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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Objeto 

O presente documento tem como finalidade estabelecer as Condições Técnicas Especiais a cumprir pelo ADJUDICATÁRIO 

na execução dos trabalhos da Obra de sustentação de taludes de estrada em Vale da Clara, freguesia de Poiares (Santo 

André) e concelho de Vila Nova de Poiares. 

O ADJUDICATÁRIO deverá comprometer-se a executar os trabalhos contratualizados, cumprindo as condições técnicas 

especiais neles inerentes ou de acordo com as indicações do Dono de Obra. 

Deverá ser entregue ao Dono de Obra, por escrito, para ser submetido a aprovação, o Plano de Trabalhos a efetuar com a 

necessária ordem de montagem e sua calendarização, de forma a se poder efetuar a melhor coordenação de toda a produção 

das diversas especialidades (Mão-de-Obra, Equipamentos, Maquinaria etc.). O Plano de Trabalhos incluirá a definição da 

implantação topográfica / Piquetagem de toda a intervenção nos taludes, de forma a reproduzir da forma o mais fidedigna 

possível o representado nas peças desenhadas. 

1.2. Peças que compõem o processo 

As peças que compõem o Processo são as seguintes: 

- Condições Técnicas Especiais; 

- Peças Desenhadas; 

- Mapa de Trabalhos e Quantidades; 

- Memória Descritiva e Justificativa; 

- Estimativa Orçamental; 

- Relatório do Estudo Geológico e Geotécnico; 

- Plano de Segurança e Saúde; 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

1.3. Definições 

As iniciais, palavras e frases terão os significados que se seguem:  

“Obra” – conjunto de trabalhos abrangidas por este Contrato incluindo as obras dos Subempreiteiros ou Fornecedores 

nomeados, Autoridade Local e Empresas Públicas, a menos que de outra forma seja especificamente determinado.   

 

“Instruído” – instruído pelo Administrador do Contrato.   

 

“Inspecionado” – inspecionado pelo Administrador do Contrato.   
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“Submetido” ou “Submeter” – enviado ou enviar ao Administrador do Contrato.  

 

“Acordo”, “aceitação” ou “aprovação” pelo ou do Administrador do Contrato devem ter as seguintes limitações:  

  

- Quando dado em relação a amostras de materiais, mão-de-obra ou métodos de construção submetidos de acordo 

com os requisitos do Caderno de Encargos, não devem ser interpretados como denotando qualquer grau de satisfação com 

os materiais utilizados ou com a execução da Obra.  

  

- Quando dados em relação aos desenhos de fabrico, documentos ou esquemas solicitados pelo Caderno de 

Encargos ou propostos pelo Adjudicatário servem apenas para efeitos de confirmação da sua conformidade com os 

Documentos do Contrato ou com documentos contidos em instruções posteriores do Administrador do Contrato.  

 

“Fiscalização”, “Administrador do Contrato” ou “Gestor do Contrato” é a entidade que, por delegação do Dono da Obra, o 

representa para efeitos de gestão da empreitada. 

1.4. Responsabilidade 

Qualquer aprovação, acordo ou aceitação por parte do Administrador do Contrato apenas terá validade depois de fornecida 

por escrito. Nenhuma aprovação, acordo ou aceitação poderá desobrigar ou atenuar as obrigações do Adjudicatário ao abrigo 

do Contrato. 

1.5. Atualidade dos documentos 

Todas as publicações mencionadas devem ser a última edição, juntamente com quaisquer revisões publicadas até dez dias 

anteriores à data estabelecida para a entrega das Propostas. 

1.6. Estas cláusulas técnicas deverão ser lidas em conjunto com todos os outros documentos que fazem parte do 

contrato de empreitada 

1.7. O local 

1.7.1 Descrição do local e condições do terreno previstas 

O Adjudicatário deve verificar juntamente com as Autoridades Públicas e outras, a extensão e localização de todos os 

serviços enterrados, à superfície e aéreos que possam ser afetados pela Obra.  
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O Adjudicatário deverá inteirar-se das condições geológico - geotécnicas do terreno do local da obra. 

1.7.2 Visita do adjudicatário ao local 

O Adjudicatário deverá visitar o local e avaliar por seus próprios meios a natureza e as condições do solo e da água, materiais 

a serem escavados, acesso e quaisquer outros aspetos que possam afetar o seu planeamento ou métodos de execução da 

obra. 

1.7.3 Condições do local 

O Adjudicatário deverá notificar de imediato o Administrador do Contrato caso as condições encontradas no terreno sejam 

significativamente diferentes das descritas na generalidade dos Documentos do Contrato. 

1.8. A obra 

1.8.1 Descrição da obra 

As presentes condições gerais e cláusulas técnicas referem-se à execução das empreitadas de: 

- Terraplenagem; 

- Drenagem; 

- Pavimentação; 

- Estabilização de taludes; 

- Diversos trabalhos de apoio. 

 

No entanto, na execução destas empreitadas devem ser tomadas em consideração todos os Projetos das restantes 

especialidades patentes a concurso. 

 

O objeto da empreitada é o patente nas cláusulas técnicas, no mapa de trabalhos e quantidades, na memória descritiva e 

nas peças desenhadas, bem como todos os trabalhos acessórios necessários à execução da obra de acordo com as 

especificações referidas. 

 

O adjudicatário terá à sua responsabilidade exclusiva todos os trabalhos e fornecimentos necessários, conforme definido 

noutras partes do projeto de execução, incluindo meios de elevação, infraestruturas de serviços, e todos os trabalhos 

preparatórios, acessórios e complementares necessários à completa realização da empreitada, de forma a satisfazer as 

condições impostas de funcionamento, obedecendo aos regulamentos, às normas de boa ética e às técnicas da arte 

aplicáveis. 
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NOTA:  

As cláusulas técnicas que de seguida se apresentam deverão ser cumpridas e respeitadas. No caso de alguma 

cláusula técnica específica apresentada não se adequar à natureza dos trabalhos ou da obra, ou se encontrar em 

falta, na perspetiva do Empreiteiro (Adjudicatário), tal facto deverá ser comunicado por escrito à equipa Projetista e 

à Fiscalização com uma antecedência de pelo menos 15 dias úteis antes do arranque dos trabalhos, para uma 

avaliação e decisão de permanência ou exclusão da(s) cláusula(s). 
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1.9. Materiais e elementos de construção 

1.9.1 Aditivos para argamassas e betões 

a) Os aditivos para argamassas ou betões devem satisfazer o prescrito na Norma NP EN 206-1 e na especificação do 

LNEC E374 – Adjuvantes para Argamassas e Betões – Características e Verificação da Conformidade. 

b) Os aditivos para argamassas ou betões deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização, para o 

que o empreiteiro deverá fornecer todas as indicações e esclarecimentos necessários sobre as características e 

modo de aplicação dos produtos, sempre que possível acompanhados de resultados de ensaios comprovativos das 

características referidas, realizados por laboratório de reconhecida competência. 

c) Os aditivos para coloração de betões ou argamassas devem ser compostos de um pigmento, satisfazendo à BS 

1014:1964 e incorporar produtos destinados a aumentar a resistência e trabalhabilidade das massas, de forma a 

proporcionar melhor acabamento e maior dureza às superfícies finais. 

d) Os aditivos para impermeabilização de massas poderão ser fornecidos em pó ou sob a forma líquida, devendo os 

primeiros ser adicionados ao cimento seco e com ele misturados antes da adição dos inertes e água, e devendo os 

segundos ser adicionados à água de amassadura, agitando bem. Os materiais de impermeabilização a aplicar não 

deverão conter componentes suscetíveis de se alterarem em contacto com o ar ou com as intempéries, devendo 

manter as suas qualidades de adesão, plasticidade ou ductilidade. A sua aplicação deve fazer-se sempre com o 

tempo seco e as superfícies a impermeabilizar deverão encontrar-se escrupulosamente limpas e secas. 

e) Os aditivos para acelerar a presa por elevação de temperatura, que também se podem aplicar em betonagens a 

baixas temperaturas, devem apresentar-se no estado líquido, sendo adicionados à água de amassadura. 

f) Os aditivos destinados a aumentar a trabalhabilidade de betões não devem ser de tipo que aumente a quantidade 

total de ar nas massas para além de 10 %. 

g) Os aditivos retardadores de presa devem ser objeto de experiências preliminares que permitam determinar, em 

bases seguras, o seu real efeito nos betões previstos. 

h) Todos os produtos que venham a ser aprovados ou sugeridos pela Fiscalização devem ser aplicados em 

conformidade com as instruções do respetivo fabricante e os resultados de ensaios feitos. 
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1.9.2 Argamassas 

As argamassas a utilizar serão dos seguintes tipos: 

a) Tipo I - Argamassa de areia, ao traço 1:4 em volume.  

Empregar-se-á no assentamento das alvenarias de tijolo. 

b) Tipo II - Argamassa coloidal ou pasta coloidal com o traço de: 

   120 kg de cimento 

    70 L  de areia 

 adicionada de um produto expansivo de qualidade perfeitamente comprovada. 

 Empregar-se-á nas reparações das superfícies de betão quando estas apresentarem quaisquer chochos ou furos 

pela colocação de peças de contraventamento dos moldes. 

 Estas reparações serão executadas logo após a descofragem e preparação adequada dessas superfícies. 
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1.9.3 Água 

a) A água a empregar tanto no fabrico de betões e argamassas como na cura do betão, será doce, limpa, isenta de 

ácidos, substâncias orgânicas ou deliquescentes, resíduos ou quaisquer outras impurezas prejudiciais aos fins em 

vista, em especial cloretos, sulfatos e óleos. 

b) A água que for utilizada no fabrico de argamassas e betões deverá satisfazer ao prescrito na Norma NP EN 206-1, 

respeitando a norma EN 1008. Não deverá incluir substâncias em percentagem tal que possam, pelas suas 

características, prejudicar a presa normal e o endurecimento do cimento, ou alterar as qualidades das mesmas 

argamassas ou betões. Os valores máximos das quantidades dos componentes prejudiciais que podem existir na 

água de amassadura de argamassas de betões, tomadas em percentagens em relação ao peso da água, serão: 

- Materiais em suspensão   2 % 

- Salinidade total    1 % 

- Hidratos de carbono   0 % 

- Matéria orgânica   3 % 

- Sulfatos, sulfuretos, cloretos e alcalis: estes elementos devem existir na água em percentagens tais, que no 

conjunto dos restantes componentes das argamassas e betões (aditivos e inertes), não ultrapassem os valores 

estabelecidos a propósito do seu fabrico. 

c) Os requisitos e propriedades da água de amassadura para os betões devem satisfazer o indicado na norma EN 

1008. 

d) Os ensaios para determinação das características da água (NP 411, NP 413, NP 421 e NP 423) serão realizados 

antes do início da fabricação das argamassas e betões e durante a sua fabricação. 

e) Constituirá encargo do Adjudicatário a instalação das canalizações para a conduta da água para a obra e a sua 

ligação à conduta da rede de abastecimento existente ou a captação cuja execução também é por conta do 

Adjudicatário. 

f) Os recipientes de armazenamento e transporte de água deverão ser motivo de particular cuidado com o fim de evitar 

que possam conter, como depósito ou sujidade, alguns dos produtos atrás referidos. A água a utilizar em molhagem, 

durante o período de cura dos betões, deverá satisfazer os requisitos atrás referidos. 
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1.9.4 Areia 

a) A areia será de origem reconhecida e aprovada. 

b) Deverá ser rija, de preferência siliciosa ou quartzosa, isenta de argila, terras ou quaisquer outras substâncias 

estranhas, ter grão anguloso áspero ao tato, e ainda a composição granulométrica mais apropriada à natureza do 

trabalho a efetuar. Deve ser composta por grãos grossos de 5 e 2 mm, médios de 2 a 0,5 mm e finos de 0,5 mm, 

quando se destinar ao betão armado, de modo a apresentar compacidades e densidades aparentes máximas. Para 

utilização em argamassas para alvenarias irregulares, deve preferir-se areia de grão medianamente grosso; para 

assentamento de cantarias, alvenarias regulares e rebocos deve utilizar-se areia de grão fino. Considera-se areia 

de grão grosso a que, passando num peneiro de 5 mm, é retirada no peneiro de 2 mm; areia de grão médio a que, 

passando no peneiro de 2 mm, é retirada no de 0,5 mm; areia de grão fino a que, passando no peneiro de 0,5 mm, 

é retirada no de 0,07 mm. 

c) A totalidade das substâncias prejudiciais não deverá exceder 3 % do volume, com exceção das removidas por 

decantação. 

d) Deve ser observada a Norma NP EN 206-1 em particular os parágrafos 5.1.3 e 5.2.3, devendo satisfazer os 

requisitos indicados na especificação LNEC E 467 - Guia para utilização de agregados em betões de ligantes 

hidráulicos. 

e) Poderão ser exigidos ensaios segundo as normas específicas, sobretudo quanto ao teor de sais e matérias 

estranhas. Será rejeitada toda a areia que não obedeça às especificações. 

f) A areia consoante a sua granulometria será armazenada em lotes distintos, para que entre os vários lotes não haja 

mistura possível. 
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1.9.5 Brita para betão 

a) Será britada com as dimensões variáveis, conforme as características da obra a moldar e, no betão armado, de 

modo a que permita a fácil penetração das pedras entre os varões das armaduras e entre estas e os moldes. 

b) A curva granulométrica da pedra britada e areia deverá obedecer ao disposto na Norma NP EN 206-1, em particular 

no seu artigo 5.1.3. 

c) Poderá, em circunstâncias que a Fiscalização determine, empregar-se, em vez de pedra britada, seixo anguloso. 
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1.9.6 Cimentos 

a) Na generalidade, o cimento a empregar em todas as obras deverá ser do tipo "Portland normal", de preferência 

nacional, de fabrico recente e acondicionado de modo a estar bem protegido contra a humidade. Será rejeitado todo 

o cimento que se apresente endurecido, com grânulos ou que se encontre mal acondicionado. 

b) Em todos os elementos estruturais enterrados, nomeadamente, sapatas, maciços de encabeçamento, lintéis e vigas 

de fundação, caleiras, etc., deverá ser empregues cimentos que cumpram as seguintes características: 

 

c) Os sacos deverão apresentar-se fechados e sem sinais de violação. Quando o fornecimento for efetuado a granel, 

deverá ser feita prova do nome comercial do fabricante e da marca, com indicação da data de fabrico, em todas as 

descargas realizadas durante o decorrer da obra. 

d) As características mínimas de resistência, qualidade e condições gerais de fornecimento, devem satisfazer as 

prescrições do "Regulamento da Marca Nacional de Conformidade com as Normas de Cimento", aprovado pelas 

Portarias nº 860/80, de 22 de Outubro e nº 50/85, de 25 de Janeiro; "Regulamento das Características e Condições 

de Fornecimento e de Receção dos Cimentos", Decreto-Lei nº 208/85, de 26 de Junho; "Caderno de Encargos para 

o Fornecimento e Receção de Pozolanas", Decreto nº 42999, de 1 de Junho de 1960; as Normas Portuguesas em 

vigor, nomeadamente Norma NP EN 206-1, NP EN 197, NP 2064, NP 2065, NP 4220, NP 4243, as especificações 

do Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre Ligantes Hidráulicos, nomeadamente a E375, E376, E377 e a 

E464 – Betões. Metodologia prescritiva para uma vida útil de projeto de 50 e de 100 anos face às ações ambientais. 
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1.9.7 Geotêxteis 

As membranas em fibra sintética (poliéster, polipropileno ou poliamida) com vista a: 

 - Evitar a contaminação dos drenos (longitudinais ou transversais) bem como qualquer outra camada granular; 

 - A reforçar os aterros e/ou pavimentos assentes sobre solos de fundação com características deficientes; 

 

Deverão ser imputrescíveis, insensíveis à ação de ácidos ou bases e inatacáveis por micro-organismos ou inertes. 

Deverão ainda possuir as seguintes características mecânicas e de permeabilidade mínimas: 

 - Resistência à tração (KN/m) > 12 

 - Alongamento à rotura (%) > 15 

 - Resistência ao rasgamento (KN) > 0.3 

 - Permitividade (s-1) > 2.10-² 

 - Porometria ( * m) < 600 

 

As condições de armazenamento do produto não devem comprometer a sua futura colocação em obra (gelo, embebidas em 

água) nem tão pouco as suas características (radiação solar, sais minerais e exposição a poeiras). 

 

Desta maneira e até à sua utilização, os rolos dos não-tecidos terão de ser protegidos em plástico opaco. No caso de ter 

havido deficiências no transporte, armazenamento ou manuseamento, ter-se-á que eliminar as primeiras espirais do rolo. 
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1.9.8 Inertes 

a) Se um mesmo fornecimento de inertes se destina a diferentes utilizações, a aprovação deverá basear-se na 

satisfação simultânea das várias especificações aplicáveis. 

b) O armazenamento dos inertes poderá ser efetuado ao ar livre salvo nos casos em que haja que ter em conta a 

humidade que contém e o empreiteiro não disponha de equipamento capaz de garantir as necessárias correções. 

No armazenamento dos inertes não será necessário fazer separação por lotes, desde que a sua origem seja a 

mesma. Será garantida separação por tipos. 

c) Os locais de exploração dos inertes, quando não forem definidos no projeto, no Caderno de Encargos ou no contrato, 

serão escolhidos pelo empreiteiro. Em qualquer caso, o empreiteiro poderá pedir a aprovação prévia dos locais de 

exploração dos inertes. A aprovação deverá basear-se em elementos, a fornecer pelo empreiteiro, que permitam 

verificar se os agregados extraídos de cada local satisfazem as especificações respetivas, podendo tal aprovação 

ficar condicionada à adoção de determinadas técnicas de exploração. 

d) A aprovação dos locais de exploração dos inertes não isenta estes materiais de serem submetidos a diligências de 

receção, salvo quanto à verificação das características inalteráveis pelas condições de exploração, armazenamento 

e transporte. 

e) A colheita de amostras será realizada de acordo com o especificado no seguinte documento: 

 - ASTM designation: 075 - Methods of sampling stone, Slag, Gravel, and Stone block for use highway Materials. 

f) A areia para betão será silicosa de grãos duros, compactos e de superfícies áspera; deverá comportar grãos, 

grossos de 5 a 2mm, médios de 2 a 0,5 mm e finos abaixo de 0,5mm, de modo a apresentar compacidades e 

densidades aparentes máximas. Só será empregue areia limpa ou areia lavada artificialmente. As areias não 

conterão de modo algum matérias orgânicas, sulfatos ou ácidos húmidos, nem excesso de argila (sempre em 

percentagem inferior a 3% em peso), nem de detritos de conchas e moluscos ou qualquer outra substância 

prejudicial à presa e endurecimento do cimento ou às qualidades dos betões. 

g) A pedra para betão será britada ou de seixo anguloso, dura, não margosa, limpa ou lavada e isenta de impurezas. 

A granulometria da pedra estudar-se-á em conjunto com a da areia, para que se obtenha a capacidade máxima 

possível do betão. Os elementos de pedra terão forma aproximadamente cúbica, eliminando-se todo o material de 

forma lamelar ou alongada. A dimensão máxima da brita para betão armado deverá sempre ajustar-se aos 

afastamentos entre os varões das armaduras e entre estas e as faces das cofragens; normalmente será usada brita 

com a dimensão máxima de 4 cm podendo nas peças volumosas e espessas usar-se pedra de maior diâmetro, não 

excedendo entretanto a dimensão máxima de 6 cm, sem prejuízo da granulometria adequada para todas as peças 

que se destinam a ficar aparentes. As britas devem ser depositadas em lotes distintos e bem definidos de acordo 

com as suas características de granulometria. 

h) Deve ser observada a Norma NP EN 206-1 em particular os parágrafos 5.1.3 e 5.2.3, devendo satisfazer os 

requisitos indicados na especificação LNEC E 467. 
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1.9.9 Materiais para aterros provenientes de empréstimo 

a) Os materiais a utilizar nos aterros serão solos ou outros materiais que se obterão dos empréstimos 

definidos no projeto de construção, ou dos empréstimos escolhidos pelo adjudicatário com prévio 

conhecimento da Fiscalização, e devem obedecer ao seguinte: 

- Os solos ou materiais a utilizar deverão ser isentos de ramos, folhas, raízes, ervas, lixo ou quaisquer detritos 

orgânicos; 

 - A dimensão máxima dos elementos dos solos aplicados será inferior a 50 mm; 

 - Granulometria: a granulometria do material, de dimensões nominais 0/40, deve estar de acordo com os valores a 

seguir especificados: 

 

 - O equivalente de areia dos solos a aplicar nas camadas do aterro deverá ser superior a 20%  

 - Os limites de liquidez e plasticidade devem ser inferiores a 25% e NP, respetivamente 

 - O teor de humidade dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita atingir o grau de compactação exigido, 

não podendo, no entanto, exceder mais de 5% o teor ótimo em humidade, referido ao ensaio de compactação pesada. 

 

b) Para a aplicação de materiais que não satisfaçam estas condições, será necessária a aprovação prévia da 

Fiscalização. 
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1.9.10 Materiais de granulometria extensa 

a) Agregado: O agregado deve ser constituído pelo produto da britagem de material explorado em formações 

homogéneas e ser isento de argilas, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas. No caso de ser 

utilizado material aluvionar, este deverá apresentar 75% de superfície fraturada. Deverá ainda obedecer às 

seguintes prescrições: 

 - Granulometria: a composição ponderal obedecerá aos valores a seguir indicados: 

 

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentará ainda uma forma regular: 

Características especiais: 

- Percentagem máxima de desgaste na máquina de Los Angeles   30 (granulometria F) 

 - Limite de liquidez        NP 

 - Índice de plasticidade        NP 

 - Equivalente de areia mínimo       40 % 

Perante autorização expressa na Fiscalização, poderá ser utilizado agregado com granulometria diferente da indicada, com 

uma dimensão máxima de 6 cm, desde que o processo construtivo seja de primeira qualidade. 

 

b) Material de Preenchimento: O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e regularização superficial. 

Será constituído por produtos de britagem ou por saibro, obedecendo às seguintes características: 

 - Granulometria - de acordo com o quadro seguinte: 

 

- Limite de liquidez máximo ............................ NP 

 - Índice de plasticidade máximo  ..................... NP 

 - Equivalente de areia mínimo  ........................ 50 % 
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1.9.11 Materiais para aterros técnicos 

Os materiais naturais a utilizar na construção dos aterros técnicos são os referidos no Quadro seguinte e obedecem ainda 

às características discriminadas nos pontos 1 a 3 da presente secção. 

A possível utilização dos diversos tipos de solos em função da zona do aterro em que irão ser aplicados deverá obedecer às 

seguintes regras gerais (Quadro 1), baseadas na classificação unificada de solos, contida na especificação ASTM D 2487. 

 

Classe CBR (%) Tipo de solo Descrição Utilização 

  OL siltes orgânicos e siltes argilosos orgânicos de baixa plasticidade (1) N 

  OH argilas orgânicas de plasticidade média a elevada; 
siltes orgânicos. (2) 

N 

S 0  3 CH argilas inorgânicas de plasticidade elevada; 
argilas gordas. (3) 

N 

   
MH 

siltes inorgânicos; 
areias finas micáceas; 
siltes micáceos. (4) 

 
N 

  OL idem (1) N 

S 1  3 a  5 OH idem (2) N 

  CH idem (3) N 

  MH idem (4) N 

  CH idem (3) N 

  MH idem (4) N 

 
S 2 

 

 5 a  10 

 
CL 

argilas inorgânicas de plasticidade baixa a média  
argilas com seixo, argilas arenosas, 
argilas siltosas e argilas magras. 

 
P 

   
ML 

siltes inorgânicos e areias muito finas; 
areias finas, siltosas ou argilosas; 
siltes argilosos de baixa plasticidade. 

