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NOTA IMPORTANTE 

 

 

As presentes condições técnicas especiais (CTE) visam definir o modo de execução dos trabalhos e os 

materiais a empregar. Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser executados em 

perfeita conformidade com o projeto de execução e eventuais alterações ou aditamentos que lhe forem 

introduzidos, o programa do caderno de encargos, que inclui este documento, e as demais condições 

técnicas estipuladas, contratualmente, de modo a assegurarem as características de resistência, 

durabilidade e funcionamento dos trabalhos executados. 

As características físicas e os padrões de qualidade a que devem obedecer os materiais a empregar, 

assim como o modo de execução dos trabalhos, são definidos neste caderno de encargos, sem prejuízo 

de quaisquer outras características, metodologias e especificações que se estabeleçam adiante, que 

serão aplicadas cumulativamente.  

Chama-se particularmente a atenção para as características de durabilidade a que devem satisfazer os 

materiais a aplicar e os sistemas executivos a adotar, tendo em conta a elevada agressividade do meio 

ambiente e a necessidade de que a obra tenha vida útil alargada, pretendendo o Dono da Obra que 

sejam tomadas todas as medidas necessárias para que, no futuro, sejam reduzidas ao mínimo as tarefas 

de manutenção da construção. 

Quanto às técnicas construtivas a adotar que não sejam definidas neste Caderno de Encargos, a 

execução dos trabalhos deverá obedecer às prescrições legais em vigor à data do presente 

procedimento, às normas portuguesas, às especificações e documentos de homologação de organismos 

oficiais, às instruções dos fabricantes de materiais e de elementos de construção e ainda, quando for 

caso disso, às instruções das entidades detentoras das patentes de construção utilizadas. As presentes 

CTE, atendendo ao encadeamento das várias atividades, foram elaboradas tendo por base a ordem 

sequencial das várias fases que integram uma intervenção a nível de infraestruturas. 

 

Atendendo ao tipo de obras, que estão condicionadas a prazos muito reduzidos, e ao tipo de 

empreitada, chama-se a atenção ao adjudicatário para que sempre que surjam dúvidas deve esclarecê-

las junto do técnico responsável pela obra ou dos autores dos projetos. 
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Os concorrentes a esta empreitada ficam obrigados a deslocarem-se ao local antes de apresentarem 

a sua proposta, de forma a se inteirarem do tipo de obras a efetuar, não se aceitando, deste modo, 

quaisquer reclamações ou dúvidas relativamente às mesmas.  

 

A Fiscalização indicará a periodicidade das reuniões de obra, a qual deverá ser, no mínimo, semanal. 

Todos os trabalhos/situações que ocorram serão referenciadas em documentos próprios, que depois 

de devidamente numerados e assinados pelas partes intervenientes na reunião, serão arquivados em 

dossier específico, constituindo o “Livro de Obra”.  

 

CADASTRO DAS OBRAS EXECUTADAS 

O empreiteiro obriga-se a fornecer regularmente ao dono da obra, o registo de todos os trabalhos 

executados com o objetivo de se poder dispor no final da empreitada, de um conjunto completo de 

informações e de desenhos que reproduzam rigorosa e inteiramente as obras realmente executadas e 

assinalem, para além de tudo o mais que for considerado necessário, a posição exata das obras 

enterradas e embebidas na construção (estes elementos deverão ser entregues em papel e em formato 

digital) 

 

 

 

ESTALEIRO, TRABALHOS ACESSÓRIOS E PREPARATÓRIOS 

 

 

Fazem parte da empreitada, considerando-se que os respetivos custos estão incluídos no preço de 
estaleiro do adjudicatário, os trabalhos preparatórios e acessórios necessários à correta e completa 
execução dos trabalhos projetados. 

 

O empreiteiro é responsável, desde a consignação da obra até à sua receção, por: 

- Limpeza do terreno e de todas as zonas afetadas; 

- Limpeza da obra durante as suas fases; 

- Proteção da obra, mediante vedações, e implementação de todas as medidas de segurança 
individuais e coletivas, de modo a dar cumprimento ao plano de segurança da obra e legislação 
aplicável; 

- Limpeza dos acessos à obra; 
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- Sinalização adequada dos trabalhos; 

- Transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes; 

- Reparação de estragos resultantes da obra nas construções existentes ou nos seus logradouros 
ou acessos; 

- Limpeza final da obra para a receção provisória  

 

Limpeza Final da Obra 

 

A obra só será aceite com a limpeza efetuada. 

 

Todos a área de intervenção será entregue nas melhores condições de funcionamento e relativo 

a todas as especialidades, assim como limpas e isentas de entulhos provenientes e resultantes 

da execução dos trabalhos. 

 

TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

 

Antes de dar início aos trabalhos de escavação e mesmo antes da implantação da obra, o 

Empreiteiro terá de proceder ordenadamente, entre outras, às seguintes operações e trabalhos 

preparatórios:  

a) Reconhecer e assinalar no terreno os limites da intervenção, nos quais também se baseará para a 

implantação correta da obra;  

b) Assegurar a manutenção de todas as serventias públicas e privadas, ainda que para isso tenha de 

realizar obras expeditas, de utilização provisória;  

c) Executar e conservar em boas condições os circuitos de desvio de trânsito automóvel destinados 

a substituir provisoriamente as vias de circulação interditas pela intervenção;  

h) Instalar e conservar nas melhores condições de visibilidade toda a sinalização, diurna e noturna, 

adequada à segurança do trânsito, quer de viaturas, quer de peões, na zona afetada pelos trabalhos, de 

acordo com as prescrições aplicáveis no Código da Estrada;  

i) Providenciar, com a antecedência bastante, junto da Fiscalização, para que esta promova, junto 

dos respetivos Serviços, a remoção de obstáculos públicos superficiais, tais como postaletes de 

sinalização rodoviária, postes de iluminação, publicitários ou de sustentação de linhas elétricas e de 

fios elétricos, cuja presença ou estabilidade venham a ser afetadas ou ameaçadas pelas escavações.  
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Além dos meios de ação correntes a empregar nos trabalhos preparatórios, o Empreiteiro deverá 

dispor previamente, nos locais da Empreitada ou nas imediações, de pessoal, equipamento, máquinas, 

materiais e ferramentas em quantidades e em espécie, tais que as escavações e os aterros se processem 

com eficiência e em bom ritmo.  

 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Constitui encargo do Adjudicatário a atempada disponibilização, o fornecimento e a utilização das 

máquinas, aparelhos, utensílios, ferramentas, cofragens, andaimes e todo o material indispensável à 

boa execução dos trabalhos. O equipamento deve satisfazer, quer quanto às suas características, quer 

quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de segurança aplicáveis.  

 

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

 

Disposições Gerais  

O Adjudicatário deverá complementar, e submeter à aprovação do Dono da Obra, o Plano de Segurança 

e Saúde (PSS), consoante o previsto no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, e na demais 

legislação em vigor, devidamente adaptado às exigências do Dono da Obra e às necessidades da 

Empreitada, contemplando a obrigação do Adjudicatário em assegurar o cumprimento obrigatório de 

todas as disposições legais sobre Medicina e Segurança no Trabalho. Cabe ao Adjudicatário garantir, 

nomeadamente:  

- a manutenção do estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado;  

- as condições de acesso, de deslocação e de circulação necessárias à segurança de todos os postos de 

trabalho no estaleiro;  

- a correta movimentação dos materiais;  

- a manutenção e o controle das instalações e dos equipamentos antes da sua entrada em 

funcionamento e com intervalos regulares durante a laboração;  

- a delimitação e a organização das zonas de armazenagem de materiais, em especial de substâncias 

perigosas;  

- a recolha, em condições de segurança, dos materiais perigosos não utilizados;  

- o armazenamento, a eliminação ou a evacuação dos resíduos e escombros;  
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- a determinação e adaptação, em função da evolução do estaleiro, do tempo efetivo a consagrar aos 

diferentes tipos de trabalho ou fases de trabalho;  

- a cooperação na articulação dos trabalhos por si desenvolvidos com outras atividades desenvolvidas 

no local ou meio envolvente.  

 

Não será permitida a execução de qualquer trabalho ou tarefa sem o uso dos dispositivos de proteção 

individual e coletiva, adequados e específicos de cada caso, obrigando-se o Adjudicatário, que 

suportará os encargos do fornecimento dos mesmos, a impor a sua utilização sistemática por parte de 

todos os trabalhadores da obra.  

O Adjudicatário deve garantir que o sistema de primeiros socorros esteja constantemente operacional 

e em condições de evacuar os trabalhadores acidentados ou acometidos de doença súbita, para lhes ser 

prestada assistência médica. O endereço e n.º de telefone do serviço de urgência local devem estar 

afixados de forma clara e visível.  

 

Estaleiro e instalações provisórias 

 

A execução, implantação e organização do estaleiro deve estar em conformidade com o plano de 

segurança e saúde e a legislação aplicável em vigor. Segundo o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

Outubro, estaleiros são os locais onde se efetuam trabalhos de construção de edifícios e de engenharia 

civil (móvel), bem como os locais onde, durante a obra, se desenvolvem atividades de apoio direto aos 

mesmos (fixo).  

O Adjudicatário carece da aprovação da Fiscalização quanto ao local e às instalações, sendo da sua 

iniciativa, responsabilidade e encargo, o estaleiro e demais instalações. A vigilância e segurança de toda 

a zona da obra é da responsabilidade do Adjudicatário, desde a data do início dos trabalhos até à data 

de receção provisória, considerando-se essa responsabilidade extensiva aos períodos da noite, feriados 

e dias de suspensão dos trabalhos. O estaleiro será montado na área da intervenção dos trabalhos 

previstos em projeto, devendo o perímetro estar delimitado e assinalado de forma a ser perfeitamente 

identificável, não se permitindo a entrada de pessoas estranhas à obra.  

O estaleiro será mantido em boa ordem e em estado de salubridade adequado, com todas as secções 

perfeitamente delimitadas e organizadas, nomeadamente as zonas de armazenagem de materiais, em 

especial de substâncias perigosas.  
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O estaleiro deverá ser dotado de instalações para a Fiscalização, apropriadas, não podendo o 

adjudicatário, sem autorização prévia, realizar qualquer trabalho que modifique as instalações cedidas. 

No caso de serem necessárias instalações para o pessoal afeto à intervenção, o mesmo deverá estar 

dotado de todas as condições. Se for caso disso, os locais de trabalho devem ser concebidos tendo em 

atenção os trabalhadores com deficiência física, nomeadamente no que respeita a postos de trabalho, 

portas, escadas, outras vias de circulação e acesso a instalações sanitárias. Deverão existir retretes para 

o pessoal, convenientemente localizadas e resguardadas, dispondo de água suficiente para se 

manterem limpas e em boas condições de utilização, num mínimo de uma por cada 25 trabalhadores 

ou por frente de trabalho, devidamente ligadas a redes de drenagem de águas residuais.  

Caso a Fiscalização considere inconveniente a existência destes equipamentos, ou que a localização da 

obra e sua natureza não os justificam, poderá dispensar-se a sua instalação. 

Os trabalhadores deverão dispor de instalações adequadas para comer e, se necessário, preparar 

refeições, devendo assegurar-se um sistema de recolha de resíduos, em recipientes fechados, e a sua 

remoção diária. Sempre que empregar trabalhadores deslocados, o Adjudicatário ficará encarregue de 

assegurar alojamento adequado. Este deverá situar-se próximo dos locais onde se realizem as obras e 

garantir, em boas condições higiénicas, o necessário repouso do pessoal, quer descanse de dia ou de 

noite. No caso de as instalações serem cedidas pelo Dono de Obra, o Adjudicatário, uma vez concluída a 

execução da Empreitada, será obrigado a repô-las nas condições iniciais, ou conforme o acordado com 

o Dono de Obra.  

Os materiais, os equipamentos, bem como todos os elementos que existam nos locais e nos postos de 

trabalho, deverão ter solidez e serem estabilizados de forma adequada e segura. Todas as instalações 

existentes no estaleiro terão que possuir estrutura e estabilidade adequada ao tipo de utilização 

prevista, devendo permitir executar todas as tarefas previstas sem risco para a segurança e saúde dos 

trabalhadores.  

A instalação de cada posto de trabalho deverá permitir a evacuação rápida e em máxima segurança dos 

trabalhadores.  

O Adjudicatário deve garantir que o sistema de primeiros socorros esteja constantemente operacional 

e em condições de evacuar os trabalhadores acidentados ou acometidos de doença súbita.  

O endereço e número de telefone do serviço de urgência local devem estar afixados de forma clara e 

visível.  

A limpeza e a manutenção das instalações e do estaleiro constituem encargo do Adjudicatário. O uso de 

qualquer parte da obra para algumas das instalações provisórias, dependerá da autorização da 
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Fiscalização, o que não dispensará o Adjudicatário de tomar as medidas adequadas a evitar a 

danificação da parte da obra utilizada. 

 O Adjudicatário é obrigado a assegurar e a assumir todos os encargos com a obtenção de licenças para 

ocupação do espaço e com o fornecimento de água, de energia elétrica, a drenagem de esgoto, ou outro, 

mediante contratualização com as entidades competentes, que satisfaçam as exigências e necessidades 

da obra e do estaleiro. A construção e manutenção em funcionamento destas redes são da 

responsabilidade do Adjudicatário. As redes provisórias de energia elétrica deverão obedecer ao que 

for aplicável na regulamentação em vigor. No caso de a intervenção contemplar ligações definitivas de 

água, de esgotos, de energia elétrica ou de outras, as mesmas poderão ser utilizadas durante os 

trabalhos, se aprovado pela Fiscalização, suportando o Adjudicatário os correspondentes encargos. Em 

caso de deteção de utilização indevida de água a partir da rede pública de abastecimento de água, ou de 

qualquer outra ligação indevida, o Adjudicatário fica obrigado a pagar uma coima de €250,00/dia.  

As placas de sinalização serão de materiais que ofereçam a maior resistência possível a choques, 

intempéries e agressões do meio-ambiente, devendo os meios e os dispositivos de sinalização ser 

regularmente limpos, conservados, verificados e, se necessário, reparados ou substituídos. As 

dimensões e as características colorimétricas e fotométricas da sinalização devem garantir boa 

visibilidade e a compreensão do seu significado. Sempre que na obra se utilize água não potável, deverá 

colocar-se, nos locais convenientes, a inscrição "Água imprópria para beber". Após a conclusão da obra, 

as instalações e obras provisórias serão demolidas e os seus restos removidos para fora da zona da 

obra, devendo os locais de implantação ficar perfeitamente limpos e regularizados, salvo se outros 

trabalhos forem previstos no projeto. Todos os trabalhos inerentes à execução, implantação, 

organização e demolição do estaleiro constituirão encargo do Adjudicatário. 

 

 

A proposta, mesmo ficando apensa ao título contratual, não prevalecerá em caso algum sobre o 

estabelecido no caderno de encargos. 

Compete à empresa adjudicatária o fornecimento, montagem e desmontagem de todos os 

elementos do estaleiro de apoio a todos os trabalhos, resguardos, vedações, proteção e segurança 

da empreitada. 



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 
                       CÂMARA MUNICIPAL   

                        
                       Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos 
 
                       Largo da República / 3350-156 Vila Nova de Poiares 
                      Tel: 239420850   Fax: 239421800   Email: cmvnp@mail.telepac.pt   

   
                                                                                                            

 

PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO DE ACESSO À RUA MAESTRO EUGÉNIO DE CARVALHO, NA LOMBADA 
 CADERNO DE ENCARGOS - CTE 

Compete ainda ao adjudicatário o fornecimento e colocação de 2 cartazes em chapa metálica com 

as dimensões usuais para as indicações gerais sobre a obra, nos termos exatos indicados pelo dono 

da obra, sendo o mesmo fixo a uma estrutura metálica de suporte resistente. 

 

SINALIZAÇÃO 

 Sinalização temporária de obras  

As obras e obstáculos ocasionais na via pública serão sinalizadas de forma adequada, de modo a 

assegurar as melhores condições de circulação e segurança rodoviária, em estrito cumprimento da 

legislação em vigor e de eventual projeto de “Sinalização de Carácter Temporário de Obras e 

Obstáculos na Via Pública” de acordo com as normas das Infraestruturas de Portugal.  

Sempre que a natureza, a extensão ou a duração das obras o justifiquem, será elaborado um projeto 

de sinalização de carácter temporário a implementar na via, que constituirá encargo do 

Adjudicatário.  

Para conveniente apreciação, o Adjudicatário apresentará o projeto no prazo de 10 dias seguintes à 

assinatura do contrato, e por forma a que no dia da consignação dos trabalhos o projeto de 

sinalização esteja aprovado pela Fiscalização e a sinalização disponível para ser aplicada. É do 

encargo e responsabilidade do Adjudicatário o fornecimento e colocação no arruamento, 

precedendo a execução de qualquer tipo de trabalhos, de toda a sinalização, pinturas e marcas 

consideradas necessárias, tendo em vista garantir as melhores condições de circulação e segurança 

rodoviária durante as obras, em estrita obediência da legislação que rege a presente intervenção. A 

sinalização temporária deverá ser retirada após a conclusão da obra ou a remoção do obstáculo 

ocasional, restituindo-se, à via, as condições normais de circulação.  