 
P 

  SC areia argilosa; 
areia argilosa com cascalho. (5) 

P 

  SC idem (5) S 

 

S 3  
 

 10 a  20 

SM     d 
SM     u 

areia siltosa; 
areia siltosa. 

S 
N 

  SP areias mal graduadas; 
areias mal graduadas com cascalho. 

S 

  SW areias bem graduadas; 
areias bem graduadas com cascalho. 

S 

 

S 4 
 

 20 a< 40 

GC cascalho argiloso; 
cascalho argiloso com areia. 

S 

  GM-u cascalho siltoso; 
cascalho siltoso com areia. (6) 

P 

  GP cascalho mal graduado; 
cascalho mal graduado com areia. (7) 

S 

  GM-d idem (6) S 

S 5   40 GP idem (7) S 

  GW cascalho bem graduado; 
cascalho bem graduado com areia. 

S 

S - admissível; N - não admissível ; P-possível. 

 

1 - SOLOS 

Os materiais para camadas de aterros técnicos em solos, deverão ser constituídos por solos de boa qualidade, isentos de 

detritos, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas, devendo obedecer às seguintes características: 

- Dimensão máxima        75mm 
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- Percentagem de material que passa no peneiro nº 200 ASTM, máxima   20% 

- Limite de liquidez, máximo        25% 

- Índice de plasticidade, máximo       6% 

- Equivalente de areia, mínimo       30% 

-   2,0 

- CBR a 95% de compact. relativa, e teor ótimo em água (Proctor Modificado), mínimo 10% 

- Expansibilidade (ensaio CBR), máxima      1,5% 

- Percentagem de matéria orgânica       0% 

 

2 - MATERIAIS GRANULARES NÃO BRITADOS 

No caso de ser utilizado material granular não britado, aluvionar ou outros resultantes das escavações em rocha, o material 

deverá obedecer às seguintes características: 

- A granulometria deve integrar se no seguinte fuso: 

PENEIRO 

ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA DO 
MATERIAL QUE PASSA 

75,0    mm (3”) 
63,0    mm (2 1/2”) 
4,75    mm (nº 4) 
0,075  mm (nº 200) 

100 
90  -  100 
35  -  70 
   0  -  12 

 

- Limite de liquidez, máximo        25% 

- Índice de plasticidade, máximo       6% 

- Equivalente de areia, mínimo       30% 

- Valor de azul de metileno (material de dimensão i   2,0 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Gran. A), máxima   45% 

a) Se o equivalente de areia for inferior a 30%, o valor de azul de metileno corrigido (VAc), deverá ser inferior a 35, 

sendo calculado pela seguinte expressão: 

 

 

VA - -592) 

 

Nota: Se a percentagem de material passado no peneiro de 0,075 mm (nº200 ASTM) for inferior ou igual a 5, a aceitação do 

material passa unicamente pelo respeito do especificado para o valor de L.A., desde que FR<7 e ALT>20. 
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3 - MATERIAIS GRANULARES BRITADOS 

Estes materiais devem ser constituídos pelo produto de britagem de material explorado em formações homogéneas e ser 

isento de argilas, de matéria orgânica ou de quaisquer outras substâncias nocivas. Deverão obedecer ainda às seguintes 

prescrições: 

- A granulometria, de tipo contínuo, deve integrar se, em princípio, no seguinte fuso: 

PENEIRO 
ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA DO 
MATERIAL QUE PASSA 

37,5 mm  (1 1/2”) 
31,5 mm   (1 1/4”) 
19,0 mm   (3/4”) 
9,51 mm   (3/8”) 
6,3 mm   (1/4”) 

4,75 mm   (nº 4) 
2,00 mm   (nº 10) 
0,425 mm   (nº 40) 
0,180 mm   (nº 80) 

0,075 mm   (nº 200) 

100 
75  -  100 
55  -  85 
40  -  70 
33  -  60 
27  -  53 
22  -  45 
11  -  28 
7  -  19 
2  -  10 

 

- Percentagem de material retido no peneiro ASTM de 19 mm (3/4”), máximo.   30% 

- Percentagem de desgaste na máquina de Los Angeles (Gran.A)   ≤45% a) 

- Limite de liquidez, máximo        25% 

- Índice de plasticidade, máximo       6% 

- Equivalente de areia, mínimo       30% 

-   2,0 

a) 50% em granitos 

a) Se o equivalente de areia for inferior a 30%, o valor de azul de metileno corrigido (VAc), deverá ser inferior a 35, 

sendo calculado pela seguinte expressão: 

 

VA - Valor de azul de metileno obtido pelo método da mancha no material de dimensão inf -592) 

 

Nota: Se a percentagem de material passado no peneiro de 0,075 mm (nº200 ASTM) for inferior ou igual a 5, a aceitação do 

material passa unicamente pelo respeito do especificado para o valor de L.A., desde que FR<7 e ALT>20. 
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1.9.12 Materiais diversos 

a) Todos os materiais não especificados e que tenham emprego na obra, deverão satisfazer às condições técnicas de 

resistência e segurança impostas por regulamentos que lhe digam respeito, nomeadamente às Normas 

Portuguesas, quando existirem, ou terem características que satisfaçam às boas normas construtivas. Poderão ser 

submetidos a ensaios especiais, tendo em atenção o local do emprego, o fim a que se destinam e a natureza do 

trabalho que se lhes vai exigir. 

b) À sua chegada à obra dever-se-ão observar todos os preceitos de segurança no respeitante à sua armazenagem. 

Por segurança entende-se não só a do pessoal mas também a dos próprios materiais para que se encontrem em 

perfeitas condições quando da sua aplicação. 
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1.10. Execução dos trabalhos 

1.10.1 Estaleiro, Equipamento e Obras auxiliares 

1.  Trabalhos preparatórios e acessórios 

1.1. O empreiteiro é obrigado a realizar à sua custa todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, 

devam considerar-se preparatórios ou acessórios dos que constituem objeto do contrato. 

 

1.2. Entre os trabalhos a que se refere a cláusula 1.1 compreendem-se, designadamente, e salvo determinação expressa 

em contrário deste caderno de encargos: 

a) A montagem, exploração e desmontagem do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações, redes 

provisórias de água, de esgotos, de eletricidade e de telefone, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à 

execução da empreitada; 

b) A construção de obras de carácter provisório destinadas a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais 

de trabalho, a garantir a segurança das pessoas empregadas na obra e do público em geral, a evitar danos nos prédios 

vizinhos e a satisfazer os regulamentos de segurança e de polícia das vias públicas; 

c)  O estabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e garantias que seja indispensável 

alterar ou destruir para a execução dos trabalhos previstos no contrato; 

d) O levantamento, guarda, conservação e reposição de cabos, canalizações e outros elementos encontrados 

nas escavações e cuja existência se encontre assinalada nos documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse 

verificar-se por simples inspeção do local da obra à data da realização do concurso; 

e) O transporte e remoção, para fora do local da obra ou para locais especificadamente indicados neste 

caderno de encargos, dos produtos de escavação ou resíduos de limpeza; 

f) A reconstrução ou reparação dos prejuízos que resultem das demolições a fazer para a execução da obra; 

g) Os trabalhos de escoamento de águas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no 

projeto ou sejam previsíveis pelo empreiteiro quanto à sua existência e quantidade à data da apresentação da proposta, quer 

se trate de águas pluviais ou de esgotos, quer de águas de condutas, de valas, de rios ou outras; 

h) A conservação das instalações que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatário com vista à 

execução da empreitada; 

i)  A reposição dos locais onde se executaram os trabalhos em condições de não lesarem legítimos interesses 

ou direitos de terceiros ou a conservação futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a segurança dos mesmos locais. 

 

1.3. O estaleiro e as instalações provisórias obedecerão ao que se encontre estabelecido neste caderno de encargos 

devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra para verificação dessa conformidade, 

quando tal expressamente se exija neste caderno de encargos. 
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1.4. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere às instalações e aos locais de trabalho e de estada do pessoal, 

deverá ser organizada de acordo com o que lhe for aplicável da regulamentação das instalações provisórias destinadas ao 

pessoal empregado nas obras. 

 

1.5. A fiscalização poderá exigir que sejam submetidos à sua aprovação os sinais e avisos a colocar no estaleiro e na 

obra. 

 

2. - Locais e instalações cedidos para a execução da obra 

2.1. Os locais e, eventualmente, as instalações que o dono da obra ponha à disposição do empreiteiro devem ser 

exclusivamente destinados à execução dos trabalhos. 

 

2.2. Se os locais referidos na cláusula 2.1 não satisfizerem totalmente as exigências de implantação da obra, o 

empreiteiro solicitará ao dono da obra a obtenção dos terrenos complementares necessários. 

 

2.3. Se o empreiteiro entender que os locais e as instalações referidos na cláusula 2.1 não reúnem os requisitos 

indispensáveis para a implantação e exploração do seu estaleiro, será da sua iniciativa e responsabilidade a ocupação de 

outros locais e a utilização de outras instalações que para o efeito considere necessários. 

 

2.4. O empreiteiro não poderá, sem autorização do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as instalações 

cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente exigido neste caderno de encargos, será obrigado a repô-las nas 

condições iniciais, uma vez concluída a execução da empreitada. 

 

3. - Instalações provisórias 

3.1. As instalações provisórias destinadas ao funcionamento dos serviços exigidos pela execução da empreitada devem 

obedecer ao disposto na cláusula 1.3 e ser submetidas à aprovação da fiscalização. 

 

3.2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalações provisórias dependerá de autorização da fiscalização. 

 

3.3. Aquela autorização não dispensa o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificação da parte da 

obra utilizada. 

 

4. - Redes de água, de esgotos e de energia elétrica 

4.1. O empreiteiro deverá construir e manter em funcionamento as redes provisórias de abastecimento de água, de 

esgotos e de energia elétrica definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissão, que satisfaçam as 

exigências da obra e do pessoal. 
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4.2. Salvo indicação em contrário deste caderno de encargos, a construção, a manutenção e a exploração das redes 

referidas na cláusula 4.1, bem como as diligências necessárias à obtenção das respetivas licenças, são da conta do 

empreiteiro, por inclusão dos respetivos encargos nos preços por ele propostos no ato do concurso. 

 

4.3. Sempre que na obra se utilize água não potável, deverá colocar-se nos locais convenientes, a inscrição «água 

imprópria para beber». 

 

4.4. As redes provisórias de energia elétrica deverão obedecer ao que for aplicável da regulamentação em vigor. 

 

4.5. As redes definitivas de água, esgotos e energia elétrica poderão ser utilizadas durante os trabalhos. 

 

5. Equipamento 

5.1. Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulação em contrário deste caderno de encargos, o fornecimento e 

utilização das máquinas, aparelhos, utensílios, ferramentas, andaimes e tudo o mais indispensável à boa execução dos 

trabalhos. 

 

5.2. O equipamento a que se refere a cláusula 5.1 deve satisfazer, quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido 

nas leis e regulamentos de segurança aplicáveis. 

 

6. Trabalhos de proteção e segurança 

6.1. Para além das medidas a que se refere a cláusula 1.2, constitui encargo do empreiteiro a realização dos trabalhos 

de proteção e segurança especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construções e 

vegetação existentes nos locais destinados à execução dos trabalhos e os relativos a construções e instalações vizinhas 

destes locais. 

 

6.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteção não definidos no projeto, o empreiteiro avisará o dono 

da obra propondo as medidas a tomar e interromperá os trabalhos afetados, até decisão daquele. 

 

6.3. No caso a que se refere a cláusula 6.2 e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procederá aos 

contactos necessários com as entidades envolvidas a fim de decidir das medidas a tomar. 

 

6.4. O empreiteiro deverá tomar as providências usuais para evitar que as instalações e os trabalhos da empreitada 

sejam danificados por inundações, ondas tempestades ou outros fenómenos naturais. 
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6.5. Quando o caderno de encargos fixar, para quaisquer fenómenos naturais, limites em relação aos quais o empreiteiro 

não possa invocar o caso de força maior, só haverá lugar às indemnizações previstas no artigo 170º do Decreto-Lei nº 48 

871, se os valores verificados ultrapassarem esses limites. 

 

6.6. O Empreiteiro deverá cumprir o estipulado no Plano de Segurança e Saúde da Obra. 

 

6.7. O Empreiteiro estará vinculado ao cumprimento dos requisitos técnicos de natureza ambiental, das medidas de 

minimização ambiental e de todos os requisitos legais de natureza ambiental, aplicáveis a atividades temporárias, como as 

obras de construção civil. 
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1.10.2 Demolições 

1. Encontram-se compreendidos neste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução, em 

especial: 

 - A demolição de todos os elementos inúteis e que obstem à execução do projeto; 

 - A demolição dos elementos indicados nas peças desenhadas; 

 - As demolições necessárias à abertura de vãos; 

 - A reposição dos panos danificados pelas demolições; 

 - Os escoramentos necessários; 

 - O transporte a vazadouro dos produtos considerados como entulho pela Fiscalização. 

 

2. Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, como merecendo 

referência especial, as seguintes: 

 - Os materiais resultantes das demolições e cuja aplicação tenha sido prevista na obra, deverão ser devidamente 

limpos de matérias estranhas e convenientemente arrumados em locais próximos da obra; 

 - Todas as pedras sobrantes, que se apresentam em boas condições para o efeito a que se destinam, serão 

utilizadas em enrocamentos, alvenarias ou arranjos exteriores; 

 - Os vãos abertos deverão obedecer às indicações do projeto; 

 - As demolições e abertura de vãos deverão ser executadas de forma a danificarem o menos possível o existente, 

não sendo autorizado o emprego de explosivos. 

 

3. Durante a execução das demolições serão observadas as normas gerais do Regulamento de Segurança no 

Trabalho de Construção Civil (D.L. nº 41820 e 41821), procedendo aos escoramentos julgados necessários e interditando os 

acessos a todos os elementos estranhos às manobras e operações a executar. 

 

4. Não poderá ter início qualquer trabalho de demolição, sem que previamente se tenha assegurado que a água, gás 

e eletricidade fornecidos ao edifício se encontrem cortados, ou que pelo menos o seu fornecimento seja em local e de forma 

a evitar quaisquer inconvenientes. 

 

5. A demolição deve conduzir-se gradualmente de cima para baixo, de andar para andar e dos elementos suportados 

para os elementos suportantes, salvo se forem tomadas as devidas precauções. As paredes, chaminés e quaisquer outros 

elementos a demolir devem ser apeados por partes, não podendo ser abandonados em posições que tornem possível o seu 

desabamento por ações eventuais, tais como vento ou queda de outros elementos. 

 

6. Deverá haver cuidados especiais no manejo de coberturas, no apeamento de cornijas e na demolição de paredes 

com vigas embebidas. 
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7. Os produtos de demolição, sobretudo quando constituídos por grandes quantidades ou por volumes pesados, serão 

arreados por meio de cordas, cabos, roldanas, guinchos ou outros processos apropriados para zonas vedadas à permanência 

ou circulação do pessoal. Na execução das descidas, adotar-se-á um sistema de sinalização e serão empregados, se 

necessário, cabos de cauda. A remoção de materiais como tijolos e detritos pesados será feita por caleiras metálicas ou de 

madeira que obedeçam aos seguintes requisitos: 

 - Serem vedadas, para impedir a fuga de materiais; 

 - Não terem troços retos maiores do que a altura correspondente a dois andares do edifício, para evitar que o 

material atinja, na descida, velocidades perigosas; 

 - Terem na base um dispositivo de retenção eficiente, para deter a corrente de materiais; 

 - Terem barreiras amovíveis junto da extremidades de descarga e um dístico com sinal de perigo. 

 

8.  Sempre que se torne necessário ou vantajoso, serão montados andaimes para a demolição. Os andaimes serão 

constituídos completamente desligados da zona em demolição, e de modo a poderem resistir, dentro dos limites razoáveis, 

a pressões resultantes de desmoronamentos acidentais. São proibidos os andaimes no exterior das paredes sobre consolas, 

salvo se forem destinados à remoção de materiais leves que não ponham em perigo a estabilidade daquelas. 

 

9.  Todas as aberturas dos pavimentos do andar em demolição, serão convenientemente tapadas para proteção do 

pessoal que trabalhe nos andares inferiores, exceto se tiverem de ser utilizadas na passagem de materiais ou utensílios. Não 

sendo possível mantê-las tapadas, as aberturas deverão ser resguardadas com corrimãos e guarda-cabeças. 

 

10. Todo o pessoal empregado nos trabalhos de demolição usará calçado adequado, capacetes duros e luvas 

resistentes, e na remoção de estuques e poeiras, utilizarão máscaras. 

 

11. Os materiais resultantes das demolições e cuja aplicação na obra não tenha sido prevista e que sejam considerados 

aproveitáveis pela Fiscalização, serão propriedade do dono da obra, obrigando-se o empreiteiro a transportá-los para local 

a indicar pela Fiscalização num raio não superior a 15 Km. 

 

12. Deverá ser realizado um levantamento estrutural prévio que permita confirmar as suposições do projeto. 

 

13. Deverá ser cumprido o faseamento construtivo indicado no projeto. 
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1.10.3 Implantação da obra 

1.  A implantação da obra, pormenorizada, compete aos agentes do empreiteiro que a realizarão, no entanto, na 

presença da Fiscalização. 

 

2.  O empreiteiro fará as retificações que houver de realizar no decorrer dos trabalhos. 

 

3.  A construção das marcas e referências e sua conservação ou substituição são de conta do empreiteiro. 

 

4.  O empreiteiro será sempre o responsável pelos prejuízos que possam derivar da eventual deslocação dos sinais de 

referência. 

 

5.  No caso de desaparecerem algumas das marcações feitas e se verificar ter havido descuido na sua conservação, 

serão feitas novas marcações na presença da Fiscalização, ficando a cargo do empreiteiro todas as despesas que haja 

novamente a fazer. 
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1.10.4 Aterro 

1. Antes de se iniciar a execução dum aterro remover-se-á toda a vegetação e terra vegetal do terreno de base. 

Quando este apresentar declive acentuado, será cortado em degraus de modo a obterem-se patamares sensivelmente 

horizontais. 

 

2. Os materiais a empregar nos aterros deverão ser isentos de raízes e de outros elementos prejudiciais à 

consolidação, designadamente de terra vegetal que se reservará para revestimento e regularização dos taludes. A 

Fiscalização determinará a remoção dos materiais que não possuam as características indicadas. 

 

3. A realização de empréstimos para aterros dependerá sempre da aprovação da Fiscalização quanto à origem e à 

natureza dos materiais. 

 

4. Os aterros serão executados por camadas a toda a largura, com espessura e grau de humidade adequados aos 

meios de compactação, devidamente regularizadas e com inclinação suficiente para fácil escoamento da água das chuvas. 

 

5. A inclinação dos taludes será fixada pela Fiscalização conforme o material utilizado. 

 

6. Quando uma camada for constituída predominantemente por materiais rochosos, estes deverão ser reduzidos a 

dimensões convenientes e espalhados de modo a preencherem-se os vazios entre os de maiores dimensões com outros 

menores e terra, a fim de obter a maior estabilidade possível. 

 

7. O grau de compactação em toda a extensão das camadas será, no mínimo, 90% do valor do ensaio Proctor 

modificado. Não se permitirá o espalhamento de uma camada sem que a anterior atinja o grau de compactação fixado. 

 

8. A circulação dos equipamentos deverá distribuir-se uniformemente por toda a superfície do aterro para evitar 

deformações. As que se verificarem, mesmo assim, serão imediatamente corrigidas, escarificando, juntando ou removendo 

material e compactando até obter a regularização da superfície. 

 

9. Todos os ensaios de controlo da execução dos aterros, se necessários, serão da conta do empreiteiro. 

 

10. O pagamento dos aterros far-se-á pelos respetivos volumes, depois de concluída a compactação, e por preços que 

incluirão todos os encargos com a extração dos materiais, cargas, transportes, colocação, rega, compactação e regularização 

final de superfícies e taludes, e, também com reconhecimentos, ensaios e com a remoção de materiais que a Fiscalização 

rejeitar. Todos os encargos com a realização de empréstimos, inclusive as indemnizações ou expropriações, eventualmente 

necessárias, e as escavações, serão da conta do empreiteiro. 



 

 

  

 
 

 

Condições Técnicas Especiais Pág. 31 de 102 

Projeto de sustentação de taludes de estrada em Vale da Clara.  

Vale da Clara – Poiares (Santo André) – Vila Nova de Poiares.  

 
 

1.10.5 Aterro técnico 

1. O aterro técnico será constituído por um prisma de secção trapezoidal que envolverá a estrutura e cuja secção terá 

uma geometria ajustada às dimensões dos elementos estruturais adjacentes. 

 

2. Os trabalhos só serão iniciados depois da aprovação prévia da Fiscalização. Serão estudados em especial os 

problemas de drenagem que possam surgir e só depois destes estarem convenientemente resolvidos se executará o 

enchimento do aterro. 

 

3. Estes aterros devem ser cuidadosamente construídos. As camadas devem ser executadas simetricamente em 

relação à estrutura, e a sua espessura deve ser ajustada às características do aterro, da estrutura a envolver, das condições 

de execução e do material do aterro utilizado. 

 

4. A espessura das camadas não deve ser superior a 0,20 m. Excetuam-se os casos em que os materiais utilizados 

sejam solos tratados, em que a espessura poderá ser de 0,30 m. 

 

5. Cada camada deve ser compactada de tal forma que a compactação relativa, referida ao ensaio Proctor Modificado, 

seja de 100% e o teor em água não deve variar mais que 10% em relação ao valor ótimo. Quando construídos com solos 

tratados a compactação relativa não deverá ser inferior a 95%. 

 

6. Se o material de aterro tiver excesso de humidade, não deve ser compactado até que tenha o teor em água 

adequado para que se possa obter a compactação requerida. Em alternativa e no caso do material de construção serem 

solos tratados poder-se-á recorrer à utilização prévia de cal viva para reduzir o teor em água natural. 

 

7. A ligação entre os aterros técnicos e os aterros confinantes deve ser feita através de endentamento das camadas 

que constituem o segundo aterro, no primeiro através de degraus recortados no primeiro aterro com espessura igual à 

espessura das camadas. 
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1.10.6 Escavação para fundações 

1. As escavações para abertura dos caboucos para as fundações serão executadas de acordo com os desenhos de 

construção, devendo, quanto à profundidade julgada necessária, cumprir-se as indicações da Fiscalização. 

 

2. Os caboucos serão entivados, caso se torne necessário, de modo que haja segurança completa do pessoal contra 

os desmoronamentos. 

 

3. Se pela observação da natureza dos terrenos a Fiscalização concluir ser preferível alterar o tipo de fundações, o 

empreiteiro não terá direito a indemnização alguma por tal efeito. Igualmente não poderá reclamar indemnização que não 

seja a correspondente às unidades de trabalho realizadas, se a decisão de alterar o tipo das fundações não tiver lugar durante 

a abertura dos caboucos. 

 

4. Os fundos dos caboucos serão regularizados, efetuando-se o corte do terreno antes de se proceder ao enchimento 

das fundações. Todas as partes do terreno afetadas pelo trabalho de abertura de caboucos deverão ficar convenientemente 

cheias, limpas e regularizadas. 

 

5. Nenhuma fundação poderá ser cheia sem exame e autorização do Engenheiro Fiscal da obra que para tal efeito 

deve ser previamente avisado. 

 

6. A avaliação dos trabalhos far-se-á por aplicação dos respetivos preços unitários aos volumes "in situ", calculadas 

pelas secções projetadas e com as correções julgadas convenientes, contemplando-se as circunstâncias especiais indicadas 

nas anteriores alíneas. 