A sinalização em causa deverá ser efetuada com recurso a sinais verticais, luminosos e a marcas 

rodoviárias, bem como aos dispositivos complementares necessários.  

Os sinais verticais e as marcas rodoviárias deverão ser completados com dispositivos luminosos de 

cor amarela e de luz intermitente. A instalação destes dispositivos é obrigatória durante a noite e o 

dia, sempre que a visibilidade for insuficiente. A sua fonte de energia será autónoma da rede 

pública. O pessoal que labora na zona regulada pela sinalização temporária deverá utilizar 



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 
                       CÂMARA MUNICIPAL   

                        
                       Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos 
 
                       Largo da República / 3350-156 Vila Nova de Poiares 
                      Tel: 239420850   Fax: 239421800   Email: cmvnp@mail.telepac.pt   

   
                                                                                                            

 

PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO DE ACESSO À RUA MAESTRO EUGÉNIO DE CARVALHO, NA LOMBADA 
 CADERNO DE ENCARGOS - CTE 

vestuário de alta visibilidade. Os veículos que operarem na mesma zona serão sinalizados com 

placas retrorrefletoras e com 1 ou 2 faróis de cor amarela.  

A sinalização temporária de trabalhos móveis será utilizada sempre que a realização desses 

trabalhos, em função da área ocupada na via e da velocidade média de deslocação dos operários, o 

justifique.  

Sempre que exista um obstáculo ocasional ou uma zona de obras que, pela sua natureza, possa 

condicionar o trânsito de peões, deverão existir, devidamente sinalizados, pistas obrigatórias de 

peões, para que a sua circulação se efetue em segurança.  

Todos os encargos de sinalização das obras são da responsabilidade do Adjudicatário. 

 

Desvios de trânsito  

Os desvios de trânsito constituem encargo do Adjudicatário, sendo que este obriga-se a colocar no 

local da obra a sinalização necessária para garantir as melhores condições de segurança e 

circulação durante as obras. 

 Os trabalhos não poderão ser iniciados sem que seja aprovado pela Fiscalização, um projeto de 

desvio de trânsito temporário, a encargo do Adjudicatário, devidamente ajustado ao 

desenvolvimento da obra.  

Para conveniente apreciação, o Adjudicatário apresentará o projeto no prazo de trinta dias 

seguintes à assinatura do contrato, e por forma a que no dia da consignação dos trabalhos o projeto 

de desvio temporário de trânsito esteja aprovado pela Fiscalização e em condições de ser aplicado.  

Os planos de sinalização temporária e de desvios de trânsito deverão conter:  

a) uma memória descritiva indicando a localização da obra, a sua descrição sumária, a ocupação da 

faixa de rodagem, a duração prevista e o tipo de equipamento a utilizar;  

b) as peças desenhadas necessárias a uma elucidação conveniente, com planta à escala adequada 

contendo indicação da obra, as eventuais zonas de estaleiro e a sinalização a instalar nas diferentes 

fases da obra.  

 

Levantamento de sinalização  
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Os sinais provisórios devem ser retirados logo que não se tornem necessários. 

       

COTAS E DIMENSÕES DE TODAS AS PARTES, PEÇAS E ELEMENTOS DA OBRA 

 

OBJECTIVO 

A implantação, bem como a demolição, reposição e construção dos elementos da obra é da 

responsabilidade do empreiteiro e será feita a partir dos desenhos de execução, devendo ser tidos em 

conta todos os desenhos do projeto geral. Todas as cotas e distâncias só serão válidas depois de 

confirmadas pelo projeto de arquitetura. Caso se verifiquem divergências ou incompatibilidades entre 

os vários projetos deve o empreiteiro alertar a fiscalização ou o dono da obra atempadamente para a 

sua análise e solução. 

 

EXECUÇÃO 

Antes do começo dos trabalhos, o empreiteiro procederá à implantação necessária da obra, 

identificando os elementos a demolir e as novas divisórias previstas em projeto, de modo a permitir a 

sua visualização pela fiscalização. 

  

CUSTOS 

O custo destas tarefas deverá estar incluído no preço do estaleiro da empreitada 

 

ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS 

 

Procurou-se, neste caderno de encargos, descrever de forma geral, e muitas vezes genérica, cada 

trabalho a realizar no âmbito da empreitada, mantendo-se, no entanto, todas as condições impostas 

pelas regras de boa execução, bem como as prescrições técnicas do fabricante. 
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PRESCRIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS 

 

De um modo geral e para facilidade de linguagem, refere-se como materiais os materiais, conjunto de 

materiais, produtos, elementos, componentes, acessórios e sistemas. 

Todos os materiais a empregar serão da melhor qualidade, devendo obedecer às normas e 

regulamentos em vigor. Sendo de outra nacionalidade que não portuguesa, devem obedecer às normas 

e regulamentos do país de origem, caso não hajam normas aplicáveis em Portugal. 

Nenhum material pode ser aplicado sem autorização prévia da fiscalização. O empreiteiro, quando 

autorizado pela fiscalização, poderá aplicar materiais diferentes dos previstos, se a solidez, 

estabilidade, aspeto, duração e conservação da obra não forem prejudicados, e se não implicarem 

acréscimos de custos. 

O facto de a fiscalização permitir o emprego de qualquer material não isenta o empreiteiro da 

responsabilidade sobre o seu comportamento. 

O preço de qualquer material (ou artigo) engloba sempre o fornecimento, transporte, colocação, 

fixação, cortes, dobras, desperdícios, sobreposições, mão-de-obra e todos os trabalhos inerentes à 

correta execução dos trabalhos. 

Os materiais mencionados nestas condições técnicas especiais devem cumprir com as disposições do 

Regulamento (CE) n.º 765/2008 de 9 de Julho, que estabelece os requisitos de acreditação e 

fiscalização do mercado relativos à comercialização de produtos, nomeadamente pelo cumprimento 

dos requisitos gerais da marcação CE.  

Os materiais de construção abrangidos por uma norma harmonizada ou que se encontrem aprovados 

por uma Avaliação Técnica Europeia, devem cumprir com o disposto no Regulamento (UE) n.º 

305/2011 de 9 de Março, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos 

de construção, nomeadamente pelo fornecimento de uma cópia da declaração de desempenho, em 

suporte de papel ou eletrónico e em português.  

PAVIMENTAÇÃO  

Materiais 
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Materiais básicos em camadas estabilizadas com ligantes 

Água 

A água não deve conter óleos, ácidos, matéria orgânica ou outros produtos prejudiciais aos fins em 

vista. 

Cimento 

O cimento a utilizar será do tipo Portland Normal, satisfazendo as condições expressas no Decreto-Lei 

nº 208/85, de 26 de Junho, mesmo quando utilizado como filler comercial em misturas betuminosas ou 

no controlo do processo de rotura de emulsões. 

Betumes para pavimentação 

O betume asfáltico a empregar deve ter a penetração nominal 60/70 para todas as misturas 

betuminosas ou 180/200 quando se destine à execução de revestimentos superficiais, ser isento de 

fluidificantes ou fluxantes e obedecer à especificação E80-1960 do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil. É interdita a utilização de betumes oxidados em qualquer dos processos construtivos incluídos 

neste Caderno de Encargos. 

Betume fluidificado 

O betume fluidificado a empregar em regas de impregnação de bases granulares deve ser do tipo MC-

70 e obedecer às especificações ASTM D-2027-72 e LNEC E 80-1960. Trata-se do material que, em 

princípio deve ser utilizado naquele tipo de regas. O recurso às emulsões de betume tem carácter 

alternativo e é condicionado à realização de um troço experimental. 

Emulsões betuminosas 

Para Regas de Impregnação 

A emulsão betuminosa a empregar em regas de impregnação de bases granulares deverá ser do tipo 

catiónico de rotura lenta e obedecer à especificação ASTM D-2397-73 sob a designação CSS-1, ou do 

tipo aniónico de rotura lenta, obedecendo à especificação ASTM-9977-73 sob a designação SS-1. 

Considera-se imprescindível que a emulsão, controlada no estado em que estiver a ser aplicada, 

possibilite francamente a realização do ensaio de “mistura com cimento” (ASTM D 244) (o que significa 

tolerância relativamente ao limite máximo de 2% que se especifica para aquele ensaio); caso contrário, 

toda a emulsão em tais condições deverá ser liminarmente rejeitada. 
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A observância à citada especificação implica necessariamente um betume residual isento de 

fluidificantes.  

A aprovação de emulsões de betume para execução de regas de impregnação, dependerá da realização 

de troço experimental, como se dependerá da realização de troço experimental, como se especifica no 

capítulo 15 deste Caderno de Encargos. 

Aditivos especiais para misturas betuminosas 

Sempre que o Empreiteiro julgue conveniente incorporar às misturas betuminosas aditivos especiais 

para melhorar a adesividade betume-agregados, para regular o tempo de rotura de emulsões ou para 

quaisquer outros fins, deverá submeter à apreciação da Fiscalização as características técnicas e o 

modo de utilização de tais aditivos. 

Filler para misturas betuminosas 

O filler comercial controlado, a incorporar em qualquer mistura betuminosa, deve obedecer às 

seguintes prescrições: 

a) Ser constituído por pó calcário, cimento Portland ou cal hidráulica devidamente apagada; 

b) Apresentar-se seco e isento de torrões provenientes de agregação das partículas, e de substâncias 

prejudiciais; 

c) Ter granulometria satisfazendo aos seguintes valores: 

 

 

 

PENEIRO ASTM 

PERCENTAGEM 

ACUMULADA DE 

MATERIAL QUE PASSA 

0.425 mm (nº 40) 100 

0.180 mm (nº 80) 95-100 

0.075 mm (nº 200) 65-100 

d) Homogeneidade - Dada a importância da constância de características do filler, uma vez aprovado 

este, não poderá o Adjudicatário alterar a sua proveniência sem prévio acordo da Fiscalização, o que 
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implica necessariamente novos estudos das composições das misturas afetadas pela eventual mudança, 

que deverão ser de novo submetidas a aprovação. 

Agregado grosso e fino para misturas betuminosas 

Condições Gerais 

As partículas, provenientes da exploração de formações homogéneas, devem ser limpas, duras, pouco 

alteráveis sobre a ação dos agentes climatéricos, com aceitável adesividade ao ligante, de qualidade 

uniforme e isentas de materiais decompostos, de matéria orgânica ou outras substâncias prejudiciais. 

Relativamente às gravilhas, impõe-se ainda que estas apresentem uma forma regular, que possibilite 

índices de lamelação e de alongamento inferiores a 35%. 

Homogeneidade 

A homogeneidade de características deve ser considerada uma condição básica para que qualquer dos 

inertes componentes das misturas betuminosas possa ser aplicado em obra continuamente. 

Assim, mesmo que inicialmente aprovada pela Fiscalização, qualquer das frações granulométricas 

passará a reunir condições de rejeição, a partir do momento em que o número de  oito (8) ensaios 

laboratoriais, por cada 2000 toneladas de produção no caso de misturas aplicadas em espessura igual 

ou superior a 3 cm, ou por cada  10.000 m2  no caso contrário ou quando se trate de “lamas 

betuminosas”, apontem para resultados com divergências, relativamente aos valores aprovados, que 

não se coadunem com o sistema de tolerâncias que a seguir se indica. 

Em tais condições, a Fiscalização poderá manter a rejeição do material em causa até ao final da obra. 

Granulometria:  

   + 5% - nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de malha igual ou superior ao nº 

40 (0,425mm); 

   + 3% - nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de malha igual ou superior ao nº 

80 (0,180 mm); 

   + 2% - nas percentagens de material que passa nos peneiros ASTM de malha igual ou superior ao nº 

200 (0,075 mm); 

- Percentagem de desgaste na máquina de Los Angeles: 
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 + 4% - quando se trate de inerte granítico; 

 + 3% - nos restantes casos; 

 

 Materiais para base granular britada 

O agregado deve ser constituído pelo produto de britagem de material explorado em formações 

homogéneas e ser isento de argilas, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas. 

Deverá obedecer ainda às seguintes prescrições: 

 A sua composição granulométrica, obtida, pelo menos, a partir de duas frações distintas, será 

recomposta na instalação ou em obra, por forma a obedecer ao seguinte fuso granulométrico: 

 

 

 

PENEIRO ASTM 

PERCENTAGEM 

ACUMULADA DE 

MATERIAL QUE PASSA 

50.0 mm (2’’) 100 

9.51 mm (3/8’’) 30-65 

4.75 mm (nº 4) 25-55 

2.00 mm (nº 10) 15-40 

0.425 mm (nº 40) 8-20 

0.075 mm (nº 200) 2-8 

 

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

regular. 

 

Outras características: 

 Limite de liquidez..............................................................................................................NP 
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 Índice de plasticidade........................................................................................................NP 

 Equivalente de areia mínimo...........................................................................................45% 

 % de desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria F)........................................35 (a) 

- No caso especial dos granitos a percentagem de desgaste na máquina de Los Angeles pode ser de 40% 

(Gran. F). 

 

Materiais para bases de granulometria extensa estabilizadas mecanicamente 

Agregado 

O agregado deve ser constituído pelo produto de britagem de material(is) explorado(s) em formações 

homogéneas e ser isento de argilas, matéria orgânica ou de quaisquer outras substâncias nocivas. 

Deverá obedecer às seguintes prescrições: 

 A sua composição granulométrica, obrigatoriamente obtida, pelo menos, a partir de duas 

frações distintas, será recomposta na instalação ou em obra, por forma a obedecer ao seguinte 

fuso granulométrico: 

 

 

 

PENEIRO ASTM 

PERCENTAGEM 

ACUMULADA DE 

MATERIAL QUE PASSA 

50.0 mm (2’’) 100 

37.5 mm (1 1/2’’) 85-95 

19.0 mm (3/4’’) 50-85 

4.75 mm (nº 4) 30-45 

0.425 mm (nº 40) 8-22 

0.075 mm (nº 200) 2-9 
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 A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentará ainda uma forma 

regular. 

 Percentagem máxima de desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria F)..........32 (a) 

 Índice de plasticidade........................................................................................................NP 

 Equivalente de areia mínimo.......................................................................................50% (b) 

 (a) - No caso especial dos granitos a percentagem de desgaste na máquina de Los Angeles pode ser de 

38% (Gran. F). 

(b) - Admitem-se equivalentes de areia até ao mínimo absoluto de 40%, desde que o índice de azul-de-

metileno seja inferior a 1 e a Fiscalização avalize o procedimento. 

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: 

 

 

 

PENEIRO ASTM 

PERCENTAGEM 

ACUMULADA DE 

MATERIAL QUE PASSA 

9.51 mm (3/8’’) 100 

4.75 mm (nº 4) 85-100 

0.075 mm (nº 200) 5-12 

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

 Índice de plasticidade........................................................................................................NP 

 Equivalente de areia mínimo............................................................................................50% 

 Percentagem máxima passada no peneiro nº 200 ASTM....................................................12% 

Betão betuminoso em camadas de ligação 
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Mistura de agregados 

A mistura de agregados para execução da camada em betão betuminoso, deverá obedecer às seguintes 

características: 

 A mistura deve ser obtida a partir de, pelo menos, três frações granulométricas distintas, a ser 

compostas, obrigatoriamente, em central; 

 Granulometria - a granulometria da mistura, à saída da central, deve estar de acordo com os 

seguintes valores: 

 

 

 

PENEIRO ASTM 

PERCENTAGEM 

ACUMULADA DE 

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 (nº 4) 45-60 

2.00 mm (nº 10) 32-46 

0.425 mm (nº 40) 16-27 

0.180 mm (nº 80) 9-18 

0.075 mm (nº 200) 5-10 

 

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

regular; sob condição da curva média, por jornada de trabalho, se integrar no fuso 

especificado, admitem-se as seguintes tolerâncias pontuais, para os peneiros de malha mais 

larga: 

 Pen. de 9.51 mm (3/8’’)...............................................................................2% 
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 Pen. de 12.5 mm (1/2’’)...............................................................................2% 

 Percentagem mínima de material britado.............................................................................85% 

 Percentagem máxima de desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria B)............26% 

(a) 

 Equivalente de areia mínimo da mistura de agregados (sem a adição de filler).......................50% 

(a) - No caso dos granitos, este valor pode ser fixado em 36%. 