 

7. Salvo expressa indicação, os preços incluirão todos os condicionamentos de execução e as operações inerentes, 

tais como limpeza, escavação, transporte e depósito a qualquer distância, inclusive dos volumes de sobreperfis e 

desmoronamentos, a entivação necessária, desobstrução de acessos e reparação de estragos. 
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1.10.7 Preparação de betões 

1. Os procedimentos na preparação de betão deverão obedecer às condições especificadas na Norma EN 206-1. 

 

2. Os betões serão fabricados com as dosagens previstas de cimento, areia e brita. Os materiais inertes poderão ser 

doseados em peso e volumetricamente, mas o cimento será sempre em peso, devendo procurar-se fazer amassaduras de 

saco inteiro. A amassadura, de preferência mecânica, será feita misturando-se aqueles elementos em seco e juntando-se 

depois água, de forma que a mistura tenha consistência normalmente plástica, homogénea e de cor uniforme. O tempo de 

trabalho das betoneiras, em cada amassadura, deverá durar pelo menos 2 minutos. 

 

3. A consistência da massa deve ser quanto possível a de terra húmida e a quantidade de água necessária será 

determinada por ensaios de modo que se consiga uma trabalhabilidade compatível com a resistência desejada e com os 

processos de aperto adotados para o betão, não devendo contudo utilizar-se uma relação água-cimento superior a 0,45. 

 

4.  O betão deverá ser aplicado logo após o seu fabrico, para o que se fará apenas a quantidade suficiente 

para cada betonagem, não devendo em geral utilizar-se o betão que tenha sido fabricado há mais de uma hora. 

 

5. Enquanto se não fizer a betonagem, dever-se-á proteger o betão que estiver no amassadouro contra a ação do sol, 

chuvas fortes ou ventos. Não deverá ser permitido o emprego de betão que tenha sofrido começo de presa no amassadouro 

ou na betoneira, ainda que remolhado. 
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1.10.8 Betão de limpeza 

1. A dosagem deste betão será, no mínimo, de 200 kg de cimento por m³. 

 

2. Os agregados terão dimensões apropriadas aos elementos da obra a que se destinam e serão submetidos à 

aprovação da Fiscalização que poderá determinar a realização de estudos granulométricos em Laboratório Oficial. 

 

3. A fabricação do betão será feita por meios mecânicos e a sua colocação em obra por vibração. 

 

4. Este tipo de betão será empregue na regularização dos leitos das fundações. 
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1.10.9 Betonagem 

1. As operações de betonagem deverão cumprir as especificações das normas NP EN 206-1 e NP ENV 13670-1 - 

Execução de Estruturas em Betão. 

 

2. Dispor-se-á a betoneira de modo que o transporte seja o mais reduzido possível e este deve efetuar-se de tal modo 

que evite a desagregação dos elementos de betão, sendo necessário tornar a misturá-los em caso contrário. 

 

3. O betão será lançado nos moldes por camadas com a espessura aproximada de 15 cm e apiloado com vibradores 

apropriados, para que fique o mais compacto possível e não deixe vazios no interior da massa, junto dos moldes, ou em volta 

das armaduras. Antes de se lançar uma nova camada deve verificar-se se a anterior está bem apiloada e se se encontra 

ainda fresca. 

 

4. No caso particular das vigas a betonagem far-se-á avançando desde um dos topos, levando-a em toda a altura, 

procurando-se que à frente siga bastante leitada para que não se produza desagregação e a mesma escorra ao longo dos 

moldes. 

 

5. Não se deverá fazer a betonagem a temperaturas inferiores a 0*C, a não ser em casos excecionais em que deverão 

tomar-se precauções para proteger o betão contra o frio durante a sua fabricação, transporte, moldagem e período de 

endurecimento, que não deve ser inferior a 72 horas. 

 

6. Desde que o betão comece a fazer presa e até que tenha atingido um grau de endurecimento suficiente devem 

evitar-se as pancadas, choques e vibrações nas respetivas peças e protegê-lo contra a ação das geadas e contra uma 

secagem rápida pelo vento ou pelo sol, conservando-se humedecido por qualquer meio durante oito dias pelo menos. 

 

7. Sempre que for possível deverá proceder-se à betonagem das peças por uma só vez mas, caso se torne necessário 

interromper a betonagem, torna-se indispensável fixar com antecedência as juntas de construção a fazer, as quais serão 

previstas nos locais que tiverem menor influência para a resistência da peça. 

 

8. Durante o tempo de presa do betão não deverá permitir-se aplicar cargas ou trânsito às peças fabricadas. 
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1.10.10 Betões 

1. Os betões deverão cumprir as medidas prescritivas definidas na norma NP EN206-1 e nas especificações LNEC 

E464 correspondentes a um período mínimo de vida útil de projeto de 50 anos.  

 

2. Todos os betões terão granulometria e quantidade de água de amassadura que garantam, a par de consistência 

apropriada, as resistências fixadas. 

 

3. O empreiteiro deverá fornecer à Fiscalização as seguintes informações, o mais cedo possível e no máximo 14 dias 

antes do início de qualquer operação de betonagem: 

a) Tipos e fornecedores do cimento, britas e areias 

b) Resultados dos ensaios de conteúdo de argila, areia fina ou partículas finas 

c) Resultados dos ensaios de conteúdo de impurezas orgânicas 

d) Resultados das análises granulométricas dos agregados 

e) Ensaios de densidade dos agregados 

f) Estudo da composição do betão 

 

4. Antes do início de qualquer betonagem na obra, o Empreiteiro deverá fazer amostras de betão usando cimento e 

agregados iguais aos que serão usados em obra, devendo informar a Fiscalização. Se possível, os ensaios deverão utilizar 

a mesma central de betonagem e meios de transporte de betão que serão empregues na obra. Os cubos de betão para os 

ensaios preliminares serão retirados das amostras de betão realizadas como segue: 

 Para cada composição e tipo, deverá ser feito um conjunto de 6 cubos de cada uma de 3 misturas consecutivas. 3 

cubos de cada conjunto de 6 deverão ser ensaiados aos 7 dias e os 3 restantes aos 28 dias. 

 Os cubos deverão ser feitos, curados, armazenados, transportados e ensaiados à compressão de acordo com as 

Normas Portuguesas. Os ensaios deverão ser feitos em laboratórios na obra ou fora dela, desde que aprovado pela 

Fiscalização. 

 Para cada tempo de ensaio, a resistência dos cubos não deverá ser inferior às especificações mínimas apropriadas. 

 Antes do início da obra, o Empreiteiro deverá submeter à aprovação da Fiscalização, pormenores completos dos 

traços das misturas que ele pretende utilizar, os quais deverão basear-se em resultados satisfatórios dos ensaios efetuados. 

 

5. A recolha em obra de cubos de betão e os correspondentes ensaios deverão cumprir a seguinte rotina: 

a) Deverão ser feitos normalmente 3 cubos de betão pelo volume máximo de 20m³ aplicados, escolhidos ao acaso e 

por cada dia de trabalho. Um cubo será ensaiado à compressão com 7 dias e outro com 28 dias; o cubo restante será mantido 

para ensaio posterior ou à disposição da Fiscalização para outro uso. Este número de cubos de ensaio poderá aumentar 

para 6, quando na opinião da Fiscalização, sejam necessários ensaios adicionais, como, por exemplo, na primeira betonagem 

feita na obra, ou na primeira betonagem de uma fonte externa, ou nas fases iniciais da obra. 
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b) Os cubos deverão ser feitos, curados, armazenados, transportados e ensaiados à compressão de acordo com as 

Normas em vigor em território Português Os ensaios deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela Fiscalização. 

Deverão ser apresentados à Fiscalização relatórios de cada ensaio no máximo 24 horas após a realização do ensaio. 

c) Deverá ser mantido na obra e à disposição da Fiscalização, sempre que os requeira um registo dos ensaios, 

identificando os cubos de ensaio com relação à parte da construção a que se destinam. 

 Antes do início das betonagens, o Empreiteiro deverá submeter à aprovação da Fiscalização, os esquemas do seu 

plano para os ensaios dos cubos. Caso a Fiscalização queira, ele poderá ter o seu representante presente em cada ensaio. 

 Caso os resultados dos ensaios indiquem que os requisitos especificados não foram ou não serão obtidos, o 

Empreiteiro deverá avisar a Fiscalização e submeter à sua aprovação, os ajustes do estudo da composição e/ou 

melhoramentos no padrão de controlo de qualidade, antes de continuar a betonagem. 

 

6.  Sempre e onde indicado pela Fiscalização deverão ser cortados do betão endurecido na obra, corpos cilindricos de 

diâmetro nominal de 150mm para exame e ensaios. O equipamento de processo utilizado para o corte deverá ser aprovado 

pela Fiscalização antes do início dos ensaios, as carotes deverão estar disponíveis para serem examinadas pela 

Fiscalização. 

 Se a resistência equivalente do corpo cilíndrico é menor que a resistência de rotura mínima especificada, ou se na 

opinião da Fiscalização, o betão não cumpre os requisitos determinados, o betão da parte da construção da qual foi retirado 

o corpo cilíndrico será considerado como não cumprindo os requisitos especificados. 

 

7.  Poderão ser usados plastificantes ou aceleradores de presa, do tipo que a Fiscalização aprovar, a fim de aumentar 

ou acelerar o endurecimento dos betões, mas sem redução nas dosagens previstas, nem alteração dos preços estabelecidos 

para os mesmos betões. 

 

8. Tipos de Betão 

 Os Betões a utilizar serão diferentes em função dos locais de aplicação na obra, encontrando-se descritos nas peças 

desenhadas. 

 Não são admitidos betões que apresentem tendência para a mínima exsudação, segregação ou assentamento. 

 O betão C12/15 (regularização e limpeza) deverá ter uma dosagem mínima de 270 Kg/m3 de ligante (com um 

mínimo de 200 kg/m3 de cimento), caso não se realizem os respetivos ensaios de controlo. 

 Dado que se pretende obter um betão de excelente compacidade e durabilidade serão observadas as seguintes 

regras: 

- A dosagem mínima de cimento será a especificada no Anexo F da norma NP EN 206-1; 

- A relação água / cimento deverá seguir o especificado no Anexo F da norma NP EN 206-1; 
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 Em tudo o que diz respeito a características, estudos prévios, fabrico, controle, provetes e ensaios, etc., 

relativamente aos Betões, seguir-se-ão as prescrições estipuladas na NP EN 206-1 e no Regulamento de Estruturas de 

Betão Armado e Pré-Esforçado e no Eurocódigo 2. 

 A composição do betão (agregados secos) a aprovar, deverá ser objeto de ensaios prévios à compressão, flexão, 

retração, penetração de água sob pressão e penetração de cloretos. 

 Os valores limites admissíveis são: 

 - Retra -6 (total), obtida até aos 28 dias com 50% de humidade relativa (LNEC E 398) sendo 

periodicamente realizadas leituras para confirmação da evolução ao longo de todo o desenvolvimento da obra; 

 - Penetração (DIN 1048 part.1 – 1,3 e 7 bar) : 20 mm (máximo) e 15 mm (médio); 

 Os ensaios serão realizados sobre elementos provenientes de amassaduras experimentais sendo o ensaio de 

penetração de cloretos repetido posteriormente sobre provetes a obter por carotagens em elementos da construção a 

designar pela fiscalização, o número mínimo destes ensaios de confirmação será de 3 por cada composição aplicada na 

obra. 

 O Empreiteiro compromete-se a proceder ao estudo dos betões a utilizar, incluindo a granulometria dos agregados, 

processos de fabrico e sua colocação, para que as características dos betões em obra sejam as exigidas. 

 A Fiscalização reserva-se o direito de não aprovar os estudos efetuados, caso não concorde com os métodos 

estabelecidos. 

 

9. Receção dos Betões 

 Na receção dos Betões, aplicar-se-á o disposto na NP EN 206-1, nomeadamente os ensaios e respetiva periocidade, 

de forma a garantir todas as características exigidas. 

 Em caso de divergência, como aliás em todos os ensaios que seja necessário efetuar, os resultados obtidos no 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil são os únicos válidos e definitivos. A realização destes ensaios, sempre que 

necessários, será da conta do Empreiteiro. 

 

10. Betonagem 

 Na betonagem incluem-se as seguintes operações: transporte, depósito, colocação e compactação do betão fresco. 

Qualquer uma destas operações deve ser executada de forma a cumprir tudo a que este respeito está especificado na NP 

EN 206-1 e na NP ENV 13670-1. Assim, em relação ao transporte do betão fresco, devem adotar-se soluções que evitem a 

desagregação, segregação ou perda de água. 

 O betão será obrigatoriamente colocado em obra através de bombas móveis ou com recurso a baldes. A altura de 

queda do betão não pode ser superior a 1 m. 

 Só excecionalmente é de aceitar o depósito do betão fresco antes de ser colocado, devendo este facto ser sempre 

comunicado à Fiscalização para que esta possa controlar o disposto a este respeito na NP EN 206-1 e na NP ENV 13670-1. 
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 A temperatura do betão durante a colocação terá de ser inferior a 30ºC. O Empreiteiro terá de adotar medidas de 

forma a cumprir, sem exceção, o estipulado. 

 Tanto quanto possível, as vigas e lajes devem ser betonadas simultaneamente; de modo algum deverá passar mais 

de 1 hora entre o fim de betonagem de uma viga e o início da betonagem das lajes, a menos que se obtenha a aprovação 

da Fiscalização. Caso seja necessário interromper por qualquer razão uma betonagem de paredes, a junta de construção 

respetiva deve ficar sensivelmente nivelada; de modo algum será permitido que o betão endureça segundo uma junta com 

uma inclinação próxima do talude natural do betão. 

 A compactação será feita exclusivamente por meios mecânicos: vibração de superfície, vibração dos moldes e 

pervibração. A espessura das camadas a compactar dependerá das características do equipamento de vibração, sendo, 

normalmente inferior a 0,50 m nas peças de betão armado e a 0,30 m nos betões em massa. A vibração, será feita de 

maneira uniforme, até que a água da amassadura reflua a superfície, e para que o betão fique homogéneo. As agulhas dos 

vibradores deverão, normalmente atravessar toda a espessura da camada, de forma a penetrarem na camada inferior de 

betão fresco de forma a revibrá-la, misturando intimamente as duas camadas e garantindo assim a necessária 

homogeneidade. As características dos vibradores serão previamente submetidas à apreciação da fiscalização, devendo os 

vibradores para pervibração ser de frequência elevada (9.000 a 20.000 ciclos por minuto) 

 Para além do que a NP EN 206-1 estipula, o intervalo que decorre entre adição da água à amassadura e o fim da 

compactação não deve exceder 30 minutos, para o betão fabricado no local da obra. 

 Antes de iniciar as betonagens deverá o Empreiteiro apresentar à aprovação da Fiscalização, o plano de betonagens 

a implementar, em que se indiquem claramente as betonagens a executar e as suas datas e a localização das juntas de 

betonagem que deverão ser dispostas tanto quanto possível normalmente à direção das compressões máximas e onde seja 

menos prejudicial o seu efeito. Os planos de betonagem a implementar devem contemplar, como mínimas, as bandas de 

retração definidas no projeto. 

 Todas as superfícies sobre ou contra as quais vier a ser colocado o betão, deverão ser convenientemente 

preparadas, conforme a sua natureza, para o receber. No caso de betonagem contra superfícies de terra, estas devem ser 

limpas, sem fragmentos e sem raízes à vista. Na altura do começo da betonagem o terreno deve estar ligeiramente húmido, 

mas não demasiado. O Empreiteiro não poderá iniciar qualquer betonagem sem que a Fiscalização considere como 

convenientemente preparadas as superfícies que vão receber o betão, incluindo as dos moldes e armaduras, para o que o 

Empreiteiro o deverá avisar com a antecedência necessária. 

 Não serão permitidas interrupções de qualquer betonagem por período superior a 30 minutos, sendo no entanto 

permitido reduzir o ritmo de fabrico e colocação de betão durante os períodos correspondentes às refeições do pessoal, 

tomando-as este por turnos, desde que se tomem as providências necessárias que evitem o início da presa superficial do 

betão. No caso de interrupção por período de tempo superior àquele, suspender-se-á a betonagem, só podendo esta ser 

retomada a partir de 14 horas depois do início da interrupção, considerando-se a retoma do trabalho, para efeitos de 

tratamento da superfície, como se se tratasse de uma junta de betonagem. 
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 Com a chuva não deverá iniciar-se qualquer betonagem a céu aberto. Se o começo da chuva se verificar com 

betonagens em curso, estas poderão continuar desde que não haja o risco de deslavamento do betão e este não tenha 

começado a presa. Caso contrário, o trabalho deverá ser suspenso e retomado nas seguintes condições: para períodos de 

chuva inferiores a 30 minutos, a betonagem prosseguirá imediatamente extraindo-se a água empoçada por meio de seringas 

apropriadas; para um período superior àquele valor, a betonagem será interrompida e retomada mais tarde definindo uma 

junta de betonagem. 

 

11. Cura do Betão 

A cura do betão é complemento importante do fabrico de um bom betão, pois as condições de humidade existentes 

nos primeiros dias, após a colocação do betão, são determinantes para as suas propriedades depois de endurecido. Deverá 

ser respeitado o estipulado na norma NP ENV 13670-1. Assim, todas as medidas a adotar durante a cura do betão destinam-

se a evitar a evaporação da água necessária à hidratação do cimento, durante as fases de presa e endurecimento inicial. 

O Empreiteiro deverá submeter à apreciação da Fiscalização os meios que se propõe adotar para proteger o betão 

durante a primeira fase do seu endurecimento (de pelo menos 10 dias) dos efeitos prejudiciais do sol, ventos, chuva fria ou 

água corrente, nomeadamente mantendo as superfícies permanentemente molhadas. 

 

12. Verificação dos Betões em Obra 

Se depois da desmoldagem as superfícies betonadas apresentarem aspeto deficiente, o Empreiteiro não poderá 

realizar qualquer arranjo sem prévia consulta da Fiscalização, que terá sempre de ser prevenida de tais ocorrências. Deverá 

ser respeitado o estipulado na norma NP ENV 13670-1. 

Se as resistências características obtidas através de ensaios regulamentares de cubos forem inferiores às resistências 

exigidas, proceder-se-á, por conta do Empreiteiro, à realização de ensaios não destrutivos ou à escolha de provetes em 

zonas que não afetem de maneira sensível a capacidade resistente das peças. 

Se os resultados obtidos conduzirem aos valores estabelecidos, a obra pode considerar-se executada corretamente. 

Se pelo contrário, os ensaios anteriores indicarem, como os ensaios de controlo, uma resistência inferior à requerida, 

considerar-se-ão dois casos: 

Se a resistência atingida, deduzida dos ensaios não destrutivos ou dos provetes recolhidos de zonas betonadas, se 

situar entre 90% a 100% da resistência característica exigida, deverá ser consultado o Projetista que decidirá da demolição 

ou eventual realização de ensaios de carga. 

Se a resistência atingida for inferior a 90% da resistência característica exigida, o Empreiteiro será obrigado a demolir 

as peças deficientes e a reconstruí-las em boas condições. 

Todas as despesas realizadas com estes trabalhos (ensaios, provas de carga, demolições e reconstruções) serão 

integralmente suportadas pelo Empreiteiro, não sendo motivo para alteração dos prazos de construção previstos. 
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13. Acabamentos do Betão 

Exige-se a perfeita execução dos moldes das estruturas de betão, pois não serão admitidos rebocos das superfícies 

em betão à vista. 

Em relação às superfícies para as quais não está previsto revestimento posterior, se o aspeto obtido depois da 

desmoldagem não for satisfatório, embora aceitável sob o ponto de vista de estabilidade, será o Empreiteiro obrigado a 

efetuar à sua conta, o tratamento que for indicado pela Fiscalização (reboco, pintura, bujardagem ou outro). 

Em qualquer caso as superfícies vistas de betão serão rebardadas e bem limpas de todas as escorrências aderentes. 

Imediatamente após a retirada dos moldes, todas as rebarbas, chochos, bolsas, furos deixados por ligações dos 

moldes e outros defeitos, devem ser eliminados. Os defeitos superficiais que não sejam mais fundos do que o recobrimento 

da armadura devem ser eliminados com argamassa, constituída por areia, cimento, cinzas e outras adições se existirem; o 

traço ligante/areia será de 1:2, tendo o ligante composição semelhante à do ligante usado no betão sujeito a reparação. O 

cimento utilizado deverá ser igual ao que foi utilizado na betonagem da peça em questão. Todas as superfícies de betão 

deverão ser inspecionadas pela Fiscalização antes de se realizar qualquer reparação 

Quaisquer chochos profundos ou extensos devem ser comunicados à Fiscalização que deverá inspecioná-los antes 

de se realizar a respetiva reparação. Caso se descubra que esta prescrição não foi respeitada, a Fiscalização reserva-se o 

direito de exigir que o respetivo elemento de betão seja demolido e reconstruído à custa do Empreiteiro. 

 

14. Impermeabilização dos Betões 

Todos os betões devem apresentar valores de penetração de água à pressão e de cloretos inferiores ao estipulado. A 

confirmação será feita com carotes extraídas de peças-tipo com betão igual a aplicar. Aleatoriamente serão também retiradas 

carotes das peças de obra, para efetuar os ensaios referidos. 
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1.10.11 Acabamento das superfícies vistas de betão 

O empreiteiro deverá submeter à aprovação da fiscalização plano de cofragens para betão à vista. 

 

Exige se a perfeita execução dos moldes de betão da estrutura, de modo a evitar-se o reboco das superfícies acabadas. 

 

Se o aspeto obtido após a desmoldagem não for satisfatório, embora aceitável do ponto de vista da estabilidade, o 

Adjudicatário é obrigado a efetuar, à sua custa, o tratamento das superfícies que lhe for indicado pela Fiscalização (reboco, 

bujardagem, pintura ou outro).  

 

Em qualquer caso, as superfícies vistas de betão são rebarbadas e bem limpas de todas as escorrências aderentes.  

 

O custo deste trabalho considera se incluído no preço unitário contratual dos betões. 
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1.10.12 Cofragens 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

1. O Empreiteiro será considerado inteiramente responsável pela segurança e eficácia dos moldes e cimbres e terão 

de satisfazer ao especificado no REBAP nas Normas NP EN 206-1 e NP ENV 13670-1 e neste Caderno de Encargos. 

 

2. Os moldes poderão ser metálicos ou de madeira, em contraplacado ou em tábuas. Neste último caso serão de 

pinho, utilizando-se exclusivamente na sua confeção tábuas de largura constante, aplainadas, tiradas de linha e sambladas 

a meia madeira para não permitir a fuga da calda de cimento através das juntas e para conferir às superfícies de betão 

acabamento perfeitamente regular. 

 

3. Os moldes deverão ser perfeitamente estanques entre si e na ligação com elementos previamente betonados, para 

impedir a saída da pasta e ser convenientemente escorados e contraventados de forma a se manterem na posição correta. 

Todas as superfícies de moldagem terão de ser tratadas com produto apropriado, por forma a permitir na desmoldagem, uma 

descolagem perfeita e não originar manchas na superfície do betão. 

 

4. Os moldes terão uma espessura e composição proposta pelo Empreiteiro e aprovada pela Fiscalização, as quais 

serão função do número de aplicações, e das cargas previstas para a sua utilização. 

 

5. O Empreiteiro obriga se a estudar a disposição a dar aos moldes das superfícies à vista, de acordo com a 

estereotomia definida pela Arquitetura, e a propô-la à Fiscalização, a qual se reserva o direito de introduzir as modificações 

que em seu entender sejam necessárias, podendo impor a sua alteração tanto para satisfazer os requisitos da forma exigida 

pelo aspeto geral das obras como por razões de estabilidade. 

 

6. A Fiscalização poderá exigir ao Empreiteiro a apresentação dos moldes a utilizar, incluindo a verificação da sua 

segurança. 

 

7. Os moldes para as diferentes partes da obra deverão ser montados com solidez e perfeição, garantindo a sua rigidez 

durante a betonagem, e que possam ser facilmente desmontados sem pancadas nem vibrações. Deverão ter a resistência e 

rigidez adequadas para suportar, sem deformação superior a 3 mm, os pesos e impulsos do betão fresco, tendo em atenção 

os efeitos da compactação. 

 

8. Os moldes para peças pré-esforçadas devem permitir os encurtamentos das mesmas e ainda a sua fácil 

desmoldagem. Não serão permitidas fixações dos moldes através de varões que fiquem incorporados na massa de betão, 
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devendo utilizar se para tal efeito dispositivos especiais que permitam retirar os tirantes. Esses furos de passagem serão 

posteriormente cheios com argamassa se a Fiscalização assim o entender. 

 

9. As superfícies interiores dos moldes deverão ser pintadas ou protegidas, antes da colocação das armaduras, com 

produto apropriado previamente aceite pela Fiscalização, para evitar a aderência do betão. 

 

10. Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverão ser limpos de detritos e, se forem de madeira ou de 

contraplacado, molhados com água durante várias horas. 

 

11. Se as superfícies desmoldadas não ficarem perfeitas, poder se á admitir excecionalmente a sua correção, desde 

que não haja perigo para a resistência (sendo o defeito facilmente suprimido por reboco ou por outro processo que a 

Fiscalização determinar), mas, em qualquer dos casos, sempre à custa do Empreiteiro e nas condições em que vier a ser 

exigida. 

 

12. A reaplicação dos moldes será sempre precedida de parecer da Fiscalização, que poderá exigir do Empreiteiro as 

reparações que forem tidas por convenientes  

 

13. No fim do emprego, os moldes serão pertença do Empreiteiro. 

 

14. Os prazos mínimos de remoção dos moldes e escoramentos em condições atmosféricas normais (cerca de 15 graus 

C) deverão ser os seguintes para betão de cimento Portland normal, sem prejuízo do especificado no R.E.B.A.P.. 

Lajes (mantendo-se escoras na face inferior)     3 dias 

Faces inferiores de vigas (mantendo-se escoras na face inferior)   7 dias 

Faces laterais de vigas, pilares e paredes     2 dias 

Retirada das escoras de lajes      7 dias 

Retirada das escoras das faces inferiores de vigas embebidas   16 dias 

 

A retirada das cofragens de acordo com a tabela acima representada não isentará o Empreiteiro da responsabilidade 

por qualquer prejuízo causado aos trabalhos. Este terá sempre em atenção as cargas que o prosseguimento do trabalho 

possa originar. 

Os moldes e escoras não devem ser retirados antes do betão adquirir suficiente resistência para suportar com 

segurança as cargas que eventualmente venha a suportar, devendo esta retirada ser levada a efeito sem choques ou 

oscilações transmitidas às estruturas. 
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15. Os negativos a deixar no betão destinados a passagens, com forma retangular ou circular, para equipamentos, 

elementos de construção e instalações técnicas serão executadas de acordo com o projeto de estruturas, sendo sempre 

confirmadas nos respetivos projetos. 

 Os negativos para tubagens individuais até Ø160 mm serão executados com troços de tubos com diâmetro superior 

(mais 10 mm) para que essas tubagens possam ser facilmente introduzidas posteriormente e não serem danificadas pelo 

funcionamento das juntas de dilatação. 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA SUPERFÍCIES EM BETÃO APARENTE 

1. No betão aparente serão utilizadas as cofragens mais adequadas, novas e com a estereotomia definida pela 

arquitetura. A sua reutilização estará condicionada à aprovação da Fiscalização, de modo a que se obtenha uma total 

uniformidade em todas as superfícies em betão à vista na obra. 

 

2. O acabamento dos moldes adotados deve também ser o mais adequado, não provocando qualquer reação com o 

betão que resulte em manchas ou alteração da cor ou homogeneidade da superfície. O mesmo deve acontecer com o 

descofrante utilizado, não utilizando os óleos correntes, mas materiais como por exemplo ceras parafínicas. 

 

3. As juntas entre elementos de cofragem poderão ser eventualmente marcadas por elementos neles incorporados, 

de modo a garantir a sua perfeita definição. Estes elementos consideram-se sempre incluídos no custo das cofragens. 

 

4. As tiges de fixação serão posteriormente seladas no interior e pelas duas faces com argamassa epoxi, à cor do 

betão. 

 

5. A localização das juntas de construção será sempre coincidente com as linhas definidas pela estereotomia da 

arquitetura e terá de merecer a prévia autorização escrita da Fiscalização. As arestas serão regularizadas e eventualmente 

marcadas por elementos incorporados na cofragem, de modo a garantir a sua perfeita definição. 

As faces de betão formando juntas de betonagem devem ser tornadas rugosas, de modo que os agregados grossos 

do betão fiquem a descoberto até uma profundidade de 6 mm. Esta operação deverá ser feita ainda com o betão não 

endurecido, aspergindo com água a superfície e removendo a pasta em excesso, por meio de ligeira escovadela. 

As juntas serão logo convenientemente tratadas e limpas (por exemplo com jatos de ar), removendo-se 

cuidadosamente todos os detritos resultantes da superfície do betão e da cofragem, por meios de eficácia elevada, tal como 

a aspiração, e retirando-se alguma pedra que se reconheça estar solta, de acordo com as recomendações deste Caderno 

de Encargos. O seu custo considera-se incluído no preço unitário dos betões.  

Quando da colocação do betão, a superfície da junta deve estar lavada e apenas humedecida. 
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 Todas as operações relacionadas com a aplicação dos produtos de vedação e, ou remate deverão ser executadas 

em estrita conformidade com as instruções dos Fornecedores. 

 

EXECUÇÃO DE PROTÓTIPOS 

1. Para aprovação de materiais, equipamentos, processos construtivos e acabamentos a implementar em obra será 

executado em estaleiro um protótipo definido em desenho específico do Projeto, que terá de ser aprovados até 30 dias antes 

da primeira betonagem em obra. 

 

2. Este protótipo servirá de referência para os elementos a executar em obra e será demolido apenas quando definido 

pela Fiscalização, por conta do Empreiteiro. 

 

Na eventualidade de conflitos entre o prescrito nesta especificação e o prescrito nas especificações de Arquitetura, prevalece 

sempre a informação contida nestas últimas. 
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1.10.13 Descofragem 

1. A descofragem somente deve ser realizada quando o betão tiver adquirido resistência suficiente, não só para que 

seja satisfeita a segurança em relação à rotura das peças desmoldadas mas ainda para que não se verifiquem deformações 

excessivas, tanto a curto como a longo prazo. 

 

2. As operações de descofragem devem ser conduzidas com os necessários cuidados e nos prazos estabelecidos no 

art.º153 do Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, bem como satisfazer o prescrito na Norma NP 

ENV 13670-1. 
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1.11. Controlo de qualidade 

1.11.1 Introdução 

O controlo de qualidade dos trabalhos respeitantes à empreitada é da responsabilidade do Adjudicatário que deverá 

apresentar para aprovação, juntamente com o programa de trabalhos e o cronograma financeiro, um plano de garantia e 

controlo de qualidade, bem como o nome do responsável pela sua implementação. Este plano deve contemplar, no mínimo, 

o tipo e frequência de ensaios que em seguida se discrimina. 

O Dono de Obra ou quem o represente com competência de Fiscalização, dispõe de meios humanos e materiais que 

possibilitem um controlo por amostragem dos ensaios realizados. 

Este controlo realizado pela Dono de Obra não isenta o Adjudicatário da responsabilidade de deficiências e anomalias de 

construção que lhe sejam imputáveis. 

1.11.2 Inspeção das estruturas de betão 

As estruturas de betão deverão satisfazer os requisitos de inspeção relativos à “Classe de Inspeção 2”, em conformidade 

com o prescrito na Norma NP ENV 13670-1. 

1.11.3 Prescrições comuns a todos os materiais 

Todos os materiais a empregar devem obedecer a: 

- sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de laboratórios oficiais, regulamentos em vigor e 

especificações deste Caderno de Encargos. 

- sendo estrangeiros, às normas e regulamentos em vigor no país de origem, desde que não existam normas nacionais ou 

europeias aplicáveis. 

- quando incluído na lista de materiais da Diretiva 89/106/CEE do Conselho relativa à aproximação das disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que respeita aos produtos de construção, deve ter 

aposta a marcação CE no produto, na etiqueta, na embalagem ou na documentação que o acompanha e deve ainda ser 

emitida pelo Fabricante uma “Declaração de Conformidade CE”. 

Os materiais pré-fabricados de betão, metálicos, PVC ou outros devem ser acompanhados, aquando da sua entrada em 

estaleiro, de certificados de origem e qualidade de fabrico, passados pelo fabricante, comprovativos das especificações 

constantes deste Caderno de Encargos. Estes materiais além das normas e regulamentos nacionais e estrangeiros já 

referidos, devem cumprir as especificações próprias do fabricante. 

As dimensões e os materiais constituintes devem ainda apresentar as características discriminadas neste Caderno de 

Encargos, ou outras equivalentes, desde que patenteadas e previamente aprovadas pela Fiscalização. 
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1.10.4 Equipamento laboratorial para realização de ensaios 

Previamente à sua instalação, o Adjudicatário deverá submeter à aprovação da Fiscalização um projeto esquemático do 

laboratório, acompanhado de uma relação dos meios humanos e de equipamento (incluindo viaturas) que pretende afetar 

em exclusivo à obra. 

 

Não poderá ser iniciado qualquer tipo de trabalho, excetuando os de sinalização, sem que esteja assegurada pelo 

Adjudicatário a disponibilidade, em obra, do equipamento laboratorial e do pessoal devidamente habilitado, necessários para 

efetuar o seu "controlo de qualidade" permanente.  

 

Este equipamento poderá ser também utilizado pela Fiscalização, sempre que esta o desejar. O Adjudicatário deverá dispor 

na obra de equipamento suficiente para a realização dos ensaios que em seguida se discriminam: 

 
ENSAIOS EM SOLOS, ROCHA E AGREGADOS 

Código de ensaio Designação do Ensaio Norma ou Especificação 

TA Teor em água de solos e agregados NP-84 

TMO Teor em matéria orgânica LNEC E 201 

CP a) Compactação pesada LNEC E 197 

BS Baridade "in situ": solos/ agregados LNEC E 204 

LL Limite de liquidez NP 143 

LP Limite de plasticidade NP 143 

GR Granulometria de solos e agregados E 196, E 233 

EA Equivalente de areia LNEC E 199 

ILA Índices de lamelação e alongamento BS 812 

PEPS Densidade das partículas NP 83 

PEAA Massa volúmica e absorção de água de inertes NP 954; NP 581 

Ag200 Agregados. Determinação da quantidade de material que passa 
no peneiro nº 200 ASTM 

LNEC E 235 

ECP Ensaio de carga com placa Procedimento LCPC 

CF Coeficiente de forma AFNOR 

Pmb Percentagem de material britado NLT 58 

ELA Ensaio de desgaste na máquina de "Los Angeles" LNEC E-237 

EPA Ensaio de polimento acelerado do agregado (*) Procedimento LNEC 

FR Ensaio de fragmentabilidade NF P94-066 

DR Ensaio de degradabilidade NF P94-067 

IV Determinação do índice de vazios Macro ensaio - Procedimento 
LNEC 

(*) - Para a realização deste ensaio o Adjudicatário poderá recorrer a um laboratório certificado 
a) - Proceder-se-á sempre à correcção da fracção superior a 19 mm (3/4” ASTM) 

 

 
ENSAIOS EM CIMENTOS E BETÕES HIDRÁULICOS 

Código de ensaio Designação do Ensaio Norma ou Especificação 

CB Composição do betão (hidr.) fresco NP 1385 

MV Massa volúmica do betão fresco NP EN 12350-6 

TP Tempos de presa NP 1387 

CA Consistência do betão (ensaio de abaixamento) NP EN 12350-2 



 

 

  

 
 

 

Condições Técnicas Especiais Pág. 50 de 102 

Projeto de sustentação de taludes de estrada em Vale da Clara.  

Vale da Clara – Poiares (Santo André) – Vila Nova de Poiares.  

 
 

RC Resistência de caldas de cimento e betões hidráulicos à 
compressão, a i dias 

E 226 

RTF-i Resistência de betões hidráulicos à tracção, por flexão, aos i 
dias 

NP EN 12390-5 

RTpeb-i Idem, por compressão diametral em provetes fabricados em 
laboratório (Ensaio “brasileiro"), aos i dias 

ASTM C 496 

RTceb-i Idem, por compressão diametral em carotes retiradas do 
pavimento 

ASTM C 496 

T.Sulf. Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em 
sulfato 

LNEC E 157 

BSB Determinação da baridade seca do betão endurecido ASTM C 642 

VC Ensaio de compactação de material granular estabilizado com 
ligantes hidraúlicos (Método do Vibro-Compactador) 

BS 1924 - Teste 5 

Waltz Determinação da consistência - Grau de compactibilidade de 
Betão fresco 

ISO 4111 

TAR Determinação do teor em ar do betão fresco NP EN 12350-7 

ESIV Ensaio sónico de integridade vertical Procedimento LNEC 

ESCH Ensaio sónico “cross-hole” Procedimento LNEC 

EFC Ensaio de fluidez com cone em caldas de injecção PrEN 445 

EE Ensaio de exsudação em caldas de injecção PrEN 445 

ERE Ensaio de retracção/expansão em caldas de injecção PrEN 445 

 

 
 

FREQUÊNCIA DE ENSAIOS 

O Adjudicatário obriga se a satisfazer as frequências mínimas de ensaios indicadas nos quadros seguintes, as quais, 

naturalmente, devem ser ajustadas sempre que condições de heterogeneidade ou suspeição o determinem. Para além 

destes ensaios, a Fiscalização pode tomar amostras e mandar proceder, por conta do Adjudicatário, a análises, ensaios e 

provas em laboratórios certificados à sua escolha e, bem assim, promover as diligências necessárias para verificar se se 

mantêm as características do material. 

No início de cada semana são entregues à fiscalização os boletins dos ensaios realizados na semana anterior. Os boletins 

de ensaio a utilizar devem respeitar a forma em uso pelo Dono de Obra. Os ensaios são sempre referenciados aos perfis 

transversais do projeto, normalmente de 25 em 25 metros. 

Nas obras de beneficiação e em zonas de alargamento deve duplicar-se a frequência de ensaios definida neste item. 

 

Estruturas 

Em tudo o que lhes for aplicável adota-se o tipo e a frequência de ensaios a realizar para o controlo de qualidade dos 

trabalhos relativos aos materiais constantes dos respetivos capítulos. O tipo e frequência de ensaios de controlo de qualidade 

são definidos pela Fiscalização. 

 

BETÕES DE LIGANTES HIDRÁULICOS 

Para os betões a utilizar na obra, devem-se ter em atenção os ensaios seguintes: 

 

A - Em paredes moldadas, vigas de encabeçamento e sapatas 
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Código de ensaio nº. de ensaios 
Período ou quantidade 
correspondente; critérios 

RC-7 1 grupo de 3 provetes por betonagem 

RC-28 1 grupo de 3 provetes por betonagem 

CA 1 ensaio em cada carro 

 
B - Geral 

Código de ensaio nº. de ensaios 
Período ou quantidade 
correspondente; critérios 

RC-7 1 grupo de 3 provetes por betonagem 

RC-28 1 grupo de 3 provetes por betonagem 

CA 1 ensaio em cada carro 
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2 VIAS DE COMUNICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

OBJECTO 

O presente documento tem como finalidade estabelecer as Condições Técnicas Especiais a cumprir pelo ADJUDICATÁRIO 

na execução dos trabalhos da Obra de sustentação de taludes de estrada em Vale da Clara, freguesia de Poiares (Santo 

André) e concelho de Vila Nova de Poiares. 

O ADJUDICATÁRIO deverá comprometer-se a executar os trabalhos contratualizados, cumprindo as condições técnicas 

especiais neles inerentes ou de acordo com as indicações do Dono de Obra.  

Deverá ser entregue ao Dono de Obra, por escrito, para ser submetido a aprovação, o Plano de Trabalhos a efetuar com a 

necessária ordem de montagem e sua calendarização, de forma a se poder efetuar a melhor coordenação de toda a produção 

das diversas especialidades (Mão-de-Obra, Equipamentos, Maquinaria etc.). 

 

PEÇAS QUE COMPÕEM O PROCESSO 

As peças que compõem o Processo são as seguintes: 

- Condições Técnicas Especiais; 

- Peças Desenhadas; 

- Mapa de Trabalhos e Quantidades; 

- Memória Descritiva e Justificativa; 

- Estimativa Orçamental; 

- Relatório do Estudo Geológico e Geotécnico; 

- Plano de Segurança e Saúde; 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 
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2.1 Estaleiro 

Pretende-se neste artigo que o concorrente apresente um preço para a montagem, exploração e desmontagem das 

instalações e equipamentos necessários à execução da obra. 

 

O estaleiro e as instalações provisórias deverão possuir características e dimensões adequadas aos fins a que se destinam, 

tendo sempre em vista a salvaguarda da segurança e saúde de todo o pessoal empregado na obra, devendo o respetivo 

estudo ser previamente apresentado ao Dono de Obra / seu representante.  

 

O estaleiro deve ser montado com método e de modo a que a obra mostre sempre arrumo e ordenação e ter disposição que 

assegure o melhor rendimento e simultaneamente fácil controlo. O respetivo layout será apresentado pela Entidade 

Executante e só será implementado após aprovação Dono de Obra / seu representante. 

 

O cimento deverá ser mantido em armazém coberto com capacidade suficiente para o cumprimento do plano de trabalhos 

de betonagem sem interrupção. No caso de ser mantido em sacos, o empilhamento será feito sobre estrados e de tal modo 

que fiquem espaços livres para permitirem fácil acesso e inspeção. 

 

A vedação deverá ser em painéis metálicos pintados ou em madeira nova, bem executada e a aprovar pelo Dono de Obra 

ou seu representante. Deve esta vedação prever os portões de acesso ao local necessários, e nestes devidamente 

assinaladas com sinalética as medidas impostas no Plano de Segurança nomeadamente e por exemplo: acesso 

condicionado, uso obrigatório de capacete, movimentação de máquinas. 

 

O fornecimento e fixação de painéis indicativos da obra com identificação de todos os intervenientes são da conta da 

empreitada. A dimensão dos painéis e o texto serão fornecidos. 
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2.2 Trabalhos preparatórios 

2.2.1 Implantação da obra 

A implantação da obra, pormenorizada, compete aos agentes da Entidade Executante que a realizarão, no entanto, na 

presença do Dono de Obra ou seu representante. 

 

Faz parte da implantação da obra, a piquetagem ao longo da execução da obra, de todos os pontos importantes para o 

decurso das várias fazes da obra, nomeadamente: limites de propriedade, plataformas de topografia modificada, fundações 

de muros, fundações dos edifícios e cobertura metálica, lajes de abastecimento, lancis, tampas de infraestruturas, etc.  

 

A Entidade Executante fará as retificações que houver de realizar no decorrer dos trabalhos. 

 

A construção das marcas e referências e sua conservação ou substituição são de conta da Entidade Executante. 

 

A Entidade Executante será sempre o responsável pelos prejuízos que possam derivar da eventual deslocação dos sinais 

de referência. 

 

No caso de desaparecerem algumas das marcações feitas e se verificar ter havido descuido na sua conservação, serão 

feitas novas marcações na presença do Dono de Obra ou seu representante, ficando a cargo da Entidade Executante todas 

as despesas que haja novamente a fazer. 
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2.3 Demolições 

2.3.1 Desmonte e demolições 

Encontram-se compreendidos neste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução em especial: 

 

A demolição de todos os elementos inúteis e que obstem à execução do projeto. 

O transporte a vazadouro dos produtos considerados como entulho pelo Dono de Obra ou seu representante. 

 

Entre as várias condições a que teve de obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, como merecendo 

referência especial, as seguintes: 

 

A Entidade Executante deverá visitar o local da obra para facilmente se inteirar do volume de trabalhos a executar. 

 

Os materiais resultantes das demolições e cuja aplicação tenha sido prevista na obra, deverão ser devidamente limpos de 

matérias estranhas e convenientemente arrumados em locais próximos da obra; 

 

As demolições deverão ser executadas de forma a danificarem o menos possível o existente, não sendo autorizado o 

emprego de explosivos. 

 

Todas as aberturas dos pavimentos serão convenientemente tapadas para proteção do pessoal, exceto se tiverem de ser 

utilizadas na passagem de materiais ou utensílios. Não sendo possível mantê-las tapadas, as aberturas deverão ser 

resguardadas com corrimãos e guarda-cabeças. 

 

Todo o pessoal empregado nos trabalhos de demolição usará calçado adequado, capacetes duros e luvas resistentes. 

 

Os materiais resultantes das demolições e cuja aplicação na obra não tenha sido prevista e que sejam considerados 

aproveitáveis pelo Dono de Obra ou seu representante, serão propriedade do dono da obra, obrigando-se a Entidade 

Executante a transportá-los para local a indicar pelo Dono de Obra ou seu representante num raio não superior a 30 km. 

 

Qualquer outra situação encontrada no local e que ponha em causa a execução da obra deverá a Entidade Executante 

proceder a sua resolução por forma a poder dar continuidade a esses trabalhos. 
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2.4 Ações prévias à terraplenagem 

Limpeza e Desmatação 

As superfícies de terrenos a escavar ou a aterrar devem ser limpas previamente às construções. Devem ser removido 

vestígios de pedra grossa, detritos e vegetação lenhosa, no entanto deve ser conservada a vegetação. 

 

A limpeza ou desmatação deve ser executada em toda a área de implantação do projeto. Devendo prever a remoção das 

raízes e do remanescente do corte de árvores. 

 

Caso esteja definido em projeto a aplicação de geotêxtis, a desmatação deve incluir todas as espécies cujas dimensões 

possam danificar o geotêxtil. 

 

Decapagem 

As áreas dos terrenos a escavar devem ser previamente decapadas da terra arável e da terra vegetal ou com elevado teor 

em matéria orgânica. 

 

Esta Acão deve ser desenvolvida até às zonas que poderão ser ocupadas por caminhos paralelos ou outros equipamentos.  

 

Deverá ser executada de forma cuidada, de modo a para evitar posteriores contaminações dos materiais a utilizar nos aterros. 

 

A terra vegetal resultante da decapagem deverá ser aplicada ou armazenada em locais aprovados pela fiscalização para 

aplicação posterior. 

 

A decapagem deve apenas ser realizada quando os aterros tiverem uma altura não superior a 3 m. 

 

Remoção dos Solos na Fundação dos Aterros ou no Leito de Pavimento em Escavação 

A remoção de solos na fundação dos aterros ou no leito de pavimento deve ser executada, caso se verifique que estes são 

de má qualidade. 

 

Os materiais removidos devem ser posteriormente transportados para vazadouro. O seu espalhamento dever ser executado 

corretamente, de modo a evitar posteriores escorregamentos e alterações no sistema de drenagem natural. 

 

A Acão de remoção requer a autorização da fiscalização e a aprovação prévia da espessura e da extensão remover. 
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2.5 Terraplenagem 

2.5.1 Aterros 

Para efeitos deste Caderno de Encargos considera-se como Fundação do Aterro o terreno sobre qual este será construído. 

2.5.1.1 Estrutura dos aterros 

Nos aterros distinguem-se as seguintes zonas, cuja geometria será definida no projeto: 

 

Parte Inferior do Aterro (PIA) - É a zona do aterro que assenta sobre a fundação geralmente considera-se que é constituída 

pelas duas primeiras camadas do aterro). No caso de e ter procedido previamente aos trabalhos de decapagem, consideram-

se também incluídas para além destas, as camadas que se situam abaixo do nível do terreno natural. 