Características da mistura betuminosa 

14.12.2.1. - Determinadas pelo Método “Marshall” 

Os resultados pelo método Marshall, devem estar de acordo com os valores indicados nos quadros 

seguintes: 

a) Misturas à base de inertes de natureza granítica: 

 Número de pancadas em cada extremo do provete............................................................50 

 Força de rotura........................................................................................................>700 Kgf 

 Grau de saturação em betume................................................................................75%-85% 

 Porosidade...............................................................................................................3%-4.5% 

 Deformação (a)........................................................................................................<3.5 mm 

 “Força de rotura (Kgf)/Deformação (mm)”............................................................> 200 a 350 

(a) - Admitem-se valores de deformação à rotura superiores a 3.5 mm desde que a relação “Força de 

Rotura (Kgf)/Deformação (mm) seja superior a 230. 

b) Misturas à base de outros inertes 

 Número de pancadas em cada extremo do provete............................................................50 

 Força de rotura........................................................................................................>600 Kgf 

 Grau de saturação em betume................................................................................75%-85% 

 Porosidade..................................................................................................................3%-6% 

 Deformação ............................................................................................................<3.5 mm 
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14.12.2.2. - Determinadas pelo Método “DURIEZ” 

Quando ensaiada a mistura betuminosa segundo o método Duriez, aquela deverá proporcionar os 

seguintes valores: 

 Compressão simples a 18ºC.......................................................................................>6 MPa 

 Relação imersão/compressão.......................................................................................>0.70 

14.12.2.3. - Relacionadas com a aplicação em obra 

A mistura, depois de aplicada, deverá ter uma baridade superior a 98% da baridade de referência, 

correspondente à obtida nos provetes Marshall com a percentagem ótima de betume determinada no 

estudo da sua composição. 

Para a consecução daquele objetivo e, sobretudo, para se poder executar juntas longitudinais e 

transversais com a qualidade desejável, deverá a mistura betuminosa apresentar boa trabalhabilidade 

na aplicação em obra. 

 Betão betuminoso 0/14 em camada de desgaste 

Mistura de agregados 

A mistura de agregados para execução da camada de desgaste em betão betuminoso deverá obedecer 

às seguintes características: 

 A mistura deve ser obtida a partir de, pelo menos, três frações granulométricas distintas, a ser 

compostas, obrigatoriamente, em central; 

 Granulometria - a granulometria da mistura, à saída da central, deve estar de acordo com os 

seguintes valores: 

 

 

 

PENEIRO ASTM 

PERCENTAGEM 

ACUMULADA DE 

MATERIAL QUE PASSA 

25.0 mm (1’’) 100 
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19.0 mm (3/4’’) 100 

12.5 mm (1/2’’) 80-90 

9.51 mm (3/8’’) 66-82 

4.75 mm (nº 4) 45-65 

2.00 mm (nº 10) 30-42 

0.425 mm (nº 40) 12-20 

0.180 mm (nº 80) 8-15 

0.075 mm (nº 200) 5-10 

 

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

regular; sob condição da curva média, por jornada de trabalho, se integrar no fuso 

especificado, admitem-se as seguintes tolerâncias pontuais, para os peneiros de malhas mais 

larga: 

 Pen. de 9.51 mm (3/8’’)...............................................................................2% 

 Pen. de 12.5 mm (1/2’’)...............................................................................2% 

 Percentagem mínima de material britado.............................................................................90% 

 Percentagem máxima de desgaste na máquina de Los Angeles (Granulometria B)............22% 

(a) 

 Equivalente de areia mínimo da mistura de agregados (sem a adição de filler).......................60% 

 Coeficiente mínimo de polimento acelerado........................................................................0.55 

(a) - No caso dos granitos, este valor pode ser fixado em 32%. 

Características do betão betuminoso 

14.13.2.1. - Determinadas pelo Método “MARSHALL”  

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall, devem estar 

de acordo com os valores indicados nos quadros seguintes: 
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a) Betões à base de inertes de natureza granítica: 

 Número de pancadas em cada extremo do provete............................................................50 

 Força de rotura.........................................................................................................>800 Kgf 

 Grau de saturação em betume.................................................................................72%-82% 

 Porosidade...............................................................................................................3%-4.5% 

 Deformação (a)........................................................................................................<3.5 mm 

 “Força de rotura (Kgf)/Deformação (mm)”...............................................................200 a 350 

(a) - Admitem-se valores de deformação à rotura superiores a 3.5 mm, desde que a relação “Força de 

Rotura (Kgf)/Deformação (mm) seja superior a 260. 

b) Betões à base de outros inertes 

 Número de pancadas em cada extremo do provete............................................................50 

 Força de rotura.........................................................................................................>700 Kgf 

 Grau de saturação em betume.................................................................................72%-82% 

 Porosidade..................................................................................................................4%-6% 

 Deformação .............................................................................................................<3.5 mm 

14.13.2.2. - Determinadas pelo Método “DURIEZ” 

Quando ensaiada a mistura betuminosa segundo o método Duriez, aquela deverá proporcionar os 

seguintes valores: 

 Compressão simples a 18ºC.......................................................................................>7 MPa 

 Relação imersão/compressão.......................................................................................>0.75 

14.13.2.3. - Relacionadas com a aplicação em obra 

A mistura, depois de aplicada, deverá ter uma baridade superior a 98% da baridade de referência, 

correspondente à obtida nos provetes Marshall com a percentagem ótima de betume determinada no 

estudo da sua composição. 
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Para a consecução daquele objetivo e, sobretudo, para se poder executar juntas longitudinais e 

transversais com a qualidade desejável, deverá a mistura betuminosa apresentar boa trabalhabilidade 

na aplicação em obra. 

Embora satisfeitas as características mecânicas e volumétricas fixadas nos artigos antecedentes e 

referidas aos métodos Marshall e Duriez, poderá a Fiscalização verificar em obra uma trabalhabilidade 

suficiente, nomeadamente impondo ao Adjudicatário a utilização de areia natural na proposição que se 

revelar conveniente, mas com o limite de 10% sobre o peso total de inertes. 

Gravilhas para incrustrar em camada de desgaste em betão betuminoso 

As gravilhas, resultantes de material homogéneo, devem ser constituídas por elementos rijos, duráveis, 

com boa adesividade ao aglutinante, sem excesso de elementos lamelares ou alongados e isentos de 

argila ou de outras substâncias prejudiciais; as argilas são particularmente indesejáveis. 

Impõe-se que as gravilhas apresentem forma regular, que possibilite índices de lamelação e de 

alongamento, determinados pelas Normas em uso na JAE, inferiores a 25%; deverão, ainda, preencher 

as seguintes características: 

 Granulometria - a granulometria do material, de dimensões nominais 10/14 mm, deve 

integrar-se nos limites a seguir especificados: 

 

 

 

PENEIRO ASTM 

PERCENTAGEM 

ACUMULADA DE 

MATERIAL QUE PASSA 

15.9 mm (5/8’’) 100 

12.5 mm (1/2’’) 75-90 

9.51 mm (3/8’’) 0-20 

4.75 mm (nº 4) 0-5 

2.00 mm (nº 10) 0-2 

0.850 mm (nº 20) 0-0.5 
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 As dimensões máxima e mínima de cada elemento não podem ser, prospectivamente, 

superiores a 1.8 e inferiores a 0.6 da sua dimensão média. 

 Percentagem de desgaste na máquina de Los Angeles, para a granulometria “B”, inferior a 

18%. 

 No caso especial dos granitos de grão fino, a mesma percentagem pode ser ampliada para 

26%. 

 Coeficiente de polimento acelerado superior a 50%. 

 

MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS 

 

As características dos materiais não especificados serão propostas pelo empreiteiro à fiscalização, que 

se reserva o direito de não os aceitar se entender que os mesmos não satisfazem o fim em vista. 

Os materiais não especificados que eventualmente venham a ser empregues na obra, deverão obedecer 

às normas, regulamentos e controlo de qualidade em vigor. 

 

CONTROLO DE QUALIDADE DOS MATERIAIS 

 

Os ensaios de controlo de qualidade de todos os materiais empregues na execução da obra deverão ser 

efetuados a cargo do empreiteiro, num laboratório escolhido por este e aceite pela fiscalização, 

segundo as normas e regulamentos aplicáveis. 

Serão mantidas no estaleiro, ficando à guarda da fiscalização, as amostras dos materiais já aprovados 

que servirão de padrão. 

Além dos ensaios previstos, poderá a fiscalização, sempre que julgue conveniente, mandar realizar 

ensaios para verificação da qualidade dos materiais. 
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Para aprovação dos materiais o empreiteiro deverá preencher uma ficha própria anexando toda a 

documentação que lhe diga respeito, bem como homologações e certificados de qualidade. A aprovação 

dos materiais só será efetiva depois das fichas assinadas pela fiscalização. 