 

Corpo - É a parte do aterro compreendida entre a Parte Inferior e a Parte Superior do Aterro. 

 

Parte Superior do Aterro (PSA) - É a zona do aterro (da ordem dos 40-85 cm) sobre a qual apoia a Camada de Leito do 

Pavimento, a qual integra a fundação do pavimento e influencia o seu comportamento. 

 

Leito do Pavimento - É a última camada constituinte do aterro, que se destina essencialmente a conferir boas condições de 

fundação ao pavimento, não só do ponto de vista das condições de serviço, mas também das condições de colocação em 

obra, permitindo uma fácil e adequada compactação da primeira camada do pavimento, e garantindo as condições de 

praticabilidade adequadas ao tráfego de obra. Por razões construtivas o Leito do Pavimento pode ser construído por uma ou 

várias camadas. 

 

Espaldar - É a zona lateral do corpo do aterro que inclui os taludes, e que pode ocasionalmente ter função de maciço 

estabilizador. 

 

A Parte Superior do Aterro e o Leito do Pavimento constituem a fundação do pavimento. 

2.5.2 Critérios Gerais 

Os materiais a utilizar nos aterros serão os definidos no projeto, provenientes das escavações realizadas na obra ou de 

empréstimos. Os empréstimos escolhidos pelo adjudicatário deverão ser submetidos à prévia aprovação da Fiscalização. 
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Os materiais a utilizar na construção da Parte Inferior dos Aterros devem ser preferencialmente insensíveis à água, 

especialmente quando houver possibilidade de inundação e/ou de encharcamento dos terrenos adjacentes. 

 

Na construção do Corpo dos aterros poderão ser utilizados todos os materiais que permitam a sua colocação em obra em 

condições adequadas, que garantam e assegurem por um lado a estabilidade da obra, e simultaneamente, que as 

deformações pós-construtivas que se venham a verificar sejam toleráveis a curto e longo prazo para as condições de serviço. 

 

Para satisfazer às exigências de estabilidade quase imediatas dos aterros, os materiais utilizáveis devem ter características 

geotécnicas que permitam atingir, logo após a sua colocação em obra, as resistências, em particular mecânicas, que 

garantam esta exigência. Isto pressupõe, que eles possam ser corretamente espalhados e compactados, o que significa que: 

• É necessário que a dimensão máxima (Dmáx) dos seus elementos permita o nivelamento das camadas e 

que a sua espessura seja compatível com a potência dos cilindros utilizados; 

• O respetivo teor em água natural (Wnat) seja adequado às condições de colocação em obra. 

• Os materiais que poderão ser utilizados na construção do Corpo dos aterros devem ainda obedecer ao 

seguinte: 

Os solos ou materiais a utilizar deverão estar isentos de ramos, folhas, troncos, raízes, ervas, lixo ou quaisquer detritos 

orgânicos. A dimensão máxima dos elementos dos materiais a aplicar será, em regra, não superior a 2/3 da espessura da 

camada, uma vez compactada. 

 

Na Parte Superior dos Aterros devem ser utilizados os materiais de melhor qualidade, de entre os provenientes das 

escavações e/ou dos empréstimos utilizados. 

 

Na zona dos Espaldares devem ser utilizados materiais compatíveis com a geometria de taludes projetada, de modo a evitar 

riscos de instabilidade e/ou de erosão. 

 

Quando for imprescindível, por razões económicas e/ou ambientais, reutilizar na construção de aterros solos coerentes (finos 

e sensíveis à água) com elevados teores em água no seu estado natural, poder-se-á recorrer a técnicas de tratamento (in 

situ ou em central) com cal ou com ligantes hidráulicos, por forma a garantir condições de traficabilidade aos equipamentos 

e a atingir as condições exigíveis para a sua colocação em obra. 

2.5.3 Tipos de materiais de aterro 

Os materiais a utilizar na construção dos aterros são do ponto de vista granulométrico, os seguintes: solos, materiais rochosos 

(enrocamento), e materiais do tipo 5.1.3.1.  
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Solos 

Segundo o presente Caderno de Encargos, denominam-se solos os materiais que cumpram as seguintes condições 

granulométricas: 

• Material retido no peneiro 19 mm ( 3/4 ) ASTM 30% 

A sua utilização na construção de aterros, no seu estado natural, exige que sejam observadas as seguintes condições 

relativas ao teor em água: 

• Solos incoerentes:    0,8 Wopm Wnat 1,2 Wopm 

• Solos coerentes:     0,7 Wopn Wnat 1,4 Wopn 

 

Wopm - teor em água óptimo referido ao ensaio de Proctor Modificado 

 

Wopn - teor em água óptimo referido ao ensaio de Proctor Normal 

 

Quando não se verifique este requisito para o caso de solos coerentes, poder-se-á recorrer a técnicas de tratamento com cal 

ou desta combinada com cimento. 

A possível utilização dos diversos tipos de solos em função da zona do aterro em que irão ser aplicados deverá obedecer às 

seguintes regras gerais (Quadro 1), baseadas na classificação unificada de solos, contida na especificação ASTM D 2487. 

 

Quadro 1 

Classe CBR (%) 
Tipo de 

Solo 
Descrição 

Reutilização 

PIA Corpo PSA 

S0 

  OL 
siltes orgânicos e siltes argilosos 
orgânicos de baixa plasticidade (1) 

N N N 

<3 

OH 
argilas orgânicas de plasticidade  
média a elevada;  siltes orgânicos. (2) 

N P N 

CH 
argilas orgânicas de plasticidade 
elevada; argilas gordas. (3) 

N P N 

MH 
siltes orgânicos;                                 
areias finas micáceas;                  siltes 
micáceos. (4) 

N P N 

S1 ≥3 A <5 

OL idem (1) N S N 

OH idem (2) N S N 

CH idem (3) N S N 

MH idem (4) N S N 

S2 ≥5 a <10 

CH idem (3) N S N 

MH idem (4) N S N 

CL 

argilas inorgânicas de plasticidade 
baixa a média                                       
argilas com seixo, argilas arenosas, 
argilas siltosas e argilas magras. 

S S P 

ML 
siltes orgânicos e areias muito finas;       
areias finas, siltosas ou argilosas;      
siltes argilosos de baixa plasticidade. 

S S P 
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SC 
areia argilosa;                                         
areia argilosa com cascalho. (5) 

S S P 

S3 ≥10 a <20 

SC idem (5) S S S 

SM-d areia siltosa; S S S 

SM-u areia siltosa. P S N 

SP 
areia mal graduadas; 

S S S 
areia mal graduadas com cascalho. 

S4 ≥20 a <40 

SW 
areias bem graduadas;                                         
areias bem graduadas com cascalho. 

S S S 

GC 
cascalho argiloso;                                        
cascalho argiloso com areia. 

S S S 

GM-u 
cascalho siltoso;                                        
cascalho siltoso com areia. (6) 

P S P 

GP 
cascalho mal graduado;                                        
cascalho mal graduado com areia 
com areia. (7) 

S S S 

S5 ≥40 

GM-d idem (6) S S S 

GP idem (7) S S S 

GW 
cascalho bem graduado;                                        
cascalho bem graduado com areia. 

S S S 

 

S - admissível; N - não admissível; P- possível. 

PIA - parte inferior do aterro 

PSA - parte superior do aterro 

2.5.3.1 Solos tratados com cal e/ou cimento 

2.5.3.1.1  Características dos solos a tratar e da mistura 

A utilização de solos coerentes tratados com cal e/ou com ligantes hidraúlicos na construção de aterros pressupõe a 

satisfação das seguintes características do solos naturais (iniciais) e das misturas (finais), com o objetivo de proporcionar 

adequadas condições de traficabilidade e de colocação em obra da mistura obtida: 

 

Quadro 2 

Classe de solo CBRim (inicial) CBRim (final) 
 

S0 <3 5 

S1 3 a 5 5 a 15 

S2 5 a 8 7 a 20 

CBR imediato - 95% Proctor Normal e para o Wnatural 
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2.5.3.1.2  A cal 

A cal a utilizar no tratamento de solos será a cal viva (em situações particulares cal apagada), podendo ser utilizada em pó 

ou sob a forma de leitada, no caso de teores em água naturais dos solos abaixo do óptimo, determinado pelo ensaio de 

compactação pesada. 

O teor mínimo em óxidos de cálcio e magnésio será de 80% em peso quando determinado de acordo com as especificações 

LNEC E 340-81 e E341-81. 

O teor em anidrido carbónico será inferior a 5%. 

A análise granulométrica, por via húmida, deverá fornecer as seguintes percentagens acumuladas mínimas, relativamente 

ao peso seco: 

• Passada no peneiro ASTM nº 20 (0,840 mm)     100 

• Passada no peneiro ASTM nº 100 (0,150 mm)    95 

• Passada no peneiro ASTM nº 200 (0,074 mm)    85 

A superfície específica deverá ser determinada de acordo com a especificação LNEC E 65-80. 

2.5.3.1.3  O cimento 

O cimento a utilizar no tratamento de solos será o tipo II classe 32,5, satisfazendo às Definições, Classes de Resistência e 

Características da NP 2064 e às prescrições do Caderno de Encargos para o Fornecimento e Receção dos Cimentos (NP 

2065) ou às prescrições em vigor. 

2.5.3.2 Materiais rochosos (Enrocamentos) 

Do ponto de vista da sua reutilização na construção de aterros e da definição das condições de aplicação, os materiais 

rochosos podem ser caracterizados com vista à determinação das suas características de resistência, fragmentabilidade e 

alterabilidade podendo-se considerar em princípio, divididos nos seguintes grupos: 

 

A - ROCHAS SEDIMENTARES 

A.1 - Rochas Carbonatadas (Calcários) 

a) LA < 45     Calcários duros 

b) LA > 45 e > 18 kN / m3   Calcários de densidade média 

c) < 18 kN / m3    Calcário fragmentável 

 

A.2 - Rochas Argilosas (Margas, Xistos Sedimentares, Argilitos) 

a) FR < 7 e ALT < 20   Rochas argilosas pouco fragmentáveis e de degradibilidade média 

b) FR > 7     Rochas argilosas fragmentáveis 
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c) FR < 7 e ALT > 20   Rochas argilosas pouco fragmentáveis e muito degradáveis 

 

A.3 - Rochas Siliciosas (Grés, "Pudins" e Brechas) 

a) LA < 45     Rochas Siliciosas Duras 

b) LA > 45 e FR < 7    Rochas Siliciosas de Dureza Média 

c) FR > 7     Rochas Siliciosas Fragmentáveis 

 

B - ROCHAS MAGMÁTICAS E METAMÓRFICAS 

a) LA < 45     Rochas Duras 

b) LA > 45 e FR <7    Rochas de Dureza Média 

c) FR > 7     Rochas Fragmentáveis ou alteráveis 

 

NOTA: γ- peso volúmico; 

LA - percentagem de desgaste na máquina de Los Angeles (Gran. E); 

FR - índice de fragmentabilidade (NF P 94-066); 

ALT - índice de alterabilidade (NF P 94-067). 

 

O material para utilizar em pedraplenos será proveniente das escavações, e deverá ser homogéneo, de boa qualidade, isento 

de detritos, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas, obedecendo às seguintes características: 

 

Granulometria: 

O material terá uma granulometria contínua, e cumprirá as seguintes condições granulométricas: 

• Percentagem passada no peneiro de 25 mm (1 ) ASTM, máxima  30% 

• Percentagem passada no peneiro de 0,074 mm (nº 200) ASTM, máxima 12% 

• A dimensão máxima dos blocos (Dmáx) não deverá ser superior a 2/3 da espessura da camada depois de 

compactada, nem a 0,80 m. 

 

Forma das partículas: 

A percentagem, em peso, das partículas lamelares ou alongadas será inferior a 30%. 

Para este efeito consideram-se partículas lamelares ou alongadas as que apresentem uma máxima dimensão superior a 3 

vezes a mínima. 
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2.5.3.3 Materiais do tipo Solo - Enrocamento 

Do ponto de vista granulométrico serão considerados materiais com características de solo-enrocamento os materiais de 

granulometria contínua e que ainda obedeçam às seguintes condições granulométricas: 

• Material retido no peneiro de 19 mm (3/4") ASTM compreendido entre 30% e 70% 

• Material passado no peneiro 0,075 mm (nº 200) ASTM compreendido entre 12% e 40% 

• A dimensão máxima dos blocos (Dmáx) não deverá ser superior a 2/3 da espessura da camada depois de 

compactada, nem a 0,40 m. 

 

Estes materiais, constituídos por mistura de solos com rocha e normalmente resultantes do desmonte, de rochas brandas 

deverão obedecer na perspetiva da sua reutilização às especificações exigidas para cada fração, rocha ou solo, referidas 

nos pontos anteriores. 

2.5.3.4 Materiais não reutilizáveis 

Os materiais resultantes de escavações na linha ou de empréstimo e não reutilizáveis são os indicados no projeto de 

terraplenagem, ou os que obedecem às seguintes condições: 

• lixo ou detritos orgânicos; 

• argilas com IP > 50%; 

• materiais com propriedades físicas ou químicas indesejáveis, que requeiram medidas especiais para 

escavação, manuseamento, armazenamento, transporte e colocação; 

• turfa e materiais orgânicos provenientes de locais pantanosos. 

2.5.4 Aterros com solos 

Para efeitos deste Caderno de Encargos, terrapleno é todo o aterro construído com solos. 

A utilização dos diversos tipos de solos no seu estado natural, em função da zona do aterro em que irão ser aplicados, deverá 

obedecer às seguintes regras gerais: 

• Na Parte Inferior dos Aterros (PIA), devem, de preferência ser utilizados solos pouco sensíveis à água, 

pertencentes às classes S2, S3, S4 e S5 previstas no Quadro 1. Sempre que os aterros se localizem em zonas muito húmidas 

ou inundáveis, ou integrem camadas drenantes, estas e/ou a PIA, devem ser construídas com materiais com menos de 5% 

passados no peneiro 0,074 mm (nº 200) ASTM; 

• No Corpo dos aterros podem ser utilizados os solos de pior qualidade. 

• Não é permitida a utilização de materiais rochosos (enrocamento) para conclusão da construção de 

terraplenos, e é proibido o recurso a técnicas do tipo sandwich (utilização de materiais diferentes alternadamente e de forma 

contínua) de modo a poder garantir-se um comportamento uniforme e contínuo do aterro; 
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• Na Parte Superior dos Aterros, numa espessura entre 40 a 85 cm, devem utilizar-se os solos com melhores 

características geotécnicas. De preferência, aqueles materiais devem satisfazer simultaneamente as classes S2, S3, S4 e 

S5, do Quadro 1 anteriormente apresentado e aos grupos A-1, A-2 e A-3 da Classificação Rodoviária. 

2.5.5 Utilização de solos tratados com cal e/ou com ligantes hidráulicos em aterros com solos 

coerentes 

Em alternativa às regras gerais acima referidas, e quando as condições económicas e/ou ambientais do projeto o exijam ou 

aconselhem, poder-se-ão reutilizar solos coerentes húmidos, recorrendo para o efeito a técnicas de tratamento in situ ou em 

central, satisfazendo às condições previstas no Quadro 2. 

 

A utilização desta técnica pode ser aplicada a parte do aterro ou à sua totalidade, função das características geotécnicas dos 

materiais disponíveis e das condições gerais e particulares da obra, desde que os materiais satisfaçam à condição de Dmáx 

250 mm. 

 

Quando a sua utilização for restrita a zonas ou fases da obra a aplicação desta técnica poderá decorrer da observação da 

ocorrência de rodeiras com 10 a 20 cm de profundidade à passagem do tráfego de obra. É o caso em que os materiais para 

aterro se apresentem em condições impossíveis de prever no projeto, por exemplo com teores em água particularmente 

desfavoráveis. 

 

Esta técnica é particularmente adequada, quando em presença destes solos, para melhoramento das características 

geotécnicas da parte superior dos aterros (PSA), na construção aterros de acesso difícil - aqueles cuja geometria não permite 

que os equipamentos de espalhamento e compactação operem em condições normais, e normalmente designados por 

aterros técnicos -,na construção da parte inferior de aterros (PIA) em zonas potencialmente inundáveis, nos espaldares de 

aterros zonados construídos com solos coerentes e com taludes de forte inclinação. 

2.5.6 Aterros em material rochoso (Enrocamento) 

Para efeitos deste Caderno de Encargos, pedrapleno é todo o aterro com materiais rochosos (enrocamento) de boa 

qualidade, o que exclui os materiais das classes A.1 c); A.2; A.3 c); e B c) definidos em 14.01.1 - 3.2, que normalmente 

apresentam valores de resistência à compressão simples inferior a 30 MPa. 

 

No caso dos aterros de grande porte (H 20 m, sendo H a maior das alturas do aterro sob a plataforma) terão que ser verificada 

em obra, as características admitidas em projeto para as propriedades - índice - nomeadamente: compressão simples; 

compressão por carga pontual (Point Load Test); porosidade; massa volúmica e expansibilidade. Deve ainda ser dada 

particular importância à resistência ao esmagamento, ao desgaste em meio húmido (Slake Durability Test), ao desgaste de 
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Los Angeles e à deformação unidimensional dos materiais a utilizar de modo a serem confirmados os pressupostos de 

projeto. Esta verificação será feita após a execução do aterro experimental e antes do início da construção. 

 

No caso dos pressupostos de projeto não se verificarem, devem ser introduzidos os ajustamentos e/ou correções 

necessários. 

 

Na Parte Inferior dos Aterros (PIA) de enrocamento e nos respetivos Espaldares devem ser utilizados materiais pouco 

sensíveis à água (não colapsáveis), de dureza alta ou média e não fragmentáveis, compatíveis com as condições de 

utilização. 

 

Nestas zonas dos pedraplenos não é permitida, em princípio, a utilização de materiais de enrocamento provenientes de 

rochas argilosas fragmentavéis e alteráveis (evolutivas). Quando tal não for possível de evitar, os blocos devem ser demolidos 

até à menor dimensão possível e a Parte Inferior do Aterro deve ser defendida dos efeitos da molhagem por obras de 

drenagens adequadas e os Espaldares revestidos com terra vegetal à medida que a construção vai avançando de modo a 

minimizar o tempo de exposição dos materiais à ação dos agentes atmosféricos. 

 

No caso de aterros de enrocamento zonados devem ser utilizados, nos espaldares, os materiais de enrocamento de melhor 

qualidade. 

 

Na Parte Superior dos Aterros (PSA) de enrocamento, devem ser utilizados materiais que permitam fazer a transição entre 

os materiais utilizados no Corpo do aterro e os materiais do leito do pavimento. Este objetivo pode ser conseguido à custa 

da utilização dos materiais de menor granulometria provenientes do próprio desmonte dos materiais rochosos. 

 

A não ser que a altura do aterro a construir sobre o pedrapleno seja superior a 1,50 m, não é permitida a utilização de solos 

na Parte Superior do Aterro (PSA). 

2.5.7 Aterros com materiais do tipo solo enrocamento 

No caso dos aterros de grande porte (H 15 m, sendo H a maior das alturas do aterro sob a plataforma) terão que ser verificada 

em obra, as características admitidas em projeto para as propriedades - índice - nomeadamente: compressão simples; 

compressão por carga pontual (Point Load Test); porosidade; massa volúmica e expansibilidade. Deve ainda ser dada 

particular importância à resistência ao esmagamento, ao desgaste em meio húmido (Slake Durability Test), ao desgaste de 

Los Angeles e à deformação unidimensional dos materiais a utilizar de modo a serem confirmados os pressupostos de 

projeto. Esta verificação será feita após a execução do aterro experimental e antes do início da construção. 



 

 

  

 
 

 

Condições Técnicas Especiais Pág. 66 de 102 

Projeto de sustentação de taludes de estrada em Vale da Clara.  

Vale da Clara – Poiares (Santo André) – Vila Nova de Poiares.  

 
 

No caso dos pressupostos de projeto não se verificarem, devem ser introduzidos os ajustamentos e/ou correções 

necessários. 

2.5.8 Aterros zonados 

Designam-se por aterros zonados os aterros que utilizam na sua construção vários materiais com as características e a 

localização definidas no respetivo projeto. Como exemplos podem referir-se os aterros em que o corpo é constituído por 

materiais do tipo solo-enrocamento e os espaldares por materiais de enrocamento, ou os aterros em que o corpo é constituído 

por solos e os espaldares por solos tratados. 

 

Na conceção e construção destes aterros cumprir-se-ão as especificações a seguir estipuladas, consoante o tipo de material 

adotado. 

 

No caso dos aterros de grande porte (H 15 m, sendo H a maior das alturas do aterro sob a plataforma) terão que ser verificada 

em obra, as características admitidas em projeto para as propriedades - índice - nomeadamente: compressão simples; 

compressão por carga pontual (Point Load Test); porosidade; massa volúmica e expansibilidade. Deve ainda ser dada 

particular importância à resistência ao esmagamento, ao desgaste em meio húmido (Slake Durability Test), ao desgaste de 

Los Angeles e à deformação unidimensional dos materiais a utilizar de modo a serem confirmados os pressupostos de 

projeto. Esta verificação será feita após a execução do aterro experimental e antes do início da construção. 

 

No caso dos pressupostos de projeto não se verificarem, devem ser introduzidos os ajustamentos e/ou correções 

necessários. 

2.5.9 Particularidades dos aterros com materiais evolutivos 

Para além dos materiais acima referidos existem outros resultantes do desmonte de rochas evolutivas, nomeadamente de 

rochas argilosas como as margas e alguns xistos (classe A-2), os quais têm a particularidade de sofrerem alterações das 

suas características físico-químicas e mecânicas durante a colocação em obra e posteriormente durante o período de serviço. 

 

Um dos aspetos mais relevantes é a alteração da sua granulometria e das suas características mecânicas quando sujeitos 

às ações dos agentes climáticos em condições de serviço, que após a construção poderá originar assentamentos 

significativos nos aterros e a consequente deformação dos pavimentos. 
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2.5.10 Aterros técnicos 

Designam-se por aterros técnicos os aterros a realizar em zonas de difícil acesso, e onde não é possível que o equipamento 

correntemente utilizado no espalhamento e compactação dos materiais de aterro opere normalmente. Entre outros 

consideram-se aterros técnicos os aterros junto a encontros de obras de arte ou a outro tipo de estruturas enterradas, e os 

aterros junto a muros de suporte, passagens hidráulicas de pequeno ou grande diâmetro, passagens agrícolas, etc.. 

 

Os materiais a utilizar na sua construção deverão satisfazer ao especificado em Materiais para o Leito do Pavimento e em 

Solos tratados com cal e/ou cimento. Excetuam-se os casos de estruturas enterradas de pequeno diâmetro, desde que a 

altura do aterro sobre a estrutura não seja inferior a três vezes d (diâmetro ou lado), em que poderão ser utilizados em 

alternativa os materiais das classes S2, S3, S4 e S5. 

2.5.11 Materiais para o leito do pavimento 

Os materiais naturais a utilizar na construção do Leito do Pavimento são os referidos no Quadro 1 do subcapítulo anterior, e 

obedecem ainda às características discriminadas do presente subcapítulo. 

 

Na regularização de escavações em rocha e em pedraplenos e aterros em solo-enrocamento o Leito do Pavimento será 

construído obrigatoriamente por materiais com as características referidas em Materiais Granulares. 

 

Quando as condições técnico-económicas e ambientais o justifiquem, podem ainda ser utilizados solos tratados com cimento 

ou com cal e/ou cimento. 

 

O reperfilamento da superfície do leito do pavimento no extradorso das curvas com sobrelevação será construído com 

materiais granulares com características de sub-base. 