Todos os custos relativos à recolha e preservação das amostras indicadas neste caderno de encargos, 

bem como todos os custos dos respetivos ensaios deverão estar incluídos na rubrica dos custos de 

controlo de qualidade. 

 

 

PRESCRIÇÕES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS 

 

 

Todos os materiais a empregar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos documentos 

de controlo de qualidade. Devem obedecer ainda a: 

- Sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de laboratórios oficiais, 

regulamentos em vigor e especificações destas condições técnicas; 

- Sendo estrangeiros, às normas e regulamentos em vigor no País de origem, caso não haja normas 

nacionais aplicáveis. 

Nenhum material pode ser aplicado em obra sem prévia autorização da Fiscalização. 

O Adjudicatário, quando autorizado pela Fiscalização, poderá aplicar materiais diferentes dos 

previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duração e conservação das obras não forem prejudicadas e 

se não houver alteração, para mais no preço. 

O facto de a Fiscalização permitir o emprego de qualquer material não isenta o Adjudicatário da 

responsabilidade sobre o seu comportamento. 

A Fiscalização poderá, sempre que assim o entender, mandar proceder a ensaios de controle de 

qualidade dos materiais, desde que sobre ela haja dúvidas. 

Os encargos com esses ensaios serão da conta do Adjudicatário caso os resultados não comprovem a 

qualidade exigida para os materiais. 

 

 

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
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PIQUETAGEM E IMPLANTAÇÃO 

 

Compete ao Adjudicatário proceder à piquetagem e implantação dos diferentes elementos constantes 

das peças desenhadas, segundo as cotas e outros dados contidos naquelas, incluindo das eventuais 

adaptações e correções do traçado, para o que deve dispor do equipamento topográfico necessário, 

manejado por pessoal para o efeito qualificado.  

Na piquetagem serão utilizadas estacas de madeira com 8 a 10 cm de diâmetro na cabeça, cravadas 

pelo menos 50 cm. Estas mestras serão niveladas e numeradas, sendo as cotas das suas cabeças ligadas 

a marcações de referência fixas.  

Deverão ser conservadas todas as marcas ou referências existentes, que tenham sido implantadas no 

local da obra por outras entidades, só se procedendo à sua deslocação se autorizada pela Fiscalização. 

Antes da abertura das valas, deve marcar-se cuidadosamente o traçado das infraestruturas a instalar e 

a posição de cada câmara, nó ou outros pontos notáveis. As marcas devem conter a indicação da cota de 

referência da soleira.  

Para a implantação de cada uma das câmaras cravam-se duas estacas na superfície do terreno e mede-

se, a partir de uma régua disposta horizontalmente e nelas apoiada, a profundidade inscrita na marca 

da referência, que se materializa, no fundo, no centro da câmara, por exemplo, com uma estaca. No caso 

de declives inferiores a 0,5% deve efetuar-se um nivelamento rigoroso das soleiras das câmaras, de 

modo que os declives dos tubos correspondam aos indicados no projeto. 

 

 

INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES EXISTENTES 

 

Compete ao Adjudicatário realizar todos os trabalhos de pesquisa e de sondagens de infraestruturas e 

instalações existentes, a escavação manual nos 0,30m acima da presumível cota da face superior dessas 

instalações, a suspensão, o desvio, o suporte e a proteção de obstáculos – infraestruturas e instalações 

– cadastrados ou não (possíveis de inferir no local), de forma a determinar e definir o traçado para a 

execução dos trabalhos previstos em projeto.  
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Logo que essas infraestruturas e instalações, ou quaisquer outras cuja existência não seja conhecida, 

forem postas a descoberto, o Adjudicatário deve comunicar tal facto à Fiscalização e indicar as 

disposições construtivas, ou outras, que adota ou se propõe adotar, para garantir a sua segurança e o 

prosseguimento da obra, não podendo inutilizar nem danificar os mesmos sem autorização da 

Fiscalização, assumindo os respetivos encargos.  

Em relação a aquedutos de águas pluviais, a canais e a ribeiras poderá o Adjudicatário, com o acordo da 

Fiscalização, alterar as dimensões e forma, quando disso haja necessidade, mas sem prejuízo da sua 

secção de vazão, mantendo-se sempre contínua a geratriz interior inferior. Se houver necessidade de 

qualquer intervenção em algumas infraestruturas ou instalação fora dos limites da trincheira, o 

Adjudicatário tem de assegurar o desvio de efluentes ou de infraestruturas, que afluem ao local da 

intervenção, durante o período de realização dos trabalhos afetos à mesma.  

No sentido de se proceder à remoção de obstáculos públicos superficiais, tais como desmatação, 

jardins, transplantação ou derrube de árvores, postaletes de sinalização rodoviária, de iluminação, 

publicitários ou de sustentação de linhas elétricas e de fios telefónicos, cuja presença ou estabilidade 

venham a ser afetados ou ameaçados pela abertura de valas, deverá o Adjudicatário providenciar com a 

devida antecedência, junto da Fiscalização, para que esta atue junto dos respetivos serviços.  

Todos os trabalhos a realizar nas diversas redes devem ser objeto de prévia aprovação da entidade 

gestora dessa infraestrutura e executados de acordo com as condições definidas pela mesma. 

Os encargos com qualquer obstáculo enterrado ou superficial serão da responsabilidade do 

Adjudicatário, mesmo quando os trabalhos sejam executados pelas entidades responsáveis por essas 

infraestruturas. O Adjudicatário é também responsável pelos eventuais prejuízos que venha a causar 

nesses obstáculos.  

Dever-se-á prestar rigorosa observância ao determinado na legislação quanto ao achado nas 

escavações e demolições, de objetos com valores artísticos, histórico, arqueológico ou científico. 

 

PAVIMENTAÇÃO 

O pavimento com acabamento a betão betuminoso é constituído pelas seguintes partes: base e camada 

de desgaste.  

a) Base  
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É constituída por uma camada de tout-venant a aplicar diretamente sobre o terreno, numa 

espessura de 0,20m após recalque, espalhada com o cuidado necessário de modo a evitar-se a 

segregação dos materiais, não sendo de admitir bolsadas de material grosso ou fino.  

 

b) Camada de desgaste  

A camada de desgaste é constituída por betão betuminoso a quente com betume 30/50 com 

espessura existente, no mínimo de 0,06m, se outra não tiver sido indicada em projeto.  

 

O pavimento – camada de desgaste – não deverá apresentar depressões superiores a 10mm quando se 

assenta sobre ele uma régua de 4 m de comprimento. O Adjudicatário é obrigado a realizar todas as 

concordâncias com as ruas que interfiram com artérias a pavimentar.  

Qualquer sobrelargura será da responsabilidade do Adjudicatário e, como tal, não será considerada 

para efeitos de pagamento.  

Os pavimentos no decurso do prazo da obra e no prazo de garantia deverão ser repostos tantas vezes 

quantas as necessárias, desde que o Fiscalização assim o entenda e fundamente, até à receção definitiva 

da empreitada.  

O Adjudicatário é obrigado a executar todos os remates correntes que sejam necessário efetuar nas 

fachadas dos imóveis, provenientes da retificação dos leitos dos arruamentos ou passeios.  

Estes remates serão feitos de modo a não destoar de qualquer recalçamento de paredes ou remates de 

cantaria que seja necessário efetuar.  

As guias dos passeios, sarjetas, socos ou construções semelhantes contíguas ao pavimento, deverão ser 

convenientemente protegidos durante a execução dos trabalhos, a fim de evitar que se sujem ou 

danifiquem, considerando -se os encargos com a sua proteção, demolição e reposição, inclusive a sua 

substituição por novas, devidamente ponderados e considerados no preço proposto para o artigo 

respeitante de acordo com o articulado a concurso.  

O Adjudicatário ficará obrigado a proceder aos trabalhos necessários à retificação da cota de tampas de 

caixas de visitas ou sarjetas das várias infraestruturas existentes nos arruamentos.  
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O Fiscalização reserva-se o direito de, no caso destas regras não serem cumpridas, suspender os 

trabalhos, por conta do Adjudicatário, ou de mandar executar a reposição dos pavimentos por outro 

Adjudicatário sendo debitados ao adjudicatário todos os encargos daí inerentes.  

 

SANEAMENTO DO LEITO DO PAVIMENTO 

 

Sempre que depois de estabelecido o leito do pavimento, se observe que este não se apresenta 

convenientemente estabilizado devido à existência de manchas de maus solos que possam 

comprometer a conservação, do pavimento, deverão os mesmos ser removidos na extensão e 

profundidade necessárias e substituídos por solos com características de sub-base, suficientemente 

compactos de molde a não permitirem o armazenamento de águas e por forma a ser dada continuidade 

à capacidade de suporte dos terrenos de fundação. 