 

SOLOS 

Os materiais para camadas de leito do pavimento em solos, deverão ser constituídos por solos de boa qualidade, isentos de 

detritos, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas, devendo obedecer às seguintes características: 

• Dimensão máxima        75 mm 

• Percentagem de material que passa no peneiro nº 200 ASTM, máxima   20% 

• Limite de liquidez, máximo        25% 

• Índice de plasticidade, máximo       6% 

• Equivalente de areia, mínimo       30% 

• Valor de azul de metileno (material de dimensão inferior a 75 m), máximo  2,0 

• CBR a 95% de compactação relativa, e teor óptimo em água (Proctor Modificado), mínimo10% 
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• Expansibilidade (ensaio CBR), máxima      1,5% 

• Percentagem de matéria orgânica       0% 

 

MATERIAIS GRANULARES NÃO BRITADOS 

No caso de ser utilizado material granular não britado, aluvionar ou outros resultantes das escavações em rocha, o material, 

deverá obedecer às seguintes características: 

• A granulometria deve integrar-se no seguinte fuso: 

PENEIRO 

ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA DO 

MATERIAL QUE PASSA 

75,0 mm (3“) 

63,0 mm (2 ½”) 

4,75 mm (nº 4) 

0,075 mm (nº 200) 

100 

90 - 100 

35 - 70 

0 - 12 

 

• Limite de liquidez, máximo       25% 

• Índice de plasticidade, máximo      6% 

• Equivalente de areia, mínimo      30% 

• Valor de azul de metileno (material de dimensão inferior a 75 m), máximo 2,0 

• Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Gran. A), máxima  45% 

 

a) Se o equivalente de areia for inferior a 30%, o valor de azul de metileno corrigido (VAc), deverá ser inferior a 35, sendo 

calculado pela seguinte expressão: 

 

 

 

VA - Valor de azul de metileno obtido pelo método da mancha no material de dimensão inferior a 75 m (NF P 18-592) 

 

Nota: Se a percentagem de material passado no peneiro de 0,075 mm (nº200 ASTM) for inferior ou igual a 5, a aceitação do 

material passa unicamente pelo respeito do especificado para o valor de L.A., desde que FR<7 e ALT>20. 

 

MATERIAIS GRANULARES BRITADOS 

Estes materiais devem ser constituídos pelo produto de britagem de material explorado em formações homogéneas e ser 

isento de argilas, de matéria orgânica ou de quaisquer outras substâncias nocivas. Deverão obedecer ainda às seguintes 

prescrições: 
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A granulometria, de tipo contínuo, 0/31,5mm da categoria GB e deve integrar-se, em princípio, no seguinte fuso: 

 

 

Dimensão dos 
Peneiros de 
Referência 

Referência 
Normativa 

Unidade Fuso Granulométrico 

40 

EN 13285   NP 
EN        933-2 

mm 

  100 

31,5 D 80-99 

22,4   - 

16 A 63-77 

8 B 43-60 

6,3   - 

5,6   - 

4 C 30-52 

2 E 23-40 

1 F 14-35 

0,5 G 10-30 

0,25   - 

0,125   - 

0,063   2-7 

 

• Resistência à fragmentação/esmagamento     LA40 a) 

a) LA50 em granitos 

 • Resistência ao atrito       MDE 50 

• Forma das partículas       FI35  

- Percentagem de partículas esmagadas     C90/3 

- Teor de finos        f7 

• Qualidade de finos (se % de material passado no peneiro 0,063mm >3%) 

Equivalente de areia       SE 35* 

*Se SE 35 o valor de Azul de metileno ..MB 2,5 

 

EM SOLOS TRATADOS COM CAL E OU CIMENTO 

 

CAL 

A cal a utilizar no tratamento de solos será a cal viva (em situações particulares poder-se-á utilizar cal apagada), podendo 

ser utilizada em pó ou sob a forma de leitada, no caso de teores em água naturais dos solos abaixo do óptimo, determinado 

pelo ensaio de compactação pesada. 
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O teor mínimo em óxidos de cálcio e magnésio será de 80% em peso quando determinado de acordo com as especificações 

LNEC E 340-81 e E341-81. 

 

O teor em anidrido carbónico será inferior a 5%. 

 

A análise granulométrica, por via húmida, deverá fornecer as seguintes percentagens acumuladas mínimas, relativamente 

ao peso seco: 

• Passada no peneiro ASTM nº 20 (0,840 mm)    100 

• Passada no peneiro ASTM nº 100 (0,150 mm)   95 

• Passada no peneiro ASTM nº 200 (0,074 mm)   85 

 

A superfície específica deverá ser determinada de acordo com a especificação LNEC E 65-80. 

 

CIMENTO 

O cimento a utilizar no tratamento de solos será do tipo I ou II, classe 32,5, satisfazendo às Definições, Classes de 

Resistência e Características da NP 2064 e às prescrições do Caderno de Encargos para o Fornecimento e Recepção dos 

Cimentos (NP 2065) ou às prescrições em vigor. 

 

SOLO A TRATAR COM CAL 

O solo a ser tratado com cal, deverá estar isento de ramos, folhas, troncos, raízes, ervas, lixo ou quaisquer detritos orgânicos. 

 

A dimensão máxima dos elementos não será superior a 70 mm. 

 

Os solos a utilizar no tratamento com cal deverão ainda obedecer às seguintes características mínimas: 

• Percentagem de material passada no peneiro nº 200 ASTM, máximo  85% 

• Índice de plasticidade, mínimo      20% 

• Percentagem de sulfatos expressa em SO3 (NP2106), máximo  0,2% 

• Percentagem em matéria orgânica, máximo     2% 

• CBR imediato (95% Proctor Normal e Wnat), mínimo    5% 

 

SOLO TRATADO COM CAL 

O solo-cal resultará de um estudo laboratorial específico, devendo ser obtidas as seguintes características mínimas da 

mistura: 

• Percentagem de cal, mínima      4% 

• Limite de liquidez, máximo       25% 
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• Índice de plasticidade, máximo      6% 

• Expansão relativa, máxima      0,3% 

• CBR         > 20 

• CBR/CBRi        1 

 

Os ensaios CBR e CBRi serão realizados em provetes de solo tratado (4 a 6 horas depois da mistura com cal) com a energia 

do ensaio Proctor Normal, para um teor em água correspondente a 0,9Wopn da mistura. 

 

SOLO A TRATAR COM CIMENTO OU CAL E CIMENTO 

O solo a ser tratado com cimento, deverá estar isento de ramos, folhas, troncos, raízes, ervas, lixo ou quaisquer detritos 

orgânicos. 

Os solos a utilizar no tratamento com cimento deverão satisfazer às seguintes características: 

 

Quando misturado em central: 

• Dmáx         50 mm 

• Percentagem de material passada no peneiro nº 200 ASTM, máxima  35% 

• Índice de plasticidade, máximo      12% 

Quando misturado “in situ” : 

• Dmáx         100 mm 

• Índice de plasticidade, máximo      12% 

 

Poder-se-ão utilizar solos com características diferentes das indicadas desde que o Adjudicatário demonstre que o 

equipamento tem uma capacidade de desagregação suficiente de modo a conseguir uma mistura íntima e homogénea do 

solo com o cimento, e sempre após aprovação da fiscalização. 

 

Eventualmente, poderá ser necessária a adição prévia de cal, caso os teores em água naturais sejam iguais ou superiores 

ao teor ótimo de referência mais 2%. 

 

SOLO TRATADO COM CIMENTO OU CAL E CIMENTO 

O solo-cimento e o solo-cal e cimento a utilizar em camadas de Leito do Pavimento, resultará de um estudo laboratorial 

específico. A composição final da mistura será determinada da forma seguinte: 

 

Características de curto prazo: 

- Condições de autorização de traficabilidade: 

Rc > 1,0 MPa; 
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- Resistência à imersão em idades jovens: 

se VA 0,5 Rci/Rc60 0,80 

se VA > 0,5 Rci/Rc60 0,60 

Rci - Resistência à compressão aos 60 dias (28 dias de cura normal mais 32 dias de imersão em água) 

Rc60 - Resistência à compressão aos 60 dias (cura normal) 

 

Características de longo prazo (aos 28 ou 90 dias respetivamente para os cimentos do tipo I ou II): 

-Resistência à compressão diametral, mínima   0,25 MPa 

-Resistência à compressão simples, mínima   2,0 MPa 
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2.6 Pavimentação – Características dos materiais 

2.6.1 Materiais constituintes das misturas com ligantes hidráulicos ou betuminosos 

1 - CIMENTOS 

Os cimentos devem satisfazer as Normas Portuguesas NP 2064 - “Cimentos. Definições, composição, especificações e 

critérios de conformidade” e NP 2064 - Emenda 1 - “Cimentos. Definições, composição, especificações e critérios de 

conformidade”. 

O fornecimento do material na obra dever ser sempre acompanhado de um boletim de ensaio que caracterize o lote de 

fabrico. 

Deve ainda verificar-se se respeitam o Decreto de Lei n.º 139/96 de 16 de Agosto, nomeadamente o n.º 1 do art.º 1º quando 

de fabricação nacional ou importados de países não pertencentes à União Europeia ou subscritores do Acordo sobre o 

Espaço Económico Europeu (AEEE), ou os nº3 ou 4 do mesmo artigo, conforme for o caso, quando importados de países 

pertencentes à União Europeia ou subscritores do AEEE. 

 

2 - ÁGUA 

A água a empregar na compactação das camadas granulares de sub-base e de base deverá ser doce, limpa e não deverá 

conter óleos, ácidos, matérias orgânicas ou outros produtos prejudiciais. 

Deverá, ainda obedecer ao que está previsto na legislação em vigor, tendo em atenção o fim a que se destina, nomeadamente 

satisfazer a Especificação LNEC E 372 - “Água de amassadura para betões. Características e verificação da conformidade”. 

A verificação da conformidade da água utilizada, com a Especificação acima, deve verificar-se antes do início da produção 

do betão, depois pelo menos sazonalmente, isto é 2 a 4 vezes por ano, e sempre que se suspeitar da constância da sua 

qualidade. 

 

3 - ADIÇÕES PARA MISTURAS COM LIGANTES HIDRÁULICOS 

As adições a considerar nas misturas com ligantes hidráulicos - escórias granuladas de alto forno moídas, filer calcários, 

sílicas de fumo, pozolanas e cinzas volantes - devem respeitar o seguinte acervo normativo: 

• Especificação LNEC E 375 - Escória granulada de alto forno moída para betões. Características e 

verificação da conformidade. 

• Especificação LNEC E 376  

• Filer calcário para betões. Características e verificação da conformidade. 

• -Especificação LNEC E 377 - Sílica de fumo para betões. Características e verificação da conformidade. 

• -NP 4220 - Pozolanas para betão. Definições, especificações e verificação da conformidade. 

• NP EN 450 - Cinzas volantes para betão. Definições, exigências e verificação da conformidade. 
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A verificação da conformidade com o respetivo documento normativo deve basear-se essencialmente no auto controlo do 

produto por parte do fabricante e no controlo da sua produção, o qual deve ser exigido ao fornecedor das adições para 

análise por parte do utilizador. 

No entanto, podem ser retiradas amostras pontuais dos fornecimentos, com a frequência que se considerar adequada, para 

confirmação da conformidade com o documento normativo, pelo menos, das seguintes principais propriedades 

caracterizadoras do desempenho: 

• Escória granulada de alto forno moída - teor de material vítreo, finura e resistência à compressão; 

• Filer calcários - finura e quantidade de água; 

• Sílica de fumo - teor de SiO2 e finura; 

• Pozolanas - pozolanicidade, finura e índice de atividade; 

• Cinzas volantes - índice de actividade e finura. 

 

4 – ADJUVANTES 

Os adjuvantes a considerar nas misturas com ligantes hidráulicos devem satisfazer a Especificação LNEC E-374 - 

“Adjuvantes para argamassa e betões. Características e verificação da conformidade”. 

A verificação da conformidade com esta Especificação deve basear-se essencialmente no auto controlo do fabricante e no 

controlo da sua produção, o qual deve ser exigido ao fornecedor das adições para análise por parte do utilizador. 

Além da observação visual (prevista na Especificação) dos fornecimentos, podem retirar-se amostras pontuais, com a 

frequência que se considerar adequada para confirmação da conformidade com o documento normativo das propriedades 

caracterizadoras do desempenho específicas da cada tipo de adjuvante: 

• para os plastificantes/redutores de água - a redução da água do betão; 

• para os aceleradores de presa - o início de presa do betão; 

• para os retardadores de presa - o início e fim de presa do betão; 

• para os hidrófugos - a absorção capilar do betão. 

 

5 - LIGANTES BETUMINOSOS 

O fornecimento do material na obra deve ser sempre acompanhado de um boletim de ensaios que caracterize o lote de 

fabrico. O material fornecido deve satisfazer às prescrições que a seguir se indicam: 

 

5.1 - BETUMES PUROS (DESTILAÇÃO DIRECTA) 

As características do betume deverão obedecer à especificação E 80 do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O betume 

a empregar deve ser do tipo normalmente 35/50 ou 50/70 para todas as misturas betuminosas ou 160/220 quando se destine 

à execução de revestimentos superficiais ou semi-penetrações. No caso de misturas betuminosas de alto módulo o betume 

a utilizar será em princípio do tipo 10/20 e eventualmente aditivado. 
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O recurso a betumes de tipo distinto dos indicados ficará confinado à implementação de eventuais propostas do Empreiteiro, 

devidamente justificadas e submetidas à aprovação da Fiscalização. 

O boletim de ensaios, que acompanha o fornecimento dos betumes, deverá sempre indicar as temperaturas a que o material 

 

 

5.2 - BETUMES MODIFICADOS 

Os betumes modificados a utilizar no fabrico de misturas betuminosas - drenantes, rugosas, ou outras - serão betumes 

modificados com polímeros que deverão, em geral, respeitar as prescrições que se indicam nos respetivos itens. 

O sistema de armazenagem destes ligantes deve estar provido dos meios necessários para garantir a sua estabilidade. 

 

5.2.1 - Para betão betuminoso drenante 

O ligante betuminoso a empregar em misturas betuminosas drenantes será obrigatoriamente um betume modificado com a 

incorporação de polímeros adequados, por forma a conferir à mistura menor suscetibilidade térmica, maior flexibilidade e 

melhorar outras características. 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Penetração, a 25oC, 100g, 5s (0,1mm)     55 - 70 

b) Temperatura de amolecimento, mínima     55 oC 

c) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo    -10 oC 

d) Intervalo de plasticidade, mínimo     65 oC 

e) Viscosidade, a 135oC, mínima     850 cSt 

f) Estabilidade ao armazenamento (diferença no valor da temperatura de 

amolecimento), máxima      5 oC 

g) Recuperação elástica, a 25 oC, mínima    25% 

 

5.2.2 - Para microbetão betuminoso rugoso 

O ligante betuminoso a empregar em misturas betuminosas rugosas, denominadas neste capítulo por microbetão rugoso, 

dada a espessura com que são colocadas, será obrigatoriamente um betume modificado com a incorporação de polímeros 

adequados, por forma a conferir à mistura menor suscetibilidade térmica, maior flexibilidade e melhorar outras características. 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Penetração, a 25oC, 100g, 5s (0,1mm)    55 - 100 

b) Temperatura de amolecimento, mínima    60oC 

c) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo    -10oC 

d) Intervalo de plasticidade, mínimo     70 oC 

e) Viscosidade, a 135oC, mínima     850 cSt 

f) Estabilidade ao armazenamento (diferença no valor da temperatura de 
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amolecimento), máxima      5 oC 

g) Recuperação elástica, a 25oC, mínima    50% 

 

5.3 - BETUMES FLUIDIFICADOS 

As características do betume fluidificado deverão obedecer à especificação E 98 do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil. O betume fluidificado a empregar em regas de impregnação de bases granulares deve ser do tipo definido no projecto 

de Pavimentação, normalmente MC-30 ou MC - 70. 

 

5.4 - EMULSÕES BETUMINOSAS 

As emulsões betuminosas podem ser utilizadas em regas de impregnação, em regas de colagem, em semi-penetrações, em 

revestimentos superficiais betuminosos, em estabilização de bases, na cura de bases tratadas com cimento, na colagem e 

impregnação de geotêxteis e em misturas betuminosas ou microaglomerados a frio. 

As emulsões a empregar deverão estar de acordo com o definido no projeto de Pavimentação. 

 

5.4.1 - Emulsões betuminosas clássicas 

5.4.1.1 - Para regas de impregnação 

A emulsão betuminosa a empregar em regas de impregnação de bases granulares deve ser uma emulsão especial de 

impregnação  do tipo catiónico - ECI - de baixa viscosidade, que apresente as seguintes características: 

a) Viscosidade Saybolt-Furol, a 25ºC, máxima   50 s 

b) Carga das partículas      positiva 

c) Teor em betume, mínimo     40% 

d) Teor em água, máximo     50% 

e) Peneiração, máxima      0,1% 

f) Sedimentação, aos 7 dias, máxima    10% 

g) Teor em fluidificante, máximo     15% 

h) Penetração do resíduo de destilação a 25ºC, 100g, 5s (0,1mm)  200 - 300 

Caso a Fiscalização o aprove, a emulsão betuminosa a empregar em regas de impregnação de bases granulares poderá ser 

do tipo catiónico de rotura lenta, ECL - 1, e obedecer à especificação E 354 do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ou 

do tipo aniónico de rotura lenta, EAL - 1, e obedecer à especificação E 128 do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

 

5.4.1.2 - Para regas de colagem 

As características da emulsão betuminosa deverão obedecer à especificação E 354 do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil. A emulsão betuminosa a empregar deve ser do tipo catiónico de rotura rápida, definida no projecto de Pavimentação, 

normalmente ECR - 1. 
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5.4.1.3 - Para semi-penetrações e revestimentos superficiais betuminosos 

Em alternativa ao betume 160/220, poderá ser empregue uma emulsão betuminosa em semi-penetrações e revestimentos 

superficiais. Nestes casos deve ser do tipo catiónico de rotura rápida, ECR - 3, e apresentar as seguintes características: 

a) Viscosidade Saybolt-Furol, a 50oC, mínima    40 s 

b) Carga das partículas      positiva 

c) Teor em betume, mínimo       66% 

d) Teor em água, máximo      34% 

e) Peneiração, máxima      0,1% 

f) Sedimentação, aos 7 dias, máxima      5% 

g) Teor em fluidificante, máximo     2% 

h) Penetração do resíduo de destilação, a 25oC, 100g, 5s (0,1mm)  100-200 

 

5.4.1.4 - Para misturas a frio em agregado britado de granulometria extensa tratado com emulsão betuminosa 

As características das emulsões betuminosas deverão obedecer às especificações E 354 e E 128 do Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil, consoante o tipo de emulsão. 

As emulsões betuminosas, a empregar em misturas a frio em agregado britado de granulometria extensa tratado com 

emulsão betuminosa, devem ser do tipo definido no projeto de Pavimentação, normalmente, do tipo catiónico de rotura lenta, 

ECL - 1h, ou do tipo aniónico de rotura lenta, EAL - 1h. 

A penetração do resíduo de destilação poderá eventualmente apresentar valores superiores o mencionado nas 

especificações E 354 e E 128 do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ou seja valores que poderão estar compreendidos 

entre 60 a 100 (x 0,1 mm), de modo a melhorar a trabalhabilidade da mistura em obra. No entanto, este critério deverá estar 

dependente das características mecânicas impostas no projeto para a mistura betuminosa, em termos de módulos de 

deformabilidade. 

 

5.4.1.5 - Para misturas abertas a frio 

As características das emulsões betuminosas deverão obedecer às especificações E 354 ou E 128 do Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil, consoante o tipo de emulsão. 

As emulsões betuminosas, a empregar em misturas a frio, devem ser do tipo definido no projeto de Pavimentação, 

normalmente, do tipo catiónico de rotura média, ECM - 2, ou do tipo aniónico de rotura média, EAM - 1. Esta última emulsão 

poderá ser empregue quando em presença de agregados calcários. 

 

5.4.1.6 - Para cura de bases tratadas com cimento 

As características das emulsões betuminosas deverão obedecer à especificação E 354 do Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil. 
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A emulsão betuminosa, a empregar na cura de bases granulares estabilizadas com cimento, deve ser do tipo definido no 

projeto de Pavimentação, normalmente, do tipo catiónico de rotura rápida, ECR - 1. 

 

5.4.2 - Emulsões betuminosas modificadas 

O sistema de armazenagem dos ligantes modificados deve estar provido dos meios necessários para garantir a sua 

estabilidade e para que não sedimentem as partículas de betume. 

O resíduo de destilação neste tipo de emulsões deve ser obtido por evaporação a 163ºC. 

Os ensaios de caracterização destes produtos devem ser realizados em Laboratório certificado ou aprovado pela 

Fiscalização. 

 

5.4.2.1 - Para regas de colagem 

A emulsão a empregar em regas de colagem entre uma camada betuminosa com betume modificado e uma outra camada 

betuminosa, deve ser obrigatoriamente uma emulsão betuminosa modificada com a incorporação de polímeros adequados, 

por forma a conferir um elevado poder de adesão. 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Viscosidade Saybolt-Furol, a 50oC, mínima     20 s 

b) Carga das partículas      positiva 

c) Teor em betume, mínimo       63% 

d) Teor em água, máximo      37% 

e) Peneiração, máxima      0,1% 

f) Sedimentação, aos 7 dias, máxima      5% 

g) Penetração do resíduo de destilação, a 25oC, 100g, 5s (0,1mm)  100 - 200 

h) Temperatura de amolecimento do resíduo de destilação, mínima  

i)   15% 

 

5.4.2.2 - Para microaglomerado betuminoso a frio 

A emulsão a empregar em microaglomerado betuminoso a frio, deve ser obrigatoriamente uma emulsão betuminosa, de 

rotura controlada, modificada com a incorporação de polímeros adequados, por forma a melhorar as suas características. 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Viscosidade Saybolt-Furol, a 25oC, máxima    50 s 

b) Carga das partículas      positiva 

c) Teor em betume, mínimo       60% 

d) Teor em água, máximo      40% 

e) Peneiração, máxima      0,1% 

f)  Sedimentação, aos 7 dias, máxima     10% 
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g) Penetração do resíduo de destilação, a 25oC, 100g, 5s (0,1mm) 60 - 100 

h) Temperatura de amolecimento do resíduo de destilação, mínima  

i)   15% 

 

5.4.2.3 - Para revestimentos superficiais e para colagem e impregnação de geotêxteis, com vista a constituir interface 

anti-fissuras 

A emulsão betuminosa a empregar na colagem e impregnação de geotêxteis, com vista à constituição de interfaces 

retardadoras do processo de propagação de fissuras, nomeadamente através das camadas de reforço de pavimentos ou em 

revestimentos superficiais, deverá, em princípio, ser do tipo catiónico de rotura rápida, modificada com a incorporação de 

polímeros adequados. 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Viscosidade Saybolt-Furol, a 50oC, mínima    40 s 

b) Carga das partículas      positiva 

c)  Teor em betume, mínimo      66% 

d) Teor em água, máximo      34% 

e) Peneiração, máxima       0,1% 

f)  Sedimentação, aos 7 dias, máxima     5% 

g) Penetração do resíduo de destilação, a 25oC, 100g, 5s (0,1mm) 100 – 200 

h) Temperatura de amolecimento do resíduo de destilação, mínima 5ºC 

i)  Recuperação elástica do resíduo de destilação, a 25oC, mínima 15% 

 

6 - ADITIVOS ESPECIAIS PARA MISTURAS BETUMINOSAS 

Sempre que se mostre necessário incorporar aditivos especiais para melhorar a adesividade betume-agregado, para regular 

o tempo de rotura da emulsão ou para melhorar a trabalhabilidade de microaglomerados a frio, deverá o Empreiteiro submeter 

à apreciação e aprovação da Fiscalização as características técnicas e o modo de utilização de tais aditivos. 

A utilização de outros tipos de aditivos, nomeadamente fibras, ficará confinado à implementação de eventuais propostas do 

Empreiteiro, devidamente justificadas e submetidas à aprovação da Fiscalização, o mesmo sucedendo quando se pretenda 

a introdução, nas misturas, de betumes modificados ou de ligantes com características especiais sujeitos a segredo industrial 

por constituírem soluções sob patente. 

 

7 - FILER PARA MISTURAS BETUMINOSAS 

7.1 - FILER COMERCIAL 

O fornecimento do material na obra dever ser sempre acompanhado de um boletim de ensaio que caracterize o lote de 

fabrico. 

O filer comercial, a incorporar em misturas betuminosas, deverá obedecer às seguintes prescrições: 
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- Ser constituído por pó de calcário, cimento Portland, ou cal hidráulica devidamente apagada; 

- Apresentar-se seco e isento de torrões provenientes de agregação das partículas, de substâncias 

prejudiciais e apresentar um índice de plasticidade inferior a 4. O limite do índice de plasticidade não se aplica ao cimento e 

à cal hidráulica. 

- Ter granulometria satisfazendo aos seguintes valores: 

ABERTURA DAS MALHAS DE PENEIROS 

ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA DO MATERIAL QUE 

PASSA 

0,425 mm (n.º 40) 100 

0,180 mm (nº 80) 95  - 100 

  0,074 mm (n.º 200) 75  - 100 

 

- Homogeneidade - Dada a importância das características do filer, uma vez aprovado este, não poderá o 

Empreiteiro alterar a sua proveniência sem prévio acordo da Fiscalização. Caso haja acordo da Fiscalização, a alteração 

implica necessariamente novos estudos de composição das misturas afetadas pela eventual mudança, que deverão ser de 

novo submetidas a aprovação. 

7.2 - CINZAS 

As cinzas volantes a empregar como filer para misturas betuminosas deverão obedecer o mencionado em item anteriormente 

desenvolvido. 

 

8 - AGREGADOS PARA CAMADAS DE SUB-BASE E BASE, GRANULARES E EM MISTURA COM LIGANTES 

HIDRÁULICOS 

8.1 - CONDIÇÕES GERAIS 

Os agregados, provenientes da exploração de formações homogéneas, devem ser limpos, duros, pouco alteráveis sob a 

ação dos agentes climatéricos, de qualidade uniforme e isentos de materiais decompostos, de matéria orgânica ou outras 

substâncias prejudiciais. 

Os agregados deverão ser constituídos por materiais pétreos britados, provenientes de exploração de pedreiras ou seixeiras, 

devendo neste caso conter as percentagens indicadas nos itens dos materiais correspondentes e apresentar, no mínimo, 

três faces de fratura e com um coeficiente de redução 4D. 

A utilização de materiais granulares não tradicionais, tais como: produtos de demolição, betão britado, escórias de aciaria, 

Tc, não prevista no presente C.E., poderá no entanto ser aprovada desde que convenientemente justificada a proposta da 

sua utilização. 

Deverão, ainda, respeitar as prescrições que se indicam nos respetivos itens, para a sua utilização em camadas de sub-base 

e base granulares. 
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8.2 - FRACÇÕES GRANULOMÉTRICAS 

A recomposição em central dos materiais granulares de granulometria extensa deverá ser feita, em princípio, com base nas 

seguintes frações granulométricas: 

MATERIAL 

 

FRACÇÕES 

(dimensões nominais em mm) 

Material granular de granulometria 

extensa (contínua) e Betão Pobre Cilindrado 

 

Material granular de granulometria extensa 

(contínua) tratado com Ligantes Hidráulicos 

0/4, 4/20, 20/40 

 

ou em alternativa 

 

0/6, 6/20, 20/40 

 

Notas: O conceito de dimensão nominal (d/D) significa que se admite que até 10% do material fique retido no 

peneiro de maior dimensão (D) e que até 10% do material passe no peneiro de menor dimensão (d); no entanto, a soma 

daquelas duas percentagens deverá ser inferior a 15%. 

As dimensões nominais referidas para cada fração, estão normalmente associadas a sistemas de classificação das 

instalações de britagem em que os crivos apresentam as seguintes aberturas das malhas: 5; 8; mm, por exemplo. 

 

8.3 - HOMOGENEIDADE 

Os agregados deverão ser obtidos a partir de formações homogéneas de pedreiras ou seixeiras. 

A homogeneidade de características de cada fração deve ser tal que garanta a homogeneidade da mistura de agregados 

recomposta em central. 

 

9 - AGREGADOS PARA MISTURAS BETUMINOSAS 

9.1 - CONDIÇÕES GERAIS 

Os agregados, provenientes da exploração de formações homogéneas, devem ser limpos, duros, pouco alteráveis sob a 

ação dos agentes climatéricos, com adequada adesividade ao ligante, de qualidade uniforme e isentos de materiais 

decompostos, de matéria orgânica ou outras substâncias prejudiciais. 

Os agregados deverão ser constituídos por materiais pétreos britados, provenientes de exploração de pedreiras ou seixeiras, 

devendo neste caso apresentar, no mínimo, três faces de fratura e com um coeficiente de redução mínimo de 4D. A utilização 

de seixo britado será condicionada ao emprego de um aditivo no betume, de modo a garantir a adequada adesividade ao 

ligante betuminoso. 

Caso a formulação obtida com recurso a materiais britados não permita atingir os requisitos exigidos, a Fiscalização poderá 

admitir a incorporação de 5% de areias naturais nas misturas betuminosas para camadas de base e de regularização. 

Deverão ainda respeitar as prescrições que se indicam nos respetivos itens para a sua utilização em camadas de misturas 

betuminosas a frio ou a quente. 
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9.2 - FRACÇÕES GRANULOMÉTRICAS 

As misturas betuminosas referidas neste documento deverão ser fabricadas a partir das seguintes frações granulométricas. 

MATERIAL FRACÇÕES    (dimensões nominais em mm) 

Material de gran. extensa tratado com emulsão betumin. 0/4, 4/10, 10/20 ou em alternativa  0/6, 6/10,10/20 

Mistura betuminosa aberta a frio: 

- espessura inferior a 4 cm 

- espessura entre 4 e 6 cm 

- espessura superior a 6 cm 

 

2/4, 4/10 

2/4, 4/10, 10/14 

2/4, 4/10, 10/20 

Macadame betuminoso:                           Fuso A 

Fuso B 

0/4, 4/10, 10/20 

0/4, 4/20, 20/40 ou em alternativa 0/6, 6/20,20/40 

Semi-penetração betuminosa 20/40 

Agregado de recobrimento 4/10, 10/14 

Mistura betuminosa densa 0/4, 4/10, 10/20 

Argamassa betuminosa 0/4  ou em alternativa   0/6 

MATERIAL FRACÇÕES    (dimensões nominais em mm) 

Betão betuminoso 0/4, 4/10, 10/14 

Betão betuminoso drenante 0/2, 6/10*, 10/14 

Microbetão rugoso 0/2, 6/10 (*) 

Betão betumin. subjac. à camada de desgaste drenante 0/4, 4/10, 10/14 

Mistura betuminosa de alto módulo:  - Camada de base 

- Camada de regularização 

- Camada de desgaste 

0/4, 4/10, 10/20 

0/4, 4/10, 10/14 

0/4, 4/10, 10/14 

Gravilhas duras incrustadas 10/14 

Microaglomerado betuminoso a frio, simples 0/6 

Microaglomerado betuminoso a frio, duplo: - 1ª 

aplicação 

- 2ª aplicação 

0/4 

0/4, 4/8 

Slurry seal, simples 0/6 

Slurry seal, duplo:                - 1ª aplicação 

- 2ª aplicação 

0/4 

0/6 

Revestimento superficial, simples 4/6 ou em alternativa 6/10 ou 10/14 

Revestimento superficial, duplo:              - 1ª 

aplicação 

- 2ª aplicação 

6/10 ou em alternativa  10/14 

2/4 ou em alternativa 4/6 

Revestimento superficial, simples  com duas 

aplicações de agregado:                                           - 1ª 

aplicação 

- 2ª aplicação 

 

6/10 ou em alternativa  10/14 

2/4  ou em alternativa 4/6 
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(*) Este material poderá precisar de alguma percentagem da fração 2/6. A confirmar no estudo de formulação. 

Notas: O conceito de dimensão nominal (d/D) significa que se admite que até 10% do material fique retido no 

peneiro de maior dimensão (D) e que até 10% do material passe no peneiro de menor dimensão (d); no entanto, a soma 

daquelas duas percentagens deverá ser inferior a 15%. 

As dimensões nominais referidas para cada fração, estão normalmente associadas a sistemas de classificação das 

instalações de britagem em que os crivos apresentam as seguintes aberturas das malhas: 5; 8; mm, por exemplo. 

A utilização de seixo britado será condicionada ao emprego de um aditivo no betume, com vista a garantir uma boa 

adesividade do ligante betuminoso, a qual terá de ser comprovada, com a devida antecedência. A comprovação será feita a 

partir de ensaios de estabilidade Marshall, antes e após imersão dos provetes Marshall em água a 60oC durante 24 h, 

devendo o quociente dos valores de estabilidade do ensaio normal e do ensaio após imersão, ser igual ou superior a 75% 

(variante ao ensaio ASTM D 1075). 

Para além do ensaio Marshall, terá de ser feita a prova de adesividade passiva, em que a mistura de inertes com filler e 

betume é colocada dentro de um recipiente com água a 100oC e agitada durante 2 min. Por observação visual, far-se-á uma 

análise da percentagem de betume deslocado das partículas dos inertes. A adesividade será considerada satisfatória se não 

houver descolagem das películas de betume. 

 

9.3 - HOMOGENEIDADE 

A homogeneidade de características deve ser considerada uma condição básica para que qualquer dos agregados 

componentes das misturas betuminosas possa ser aplicado continuamente em obra. 

 

10 - AGREGADOS PARA ARGAMASSAS E BETÕES DE LIGANTES HIDRÁULICOS 

Os agregados, ou, na terminologia dos betões, os inertes devem satisfazer, a Especificação LNEC E 373 - “Agregados para 

argamassa e betão. Características e verificação da conformidade”, onde 50 % da areia deve ser de natureza siliciosa. 

Na sua composição os betões deverão ser adotadas as frações 0/4, 4/10, 10/20 ou em alternativa 0/6, 6/10 e 10/20. 

A verificação da conformidade com esta Especificação deve basear-se essencialmente no auto controlo do fabricante e no 

controlo da sua produção, o qual deve ser exigido ao fornecedor para análise por parte do utilizador. 

No entanto, podem ser retiradas amostras pontuais dos fornecimentos, com a frequência que se considerar adequada, para 

confirmação da conformidade com o documento normativo, pelo menos, das seguintes principais propriedades 

caracterizadoras do desempenho: 

- absorção de água e teor de água; 

- resistência mecânica; 

- análise granulométrica. 
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2.6.2 Materiais para camadas granulares 

2.6.2.1 Com características de sub-base 

2.6.2.1.1  Em solos selecionados 

Os materiais a aplicar devem ser constituídos por solos de boa qualidade, isentos de detritos, matéria orgânica ou quaisquer 

outras substâncias nocivas, obedecendo às seguintes prescrições: 

- Limite de liquidez, máximo       25% 

- Índice de plasticidade, máximo      6% 

- Equivalente de areia, mínimo      30% 

- Valor de azul de metileno (material de dimensão inferior a 75 µm), máx 2,0 

- CBR a 95 % de compactação relativa (Proctor Modificado), mínimo  20% 

- Dimensão máxima       75 mm 

- Expansibilidade (ensaio de CBR), máxima     3% 

- Desgaste Los Angeles (fração superior a 3/8”- Gran. A)    <40% 

2.6.2.1.2  Em agregado não britado (material aluvionar) 

No caso de ser utilizado material aluvionar, este deverá obedecer às seguintes prescrições: 

- A granulometria, de tipo contínuo, respeitará o seguinte fuso granulométrico: 

ABERTURA DAS MALHAS DE 

PENEIROS ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA 

DO MATERIAL QUE PASSA 

75 mm (3") 100 

63 mm (2 1/2") 90  - 100 

4,75 mm (n.º 4) 35  -  60 

0,074 mm (n.º 200) 0   -  15 

 

- A percentagem de material retido no peneiro de 19 mm (3/4") deve ser inferior a 30% 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria A), máxima  35% 

- Limite de liquidez, máximo       25% 

- Índice de plasticidade, máximo       6% 

- Equivalente de areia, mínimo       45% a) 

 

a) Se o equivalente de areia for inferior a 45%, o valor de azul de metileno corrigido (VAc), deverá ser inferior a 30, 

sendo calculado pela seguinte expressão: 
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sendo: 

VA - Valor  

%P#200 - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n.º 200 ASTM 

%P#10  - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n.º 10 ASTM 

Nota: A verificação dos limites de consistência será dispensada sempre que a percentagem de material passado no peneiro 

de 0,074 mm (nº200), for inferior a 5%. 

2.6.2.1.3  Em agregado britado de granulometria extensa 

1 - AGREGADOS 

Devem obedecer às seguintes prescrições: 

- A sua composição granulométrica obtida por produção direta, respeitará o seguinte fuso granulométrico: 

 ABERTURA DAS MALHAS  

DE PENEIROS ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA 

DO MATERIAL QUE PASSA 

37,5  mm (1 1/2") 100 

31,5  mm (1 1/4") 75  -  100 

19,0  mm (3/4") 55  -  85 

9,5  mm (3/8") 40  -  70 

6,3   mm (1/4") 33  -  60 

4,75  mm (n.º 4) 27  -  53 

2,00  mm (n.º 10) 22  -  45 

0,425 mm (n.º 40) 11  -  28 

0,180  mm (n.º 80) 7  -  19 

0,074 mm (n.º 200) 2  -  10 

 

- A percentagem de material retido no peneiro de 19 mm (3/4”) deve ser inferior a 30% 

- A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresentará, ainda, uma forma regular. 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria A), máxima 45% 

- Limite de liquidez       NP 

- Índice de plasticidade        NP 

- Equivalente de areia mínimo      45% a) 

a) Se o equivalente de areia for inferior a 45%, o valor de azul de metileno corrigido (VAc), deverá ser inferior a 30, 

sendo calculado pela seguinte expressão: 
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sendo: 

VA - Valor de azul de metil  

%P#200 - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n.º 200 ASTM 

%P#10 - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n.º 10 ASTM 

Nota: A verificação dos limites de consistência será dispensada sempre que a percentagem de material passado no peneiro 

de 0,074 mm (nº200), for inferior a 5%. 

2.6.2.2 Com características de base 

2.6.2.2.1  Em agregado britado de granulometria extensa 

1 - AGREGADOS 

Devem obedecer às seguintes prescrições: 

- A sua composição granulométrica, obtida por produção direta, respeitará o fuso granulométrico, incluindo a 

percentagem de material retido no peneiro de 19 mm (3/4”) que terá de ser inferior a 30%. 

- A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresentará, ainda uma forma regular. 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria A), máxima 40% 

- Índices de lamelação e de alongamento, máximos    35% 

- Limite de liquidez       NP 

- Índice de plasticidade       NP 

- Equivalente de areia, mínimo      50% a) 

a) Se o equivalente de areia for inferior a 50%, o valor de azul de metileno corrigido (VAc), deverá ser inferior a 25, sendo 

calculado pela seguinte expressão: 

 

sendo: 

VA - Valor de azul de metileno obtido pelo método da mancha n  

%P#200 - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n.º 200 ASTM 

%P#10 - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n.º 10 ASTM 

Nota: A verificação dos limites de consistência será dispensada sempre que a percentagem de material passado no peneiro 

de 0,074 mm (nº200), for inferior a 5%. 

2.6.2.2.2  Em agregado britado de granulometria extensa, misturado em central 

1 - MISTURA DE AGREGADOS 

Devem obedecer às seguintes prescrições: 
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- A sua composição granulométrica, obtida a partir das frações e recomposta em central adequada, deve 

obrigatoriamente obedecer ao fuso granulométrico indicado. Esta técnica é obrigatoriamente utilizada na produção de 

materiais para camadas de base. 

- A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresentará, ainda, uma forma regular. 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria A), máxima 40% 

- Índices de lamelação e de alongamento, máximos    35% 

- Limite de liquidez       NP 

- Índice de plasticidade       NP 

- Equivalente de areia, mínimo      50% a) 

a) Se o equivalente de areia for inferior a 50%, o valor de azul de metileno corrigido (VAc), deverá ser inferior a 25, 

sendo calculado pela seguinte expressão: 

 

sendo: 

VA - Valor de azul de metileno obtido -592) 

%P#200 - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n.º 200 ASTM 

%P#10  - Percentagem acumulada do material que passa no peneiro n.º 10 ASTM 

Nota: A verificação dos limites de consistência será dispensada sempre que a percentagem de material passado no peneiro 

de 0,074 mm (nº200), for inferior a 5%. 

2.6.2.3 Com características de regularização 

2.6.2.3.1  Em solos 

Os materiais a utilizar no alteamento de bermas não pavimentadas, em concordância com reforços aplicados ao pavimento 

contíguo, ou na correção de bermas irregulares, devem ser constituídos por saibros, isentos de matéria orgânica, torrões 

argilosos ou de quaisquer outras substâncias nocivas, obedecendo às seguintes características: 

- Dmáx     50 mm e 2/3 esp. camada 

- Percentagem de material passada no  peneiro ASTM n.º 200 10 a 20% 

- Limite de liquidez, máximo    35% 

- Índice de plasticidade     6 a 10% 

2.6.2.3.2  Em agregado não britado 
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Quando na utilização de materiais aluvionares não britados, em concordância com reforços aplicados ao pavimento contíguo, 

ou na correção de bermas irregulares, devem ser constituídos por agregado não britado, isentos de matéria orgânica, torrões 

argilosos ou de quaisquer outras substâncias nocivas, e obedecer às seguintes prescrições: 

A granulometria, de tipo contínuo, respeitará o seguinte fuso granulométrico: 

 ABERTURA DAS MALHAS DE  

PENEIROS ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA 

DO MATERIAL QUE PASSA 

75 mm (3")  100  

63 mm (2 1/2") 90  - 100 

4,75 mm (n.º 4) 35  -  60 

0,075 mm (n.º 200) 10  -  20 

 

- A percentagem de material retido no peneiro de 19 mm (3/4") deve ser inferior a  30% 

- Limite de liquidez, máximo        35% 

- Índice de plasticidade        6 a 10% 

2.6.2.3.3  Em agregado britado de granulometria extensa 

Quando os materiais a utilizar forem do tipo agregado britado de granulometria extensa, devem os mesmos ser constituídos 

por agregado britado, isentos de matéria orgânica, torrões argilosos ou de quaisquer outras substâncias nocivas, e obedecer 

às seguintes características: 

- Dmáx      50 mm e 2/3 esp. camada 

- Percentagem de material passada no  peneiro ASTM n.º 200  10 a 20% 

- Limite de liquidez, máximo     35% 

- Índice de plasticidade      6 a 10% 

- A percentagem de material retido no peneiro de 19 mm (3/4") deve ser inferior a 30% 

2.6.3 Materiais para camadas de misturas betuminosas a quente 

2.6.3.1 Com características de base 

2.6.3.1.1  Em macadame betuminoso 

1 - LIGANTE 

O ligante betuminoso deve satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 

 

2 - MISTURA DE AGREGADOS 

Os agregados devem satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 



 

 

  

 
 

 

Condições Técnicas Especiais Pág. 89 de 102 

Projeto de sustentação de taludes de estrada em Vale da Clara.  

Vale da Clara – Poiares (Santo André) – Vila Nova de Poiares.  

 
 

A mistura de agregados para o fabrico do macadame betuminoso deverá obedecer, ainda, às seguintes prescrições: 

A sua composição granulométrica, obtida a partir das frações indicadas em item anteriormente desenvolvido, respeitará 

obrigatoriamente um dos seguintes fusos granulométricos: 

 

ABERTURA DAS MALHAS 

DE PENEIROS ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA 

DO MATERIAL QUE PASSA 

 Fuso A Fuso B 

37,5  mm (1 1/2") -- 100 

25,0  mm (1") 100 87  -  100 

19,0  mm (3/4") 95  -  100 68  -  92 

12,5  mm (1/2") 60  -  91 60  -  80 

9,5    mm (3/8") 51  -  71 50  -  70 

4,75  mm (n.º 4) 36  -  51 37  -  53 

2,00  mm (n.º 10) 26  -  41 26  -  41 

0,850 mm (n.º 20) 17  -  32 17  -  32 

0,425 mm (n.º 40) 11  -  25 11  -  25 

0,180 mm (n.º 80) 5  -   17 5  -   17 

0,074 mm (n.º 200) 2  -    8 2  -   8 

Nota: O fuso B deverá ser utilizado em camadas com espessura igual ou superior a 10 cm 

- A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresentará, ainda, uma forma regular. 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria A), máxima   40 % 

- Índices de lamelação e alongamento, máximos      30 % 

- Equivalente de areia da mistura de agregados, mínimo     50 % 

- Valor de azul de metileno (material de dimensão inferior a 75 µm), máximo   0,8 

- Absorção de água para cada uma das frações granulométricas componentes, máxima  3% 

- % máx. de alteração pelo sulfato de sódio (5 ciclos)  1    2% 

- % máx. de alteração pelo sulfato de magnésio (5 ciclos)     18% 

- Massa volúmica mínima        1120 Kg/m3 

Os ensaios de alteração (Esp. LNEC E 238-1970) devem ser realizados no LNEC sempre que os agregados provenham de 

pedreiras relativamente às quais não haja experiência do comportamento desses materiais. 

- Adesividade betume / agregado (variante ao ensaio ASTM D1075)   >75% 

- Percentagem mínima de material britado (pelo menos duas superfícies fraturadas) )  80% 

 

3 - CARACTERÍSTICAS DA MISTURA BETUMINOSA 

3.1 - Para o fuso A, os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall, devem 

estar de acordo com os valores a seguir indicados: 

- Número de pancadas em cada extremo do provete     75 
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- Força de rotura         8000 a 15 000 N 

- Deformação, máxima        4 mm 

- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), mínimo  13% 

- Porosidade(*) 4 - 6% 

-   1,1 - 1,5 

- Grau de saturação de betume(%)        65 a 75 

- Resistência conservada, mínima       70% 

(*) Os cálculos da porosidade devem ser efetuados com base na baridade máxima teórica, determinada pelo método 

do picnómetro de vácuo (ASTM D 2041) para a percentagem ótima de betume da mistura em estudo. 

 

3.2 - Para o fuso B, quando não for aplicável o método Marshall, em virtude de existir material retido no peneiro de 25 

mm ASTM, a mistura betuminosa deverá apresentar as seguintes características: 

- Percentagem de betume (relação ponderal entre a massa do betume e a massa total da mistura), min. 4,3%(1) 

- Relação ponderal filer (material de dimensão inferior a 75 µm)/betume    1,1 - 1,5 

- Porosidade em obra após construção       4 - 8% 

- A mistura deverá apresentar em obra trabalhabilidade suficiente para a obtenção das baridades especificadas em 

item anteriormente desenvolvido. 

Caso o método Marshall seja aplicável, as características da mistura betuminosa são as indicadas em item anteriormente 

desenvolvido. 

Poderá ser aplicada uma tolerância de ± 0,3%. Este valor será registado em consequência do comportamento da mistura 

durante a construção do trecho experimental. 