 

CAMADAS DE BASE GRANULAR BRITADA 

 

Compacidade e regularidade 

 

 

A execução da base deve ser tal que sejam satisfeitas as seguintes características: 

 

 

• índice de vazios. cujo valor terá de ser, pelo menos, equivalente a uma baridade seca igual a 

95% AASHTO Modificado, não inferior a 15% a não ser que devidamente justificado; 

• nos calcários, o índice de vazios máximo deverá ser de 13%, e de acordo com o parágrafo 

anterior; 

• a camada deve apresentar-se perfeitamente estável e bem compactada; 

• a superfície da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulações ou material solto, 

não podendo, em qualquer ponto apresentar diferenças superiores a 1,5 cm em relação aos perfis 

longitudinal e transversal estabelecidos. 

 

No processo construtivo deve ser observado o seguinte: 
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• deve utilizar-se no espalhamento do agregado moto niveladoras ou outro equipamento similar, de 

forma a que a superfície de cada camada se mantenha com a forma definitiva; 

  • o espalhamento deve se feito regularmente e de forma a evitar-se a segregação dos materiais 

não sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso. Será feita, em princípio, a prévia 

humidificação dos agregados na central de produção, justamente para que a segregação no transporte e 

espalhamento seja reduzida. Se na operação de compactação o agregado não tiver a humidade necessária 

(cerca de 4,5%) terá de proceder-se a uma distribuição uniforme de água; 

• se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca 

inconveniente que não possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se à escarificação e 

homogeneização da mistura e consequente regularização da superfície. 

 
Espessura da base 
 
 

A execução da camada de sub-base e de base estabilizada mecanicamente deve ser tal que sejam obtidas 

as seguintes características finais: 

 A camada deve apresentar-se perfeitamente estável e bem compactada; 

 A superfície da camada deve ficar lisa, uniforme isenta de fendas, de ondulações ou de material solto, 

não podendo, em qualquer ponto, apresentar diferenças superiores a 1.5 cm em relação aos perfis 

longitudinal e transversal estabelecidos. 

A espessura de cada camada será a indicada nos despectivos desenhos-tipo. No caso de se obterem 

espessuras inferiores às fixadas no projeto, não será permitida a construção de camadas delgadas, a fim de 

se obter a espessura projetada. Em princípio, proceder-se-á à escarificação da camada. 

No entanto, se a Fiscalização o julgar conveniente, poderá aceitar que a compensação de espessura seja 

realizada através do aumento de espessura da camada seguinte, determinado por forma a que sejam 

estruturalmente equivalentes os pavimentos projetado e executado. 

 

 
IMPREGNAÇÃO BETUMINOSA 
 
Será realizada uma impregnação da base de granulometria extensa que suporte diretamente camadas 

estruturais betuminadas, camadas de desgaste em misturas betuminosas ou revestimentos e tratamentos 

superficiais, salvo nos casos em que o projeto explicitamente à dispense e quando sobre ela se aplique uma 

semipenetração betuminosa. 

 
  
Limpeza 
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A superfície a impregnar deve apresentar-se livre de material solto, sujidades, detritos e poeiras que devem 

ser retirados do pavimento para local onde seja possível voltarem a depositar-se sobre a superfície a 

revestir. 

A limpeza será basicamente efetuada por ação de escovas mecânicas e deverá deixar a descoberto os 

inertes com maiores dimensões, mas sem que estes indiciem desagregação do corpo da camada. Deverá, 

portanto, ter-se em atenção que a operação de limpeza não poderá ser excessiva, nomeadamente quanto à 

força do jato de ar comprimido com que, normalmente, se conclui aquela operação. 

Deverá obter-se o especto de um mosaico formado pelo topo das britas e gravilhas, devidamente 

contraventadas pelos materiais mais finos. Após a limpeza concluída, ficará interdito o tráfego de obra sobre 

a zona em tratamento até que seja executada a rega de impregnação. 

Caso se verifique tendência para desagregação superficial, seja por limpeza excessiva, por distorção 

granulométrica ou segregação, ou ainda em virtude do tráfego de obra, a Fiscalização poderá, se assim o 

entender, determinar a total escarificação da camada e sua posterior recompatação. 

 

Execução 

Na execução da impregnação betuminosa deve ser observado o seguinte: 

 O aglutinante a utilizar deverá ser o betume fluidificado MC-70, à taxa de 0.7 Kg/m2. Em sua substituição 

poderá utilizar-se a emulsão aniónica lenta SS-1, diluída a 50%, ou a emulsão catiónica lenta CSS-1 e 

com a mesma taxa de betume residual. O valor da taxa de espalhamento deverá ser ajustado 

experimentalmente. 

 No momento de aplicação do aglutinante as temperaturas ambiente e do pavimento devem ser 

prospectivamente superiores a 10º C e a 15º C quando não se trate de uma emulsão catiónica, caso em 

que tais limites são ambos de 5ºC. 

 A distribuição do aglutinante não pode variar, na largura efetiva mais do que 15%. 

 Quando o aglutinante não for completamente absorvido pela base no período de 24 horas, deve 

espalhar-se um agregado fino que permita fixar todo o aglutinante em excesso. Este agregado será 

rigorosamente isento de pó ou de outras matérias estranhas, devendo passar na totalidade pelo peneiro 

de 4.75 mm (nº 4) ASTM. 

 Independentemente desta cláusula e no âmbito do troço experimental obrigatório para se aceitar o 

recurso às emulsões de betume, a Fiscalização poderá determinar, em primeira instância, uma redução 

da taxa de betume residual até ao mínimo absoluto de 0.5 Kg/m2, com a subsequente economia para o 

Dono da Obra. Caso ainda continue um excesso de ligante superficial, deverá, em definitivo, optar-se 

pelo “cut-back”. 

 O tempo que decorrerá entre impregnação e aplicação da camada seguinte, será fixado pela Fiscalização 
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em face das condições climatéricas, com o mínimo de 2 dias. 

 
 

MISTURA DE AGREGADOS PARA BETÃO BETUMINOSO (CAMADA DE DESGASTE) 

 

Mistura de agregados 

A mistura de agregados para o betão betuminoso a empregar na camada de desgaste, deve obedecer às 

seguintes características: 

-  A mistura deve ser obtida a partir de, pelo menos, três frações granulométricas distintas, a 

serem compostas, obrigatoriamente, em central; 

-  Granulometria - a granulometria da mistura, à saída da central, deve estar de acordo com os 

seguintes valores: 

 

PENEIRO ASTM 
PERCENTAGEM ACUMULADA DO MATERIAL 

QUE PASSA 

    

19,0 

mm 
(3/4")  100 

12,5 

mm 
(1/2")  80 - 90 

9,51 

mm 
(3/8")  66 - 82 

2,00 

mm 

(nº 

10) 
 30 - 42 

0,425 

mm 

(nº 

40) 
 12 - 20 

0,180 (nº  8 - 15 
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mm 80) 

0,075 

mm 

(nº 

200) 
 5 - 10 

 

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentará ainda uma forma regular. Sob a 

condição da curva média por jornada de trabalho, se integrar no fuso especificado, admitem-se as 

seguintes tolerâncias pontuais, para os peneiros de malha mais larga: 

-  Pen. ASTM de 9,51 mm (3/8")      2% 

-  Pen. ASTM de 12,5 mm (1/2")      2% 

-  Percentagem mínima de material inteiramente britado   90% 

-  Percentagem máxima de desgaste Los Angeles (Gran B)   22% 

- No caso especial dos granitos       32% 

-  Equivalente de areia mínimo da mistura de agregados 

     (sem adição de filer)        60% 

 -  Limite de liquidez e índice de plasticidade     NP 

 -  Índices de alongamento e lamelação máximos    25% 

 

Características do betão betuminoso 

 

Determinadas pelo método "MARSHALL" 

Os resultados dos ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall, devem estar 

de acordo com os valores indicados nos quadros seguintes: 

 

a) - Misturas à base de inertes de natureza granítica 

 - Número de pancadas em cada extremo do provete   50 
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 - Força de rotura mínima      800 Kgf 

 - Grau de saturação em betume     72% - 82% 

 - Porosidade        3% - 4,5% 

 - Deformação máxima    (a)      3,5 mm 

 - Força de rotura (Kgf) / Deformação (mm)    200 a 350 

 

(a) -  Admitem-se valores de deformação à rotura superiores a 3,5 mm desde que a relação 

"Força de Rotura (Kgf) / Deformação (mm) seja superior a 260. 