2.6.3.1.2  Em mistura betuminosa de alto módulo 

1 - LIGANTE 

O ligante betuminoso deve satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 

 

2 - MISTURA DE AGREGADOS 

Os agregados devem satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 

A mistura de agregados para o fabrico de misturas de alto módulo deverá obedecer, ainda, às seguintes prescrições: 

A sua composição granulométrica, obtida a partir das frações indicadas em item anteriormente desenvolvido, respeitará 

obrigatoriamente o seguinte fuso granulométrico: 

ABERTURA DAS MALHAS 

DE PENEIROS ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA 

DO MATERIAL QUE PASSA 

25,0  mm (1") 100 

19,0  mm (3/4") 90  -  100 
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12,5  mm (1/2") 70  -  90 

9,5  mm (3/8") 60  -  80 

4,75  mm (n.º 4) 44  -  62 

2,36  mm (n.º 8) 30  -  44 

0,850 mm (n.º 20) 16  -  30 

0,425 mm (n.º 40) 10  -  21 

0,180 mm (n.º 80) 7   -   14 

0,074 mm (n.º 200) 6   -   10 

 

- A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresentará, ainda, uma forma regular. 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria A), máxima   40% 

- Índices de lamelação e alongamento, máximos     30% 

- Equivalente de areia da mistura de agregados, mínimo    50% 

- Valor de azul de metileno (material de dimensão inferior a 75 µm), máximo  0,8 

- Absorção de água para cada uma das frações granulométricas componentes, máxima 3% 

 

3 - CARACTERÍSTICAS DA MISTURA BETUMINOSA 

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall, devem estar de acordo com os 

valores a seguir indicados: 

- Número de pancadas em cada extremo do provete     75 

- Força de rotura, mínima        16000 N 

- Deformação, máxima        4mm 

- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), mínimo  13% 

- Porosidade (*)         2 - 6% 

- Relação ponderal filer (material de dimensão inferior a 75 µm)/betume   1,3 - 1,5 

- Resistência conservada, mínima       70% 

- Percentagem de betume, mínima       5,3% 

- A composição poderá ser ajustada com base no comportamento da mistura durante a construção do trecho 

experimental. 

(*) Os cálculos da porosidade devem ser efetuados com base na baridade máxima teórica, determinada pelo método do 

picnómetro de vácuo (ASTM D 2041) para a percentagem ótima de betume da mistura em estudo. 

2.6.3.2 Com características de regularização 

2.6.3.2.1  Em semi-penetração betuminosa 
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1 - LIGANTE 

O ligante betuminoso deve satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 

 

2 – AGREGADOS 

2.1 - PARA A CAMADA DE BASE 

Os agregados devem satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 

A mistura de agregados para a execução da base em semi-penetração betuminosa deverá, ainda, obedecer às seguintes 

prescrições: 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria A), máxima  40% 

- Índices de lamelação e de alongamento, máximos      35% 

A sua composição granulométrica, obtida a partir das frações indicadas em item anteriormente desenvolvido, respeitará 

obrigatoriamente o seguinte fuso granulométrico: 

ABERTURA DAS MALHAS 

DE PENEIROS ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA 

DO MATERIAL QUE PASSA  

50   mm (2") 100 

37,5   mm (1 1/2") 90  - 100 

25,0   mm (1") 20  -  55 

19,0   mm (3/4") 0  -  15 

9,5  mm (3/8") 0  -  5 

 

2.2 - PARA O RECOBRIMENTO 

Deverá utilizar-se um agregado obedecendo o mencionado em item anteriormente desenvolvido e, ainda, às 

seguintes prescrições: 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria B), máxima  35% 

- A sua composição granulométrica, obtida a partir das frações indicadas em item anteriormente desenvolvido, 

respeitará obrigatoriamente o seguinte fuso granulométrico: 

2.6.3.2.2 Em macadame betuminoso 

Especificações mencionadas para o fuso A em item anteriormente desenvolvido. 

2.6.3.2.3 Em mistura betuminosa densa 

Esta mistura só pode ser utilizada em pavimentos da rede secundária e para tráfegos da classe T6 e T7. 

 

1 - LIGANTE 

O ligante betuminoso deve satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 
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2- MISTURA DE AGREGADOS 

Os agregados devem satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 

A mistura de agregados para o fabrico da mistura betuminosa densa, deverá obedecer às seguintes prescrições: 

A sua composição granulométrica, obtida a partir das frações indicadas em item anteriormente desenvolvido, respeitará 

obrigatoriamente o seguinte fuso granulométrico: 

ABERTURA DAS MALHAS 

DE PENEIROS ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA 

DO MATERIAL QUE PASSA 

25,0  mm (1") 100 

19,0  mm (3/4") 85  - 100 

12,5  mm (1/2") 73  -  87 

4,75  mm (n.º 4) 45  -  60 

2,00  mm (n.º 10) 32  -  46 

0,425 mm (n.º 40) 16  -  27 

0,180 mm (n.º 80) 9  -  18 

0,074 mm (n.º 200) 5  -  10 

 

- A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresentará, ainda, uma forma regular. 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria B), máxima  35% 

- Índices de lamelação e de alongamento, máximos     30 % 

- Equivalente de areia da mistura de agregados (sem a adição de filer), mínimo  50% 

- Valor de azul de metileno (material de dimensão inferior a 75 µm), máximo  0,8 

- Absorção de água para cada uma das frações granulométricas componentes, máxim 3% 

Nota: A composição da mistura betuminosa, quando a areia e o pó de granulação utilizados sejam de natureza granítica, 

deverá incluir obrigatoriamente uma percentagem ponderal de filer não inferior a 3% ou a aditivação do ligante. Caso se 

utilize como filer a cal hidráulica aquele limite poderá ser reduzido para 1,5%. 

 

3 - CARACTERÍSTICAS DA MISTURA BETUMINOSA 

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall, devem estar de acordo com os 

valores a seguir indicados: 

-Número de pancadas em cada extremo do provete    75 

- Força de rotura        8000 a 15000 N 

- Deformação, máxima       4 mm 

- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), mínimo 13% 

- Porosidade (*)        3 - 6% 

- Relação ponderal filer (material de dimensão inferior a 75 µm)/betume  1,1 - 1,5 

- Resistência conservada, mínima      75 % 
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(*) Os cálculos da porosidade devem ser efetuados com base na baridade máxima teórica, determinada pelo método 

do picnómetro de vácuo (ASTM D 2041) para a percentagem ótima de betume da mistura em estudo. 

2.6.3.2.4 Em argamassa betuminosa 

1 - LIGANTE 

O ligante betuminoso deve satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 

 

2- MISTURA DE AGREGADOS 

Os agregados devem satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 

A mistura de agregados para o fabrico da argamassa betuminosa deverá obedecer às seguintes prescrições: 

- A sua composição granulométrica, obtida a partir das frações indicadas em item anteriormente desenvolvido, 

respeitará obrigatoriamente o seguinte fuso granulométrico: 

ABERTURA DAS MALHAS 

DE PENEIROS ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA 

DO MATERIAL QUE PASSA 

9,5  mm (3/8") 100 

4,75  mm (n.º 4) 95  - 100 

2,00  mm (n.º 10) 70  -  85 

0,425 mm (n.º 40) 25  -  40 

0,180 mm (n.º 80) 12  -  20 

0,074 mm (n.º 200) 7  -  10 

 

- A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresentará, ainda, uma forma regular. 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria B), máxima 35% 

- Índices de lamelação e de alongamento, máximos    30% 

- Equivalente de areia da mistura de agregados (sem adição de filer), mínimo 50% 

- Valor de azul de metileno (material de dimensão inferior a 75 µm), máximo 0,8 

 

3 - CARACTERÍSTICAS DA ARGAMASSA BETUMINOSA 

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall, devem estar de acordo com os 

valores a seguir indicados: 

- Número de pancadas em cada extremo do provete    50 

- Força de rotura, mínima       6000 N 

- Deformação, máxima       5mm 

- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), mínimo 15% 

- Porosidade (*)        3 - 6% 
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(*) Os cálculos da porosidade devem ser efetuados com base na baridade máxima teórica, determinada pelo método 

do picnómetro de vácuo (ASTM D 2041) para a percentagem ótima de betume da mistura em estudo. 

2.6.3.2.5  Em argamassa betuminosa com betumes modificados 

 

Especificações mencionadas em item anteriormente desenvolvido. Os betumes modificados deverão obedecer ao 

especificado em item anteriormente desenvolvido - Betumes modificados. 

2.6.3.2.6  Na regularização e/ou reperfilamento de pavimentos existentes (espessura variável) 

Em macadame betuminoso - Especificações mencionadas em item anteriormente desenvolvido. 

 

Em mistura betuminosa densa - Especificações mencionadas em item anteriormente desenvolvido. 

 

Em argamassa betuminosa - Especificações mencionadas em item anteriormente desenvolvido. No caso de betumes puros 

e no caso de betumes modificados. 

2.6.3.3 Com características de desgaste, na faixa de rodagem 

2.6.3.3.1  Em betão betuminoso 

1 - LIGANTE 

O ligante betuminoso deve satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 

 

2- MISTURA DE AGREGADOS 

Os agregados devem satisfazer o mencionado em item anteriormente desenvolvido. 

A mistura de agregados para o fabrico do betão betuminoso deverá obedecer às seguintes prescrições: 

- A sua composição granulométrica, obtida a partir das frações indicadas em item anteriormente desenvolvido, 

respeitará obrigatoriamente o seguinte fuso granulométrico: 
 

ABERTURA DAS MALHAS 

DE PENEIROS ASTM 

PERCENTAGEM ACUMULADA 

DO MATERIAL QUE PASSA 

16,0   mm (5/8") 100 

12,5   mm (1/2") 80  -  88 

9,5  mm (3/8") 66  -  76 

4,75  mm (n.º 4) 43  -  55 

2,00  mm (n.º 10) 25  -  40 

0,425 mm (n.º 40) 10  -  18 
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0,180 mm (n.º 80) 7  -  13 

0,075 mm (n.º 200) 5  -   9 

 

- Perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria B), máxima  20% a) 

- Percentagem de material britado (ver 14.03.0-9.1)      100% 

- Índices de lamelação e de alongamento, máximos     25% 

- Coeficiente de polimento acelerado, mínimo     0,50 

- Equivalente de areia da mistura de agregados (sem a adição de filer), mínimo  60% 

- Valor de azul de metileno (material de dimensão inferior a 75 µm), máximo  0,8 

- Absorção de água para cada uma das frações granulométricas componentes, máxima 2% 

a) 30% em granitos 

Nota: Admite-se para a perda por desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria B) uma tolerância de 10% em relação 

ao valor especificado. 

A composição do betão betuminoso, quando a areia e o pó de granulação utilizados sejam de natureza granítica, deverá 

incluir obrigatoriamente uma percentagem ponderal de filer não inferior a 3% ou a aditivação do ligante. Caso se utilize como 

filer a cal hidráulica aquele limite poderá ser reduzido para 2%. 

 

3 - CARACTERÍSTICAS DA MISTURA BETUMINOSA 

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall, devem estar de acordo com os 

valores seguidamente indicados: 

- Número de pancadas em cada extremo do provete     75 

- Força de rotura         8000 a 15000 N 

- Deformação máxima        4 mm 

- Valor de VMA (percentagem de Vazios na Mistura de Agregados), mínimo  14% 

- Porosidade (*)         4 - 6% 

- Relação ponderal filer (material de dimensão inferior a 75 µm)/ betume  1,1 - 1,5 

- Resistência conservada, mínima       75% 

(*) Os cálculos da porosidade devem ser efetuados com base na baridade máxima teórica, determinada pelo método 

do picnómetro de vácuo (ASTM D 2041) para a percentagem ótima de betume da mistura em estudo. 

2.6.4 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura 

Especificações mencionadas em itens anteriormente desenvolvidos. 
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2.7 Órgãos de drenagem 

2.7.1 Revestimento das valetas e valas 

O revestimento será executado segundo os desenhos de pormenor com betão tipo C16/20 para assentamento e remetes e 

C20/25 para execução da valeta, reforçada com malhasol AQ38 A 500EL. 

 

Quando forem utilizados com elementos “prefabricados” os enchimentos necessários para a selagem das valas ou roços 

abertos para a sua instalação serão feitos com betão tipo C12/15.  

 

Quando as valas forem revestidas com enrocamento, este deverá ser constituído por pedra de boa qualidade e com 

dimensões entre 200 e 400 mm. 

2.7.2 Drenos de plataforma (Longitudinais e Transversais) 

2.7.2.1 Agregados 

A granulometria dos materiais a utilizar na construção de drenos deve respeitar o seguinte fuso: 

 

2.7.3 Órgãos complementares de drenagem 

Os órgãos complementares de drenagem, tais como câmaras de visita ou queda; sumidouro e sarjetas, câmaras de limpeza 

e/ou evacuação lateral; caixas de receção derivação; bacias de dissipação e dissipadores de energia em descidas de talude, 

serão executados em betão ou com elementos prefabricadas de acordo com os desenhos de pormenor que fazem parte 

integrante deste Caderno de Encargos. 

Quando forem construídas com elementos “prefabricados” o fornecimento e assentamento obedecerá em tudo o que lhe for 

aplicável à NP 882 do LNEC. Em tudo o que nesta norma for omisso aplicar-se-ão as especificações do fabricante.   



 

 

  

 
 

 

Condições Técnicas Especiais Pág. 98 de 102 

Projeto de sustentação de taludes de estrada em Vale da Clara.  

Vale da Clara – Poiares (Santo André) – Vila Nova de Poiares.  

 
 

2.7.4 Escavação em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de águas 

superficiais 

A terraplenagem necessária para concretização da continuidade do sistema de drenagem das águas superficiais, que 

normalmente corresponde à execução de valas para regularização, retificação ou desvio de linhas de água, ou de valas de 

montante ou jusante na ligação às passagens hidráulicas, normalmente de grande secção, deverá ser executada de acordo 

com os princípios e métodos estabelecidos no Volume III: 01 - Terraplenagem do Caderno de Encargos Tipo da EP – Estradas 

de Portugal, dado tratar-se de trabalho do mesmo tipo. 

 

São portanto aplicáveis a estes trabalhos o ali especificado, nomeadamente no que se refere aos processos construtivos e 

aos critérios de medição.  

 

No reperfilamento de valetas ou valas existentes adotar-se-ão as mesmas especificações. Após a execução do 

reperfilamento de valetas e de valas existentes não serão permitidos quaisquer enchimentos. 

2.7.5 Regras gerais para assentamento dos tubos 

Sempre que os tubos sejam instalados em valas, a execução destas e a verificação da regularidade do seu fundo, terão que 

ser aprovadas pela Fiscalização antes de se proceder ao assentamento das tubagens.  

Após a referida perfeita regularização do fundo da vala, executar-se-á um leito para instalação da tubagem, com os materiais 

e dimensões estipulados no projeto, função do tipo de assentamento preconizado.  

 

Todos os tubos de betão serão analisados e aprovados pela Fiscalização antes do seu assentamento, tendo em vista impedir 

a utilização de quaisquer elementos defeituosos.  

 

Os tubos serão assentes segundo linhas retas, entre caixas de visita ou entre entradas e saídas de aquedutos, com as cotas 

e inclinações previstas no projeto.  

 

Não é permitido o enchimento das valas, sem a prévia aprovação pela Fiscalização dos trabalhos executados. 

 

Na instalação dos tubos, deve ter-se em conta o especificado nos pontos anteriores.  

 

O leito para assentamento da tubagem será executado de forma a cumprir os tipos de assentamento preconizados no projeto 

e especificados no artigo seguinte. No assentamento, os tubos de betão serão justapostos nos topos, sendo estes ligados 

com argamassa de cimento ao traço de 150kg de cimento/m3 de argamassa, com as juntas assim constituídas vedadas com 

corda embebida na argamassa ou por qualquer outro sistema que garanta a estanqueidade necessária. 
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Enquanto o tubo não estiver recoberto por uma altura de aterro suficiente, nunca inferior a meio diâmetro, nenhum veículo 

poderá circular sobre ele. Quando se torne impraticável o recobrimento preconizado, o que é corrente em traçados planos – 

situação em que os tubos são instalados em vala – ou em trabalhos de grande reparação que incluam a remodelação de 

aquedutos existentes, deverá proteger-se as tubagens procedendo-se ao seu envolvimento superior com um betão tipo 

C16/20, com uma espessura mínima de 0,10m e máxima de 0,30m sobre a geratriz superior. Após a execução do referido 

envolvimento de proteção será executado o leito do pavimento, eventualmente antecedido do enchimento da vala com uma 

espessura mínima de 0,20m. Nestes casos as valas deverão ser abertas com a menor largura possível. 

 

Para efeitos deste Caderno de Encargos consideram-se dois tipos de assentamento para as tubagens utilizadas em 

passagens hidráulicas e coletores:  

 

No tipo A: as tubagens são assentes sobre um leito de areia ou outro material granular insensível à água com características 

de sub-base com Dmáx.< 31,5 mm (14.03.1.1.1 e 3), de modo a permitir um apoio perfeito da geratriz e da  superfície inferior, 

garantindo-se deste modo um adequado confinamento e evitando o contacto com elementos rígidos da fundação.  

 

No tipo B: as tubagens são assentes sobre um coxim de betão tipo C16/20 que deverá ter as dimensões indicadas no projeto 

não podendo, no entanto, a sua espessura, ser inferior a 0,10 m e devendo acompanhar a curvatura da tubagem até uma 

altura igual a pelo menos um 1/4 do seu diâmetro. 

2.7.6 Aterro adjacente aos tubos e enchimento de valas 

Sempre que as condições de drenagem durante a fase de obra o permitam, admite-se que poderá ser executado previamente 

o aterro até uma cota que garanta no mínimo uma altura de 0,80m sobre a geratriz superior da tubagem, sendo 

posteriormente aberta a vala para a sua instalação.  

 

O terrapleno deve ser executado por camadas horizontais, alternadamente de um e de outro lado do tubo para que as cotas 

atingidas sejam sensivelmente iguais de ambos os lados, em camadas cuja espessura não poderá exceder os 0,20 m.  

 

Na zona contígua ao tubo, quando instalado em valas, a compactação deverá efetuar-se com placas vibrantes, ou cilindros 

vibradores de pequeno formato e com carga estática por unidade de comprimento de geratriz vibrante não excedendo 

10kg/cm. Nos outros casos utilizar-se-ão os equipamentos correntes e preconizados para a execução dos aterros técnicos, 

impondo-se contudo a necessidade de ter cuidados acrescidos na fase de compactação das camadas nas zonas junto aos 

tubos de modo a não os danificar. 
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Em ambos os casos deverá ser atingido um grau de compactação mínimo de 95%, relativo ao ensaio Proctor Modificado e 

o teor em água não será superior a Wopm+1. Dadas as limitações impostas ao equipamento na zona contígua aos tubos, a 

espessura da camada a compactar deve ser ajustada de forma a viabilizar a obtenção da compactação especificada.  

 

Deverá ser dada uma particular atenção às zonas inferiores dos tubos de modo a garantir o seu devido confinamento. Sempre 

que possível deverá ser utilizado no aterro dessas zonas areia, e em casos de acesso particularmente difícil deverá ser usado 

um betão fluido.  

 

No caso de tubagens instaladas em valas cuja geometria não permita este procedimento construtivo, o respetivo enchimento 

deverá ser efetuado com areia que será compactada por molhagem. 

2.7.7 Execução de órgãos de drenagem longitudinal 

Os trabalhos de terraplenagem necessários à sua abertura e/ou reperfilamento serão executados com os meios apropriados 

de acordo com as regras da “arte”. Após esta operação não serão permitidos enchimentos de modo a repor o seu 

reperfilamento, pelo que os trabalhos devem ser executados com o máximo cuidado. 

 

Quando forem revestidas, serão executadas segundo desenho de pormenor, e preferencialmente betonadas “in situ” com 

betão tipo C20/25 e na espessura de 0,08m, recorrendo-se a equipamento de extrusão ou a betonagens alternadas com 

aplicação de cofragens fixas.  

 

O betão para revestimento das valetas deve ser aplicado sobre a fundação, constituída por um material granular com 

características idênticas às preconizadas para os drenos longitudinais, com espessura mínima de 0,10m. A fundação 

considera-se incluída no preço contratual para execução de valeta revestida.  

 

O revestimento pode ainda ser materializado recorrendo à utilização de peças prefabricadas. Nestes casos, e 

independentemente da sua secção, as peças serão assentes sobre uma fundação de betão com a espessura mínima de 

0,10 m, executada em contínuo sob todas as peças e não só sob as juntas. 

 

As valetas de plataforma revestidas, as valetas de bordadura de aterros e as caleiras para drenagem do separador que 

confinem com as misturas betuminosas do pavimento, serão construídas antes da execução da camada de desgaste das 

bermas. Nestes casos as misturas betuminosas usadas na camada de desgaste rematarão contra os órgãos de drenagem, 

evitando-se assim a execução de enchimentos posteriores com argamassas hidráulicas entre os dois materiais, que 

normalmente fissuram, comprometendo o funcionamento do sistema de drenagem. 
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A compactação das misturas betuminosas nestas zonas deve ser feita com especial cuidado de modo a evitar a 

danificação destas valetas, recomendando-se nestes casos uma redução nos parâmetros de controlo exigidos para as 

condições normais de execução.  

Quando os revestimentos forem executados com elementos prefabricados, os enchimentos necessários para selagem das 

valas ou roços abertos para a sua instalação serão feitos com betão tipo C16/20. 

2.7.8 Execução de órgãos complementares de drenagem 

Os órgãos complementares de drenagem onde se incluem equipamentos que estabelecem a ligação entre todo o sistema 

de drenagem longitudinal, indispensáveis para o seu integrado e adequado funcionamento.  

 

Os trabalhos incluídos na rúbricas: caixas de visita ou de queda; sumidouros e sarjetas; caixas de limpeza e/ou de evacuação 

lateral em caleiras longitudinais; caixas de receção, de ligação ou de derivação; bacias de dissipação e dissipadores de 

energia em descidas de talude – serão em betão, prefabricadas ou moldadas "in situ", de acordo com os desenhos de 

pormenor tipo que fazem parte integrante deste Caderno de Encargos. 

 

Quando se utilizem peças pré-fabricadas, as juntas serão executadas de forma a garantir-se a estanqueidade total da caixa. 

As peças serão justapostas, sendo os topos ligados com argamassa de cimento ao traço de 150kg de cimento/m3 de 

argamassa e as juntas, assim constituídas, vedadas com corda embebida na argamassa ou por qualquer outro sistema que 

garanta a estanqueidade necessária. 

 

Em todos os casos de caixas executadas a cotas próximas da cota do pavimento – caixas de visita de coletores em 

separadores; caixas de limpeza e/ou de evacuação lateral; sumidouros e sarjetas – quando forem construídas com elementos 

prefabricados de betão, os enchimentos dos espaços entre estes elementos e o terreno envolvente serão obrigatoriamente 

efetuados com betão tipo C16/20. No caso de serem executadas “in situ”, a respetiva betonagem será realizada contra o 

terreno envolvente.  

 

Nos restantes casos, em que os órgãos de drenagem previstos, neste capítulo, não estejam implantados na faixa de rodagem 

ou nas bermas, os enchimentos deverão ser efetuados com areia, sempre que não seja possível utilizar na sua compactação 

equipamentos correntes. 

2.7.9 Demolição de elementos do sistema de drenagem existente 

As operações de demolição de órgãos de drenagem existentes recorrerão às técnicas mais adequadas de modo a garantir 

as necessárias condições de segurança, não só para pessoas e equipamentos envolvidos mas também para a estrada e 

para o tráfego circulante. Os produtos da demolição serão colocados em vazadouro adequado. 
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NOTA FINAL 

Em tudo o que se verificar omisso ou a carecer de mais informações técnicas e aprofundamento, dever-se-á seguir as 

prescrições técnicas preconizadas no Caderno de Encargos Tipo Obras (CETO), última versão, das Infraestruturas de 

Portugal. 
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