 

b) - Misturas à base de outros inertes 

 - Número de pancadas em cada extremo do provete   50 

 - Força de rotura mínima      700 Kgf 

 - Grau de saturação em betume     72% - 82% 

 - Porosidade        4% - 6% 

 - Deformação máxima       3,5 mm 

 

Determinadas pelo método "DURIEZ" 

Quando ensaiada a mistura betuminosa segundo o método Duriez, aquela deverá proporcionar os 

seguintes valores ( em ensaios sobre 4 provetes com teor óptimo de betume calculado sobre as séries 

conservadas a seco - 5 séries de 4 provetes) 

 

 - Resistência mínima à compressão simples a 18ºC   > 7 Mpa 

 - Relação imersão/compressão mínima    > 0,75 

( Índice de manutenção de resistência) 
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Relacionadas com a aplicação em obra 

A mistura, depois de aplicada, deverá ter uma baridade superior a 98% da baridade de referência, 

correspondente à obtida nos provetes Marshall com a percentagem ótima de betume determinada no 

estudo da sua composição. 

Para a consecução daquele objetivo e, sobretudo, para se poder executar juntas longitudinais e 

transversais com a qualidade desejável, deverá a mistura betuminosa apresentar boa trabalhabilidade 

na aplicação em obra. 

Embora satisfeitas as características mecânicas e volumétricas fixadas nos artigos antecedentes e 

referidas aos métodos Marshall e Duriez, poderá a Fiscalização determinar um ajustamento à mistura 

em causa se não se verificar em obra uma trabalhabilidade suficiente, nomeadamente impondo ao 

Adjudicatário a utilização de areia natural na proporção que se revelar conveniente, mas com o limite 

de 10% sobre o peso total de inertes. 

 

Preparação da superfície 

Condições da Superfície Existente 

As misturas betuminosas não serão aplicadas sem que se verifique que a camada subjacente tem a 

compacidade e a regularidade especificadas neste Caderno de Encargos, ou sem que haja terminado a 

cura de impregnação betuminosa quando aplicadas sobre bases de granulometria extensa estabilizadas 

mecanicamente. 

 

BETÃO BETUMINOSO (CAMADA DE DESGASTE) 

As “massas’ deverão ser fabricadas em centrais adequadas e servidas por estaleiros localizados e 

estruturados com o acordo da Fiscalização, sendo obrigatória a observância dos seguintes pontos: 

• O adjudicatário deverá submeter previamente à aprovação da Fiscalização o estudo das composições 

das misturas betuminosas em função dos materiais disponíveis, estudo esse obrigatoriamente 

conduzido pelo método Marshall. Não poderão ser executados quaisquer trabalhos de aplicação em 

obra, sem que tal aprovação tenha sido de facto ou tacitamente dada. 
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• A aplicação em obra das misturas betuminosas ficará ainda condicionada à ratificação, por parte da 

Fiscalização, das condições de transposição do estudo aprovado para a central de fabrico (o que 

implica nomeadamente a concordância com o sistema de crivos adotado) cabendo ao adjudicatário 

apresentar ensaios comprovativos da justeza da transposição realizada. 

• Uma vez aprovada determinada transposição para a central misturadora, a mesma não poderá em 

circunstância alguma ser alterada sem o conhecimento da Fiscalização, à apreciação da qual deverá ser 

submetida a proposta de alteração devidamente justificada, com base num conjunto significativo de 

ensaios de controlo laboratorial. 

• Para o pré- doseamento dos diversos materiais inertes que entrem na composição das 

misturas, com exceção do filler, deverá o adjudicatário dispor no estaleiro de tantas tremonhas quantos 

os referidos materiais, o que significa estar excluído qualquer processo mais grosseiro de pré- mistura, 

mesmo em relação apenas a uma parte dos componentes. Esta disposição circunscreve-se às centrais 

de produção contínua, aplicando-se também às de produção descontínua. 

• O teor em humidade das misturas betuminosas não será superior a 0.5% quer durante a operação de 

mistura, quer durante o espalhamento. 

• A temperatura dos agregados, antes da mistura destes com o betume, não deve ser inferior a 1300C, 

nem superiora 1700C. 

• O betume deve ser aquecido lenta e uniformemente. a uma temperatura compreendida entre 

130 e 180º C. 

• Não deverão ser aplicadas em obras as “massas” que, imediatamente após a mistura, apresentem 

temperaturas iguais ou superiores a 1750C. Em tal caso, serão de imediato conduzidas a vazadouro e 

não consideradas para efeitos de medição. 

• As ‘massas’ deverão ser fabricadas e transportadas por forma a que tenha lugar o seu rápido 

espalhamento. A sua temperatura nesta fase não poderá ser inferior a 11000 e, se tal vier a suceder, 

mesmo que imediatamente após a atuação da espalhadora constituirá motivo para rejeição; no mínimo, 

não serão consideradas para efeitos de medição. 

• O espalhamento deverá ser feito de maneira continua e executado com tempo seco e 

temperatura ambiente superior a 150C. O pavimento a recobrir deverá também apresentar-se seco e a 

uma temperatura superior a 10ºC. 
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• No caso de rampas acentuadas, com extensão significativa, o espalhamento deve realizar-se de 

preferência, no sentido ascendente. 

• O espalhamento manual sobre a rega de colagem de uma ligeira camada de mistura betuminosa 

(ensaibramento) é uma operação que deverá, em princípio, ser evitada, ficando o recurso a essa técnica 

confinado aos seguintes casos: impossibilidade de a espalhadora transmitir ao pavimento força motriz 

suficiente por motivo de declive acentuado, em áreas que têm forçosamente de permanecer abertas ao 

tráfego, e recobrimento da rega de colagem, por motivos de segurança, face a eventuais paragens do 

espalhamento derivadas de avarias no equipamento, a falhas de mistura betuminosa ao fim do dia de 

trabalho, ou a causas aleatórias. 

Cilindramento 

O processo de compactação e regularização das misturas betuminosas deve ser tal que seja 

observado o seguinte: 

• A superfície acabada deve ficar bem desempenada, com perfil transversal correto e livre de 

depressões, alteamentos e vincos. Não serão de admitir irregularidades superiores a 3 mm, quando 

feita a verificação com a régua de 3m. 

• Em circunstância alguma o cilindramento poderá deixar iniciar-se enquanto a temperatura da 

mistura é superior a 90ºC. O não cumprimento desta condição constituirá motivo para rejeição. 

• Os cilindros de pneus terão uma carga/roda mínima de 1,5 t e só poderão atuar enquanto a 

temperatura da mistura betuminosa não baixar dos 100ºC, a menos que se aplique nos pneus produto 

adequado para alterar as condições na interface “borracha/betume”. Os cilindros de rasto liso só 

poderão ser aplicados com vista a regularizar a superfície acabada. 

• Os cilindros só deverão proceder a mudanças de direção quando se encontrem em áreas já 

cilindradas com, pelo menos, duas passagens. 

• A compactação relativa referida ao ensaio de Marshall. não será inferior a 97% 

Independentemente da exigência anterior, é obrigatória a aplicação de um cilindro de pneus enquanto 

a temperatura da mistura for superior a 60ºC, com, pelo menos, 4 passagens completas. A pressão dos 

pneus será à volta de 6kg/crn2, devendo ser ajustada em função das características da mistura 

utilizada. 
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• Em circunstância alguma poderá recorrer-se a solventes de betume ou a quaisquer substâncias 

que de algum modo afetem as características básicas, com o fim de evitar o arrancamento de gravilhas 

pela atuação dos cilindros. 

• No caso dos cilindros disponíveis não possuírem dispositivo para compactar lateralmente o bordo 

exterior da camada espalhada (que não ficará a constituir junta), deverá proceder-se a essa operação 

por meios manuais, eventualmente com recurso a maços metálicos. 

• O trânsito nunca deverá ser estabelecido sobre o betão betuminosos, nas duas horas posteriores ao 

fim do cilindramento, devendo no entanto, aquele prazo ser aumentado sempre que for possível. Em 

casos pontuais. em que se tome indispensável antecipar a abertura ao trânsito, deverá espalhar-se filler 

sobre a camada recém executada em dosagem moderada, após cilindra mento, de modo a que toda a 

superfície fique coberta o mais uniformemente possível. 

Juntas de trabalho 

Tanto as juntas longitudinais como as transversais, deverão ser feitas de modo a assegurar a ligação 

perfeita das secções executadas em ocasiões diferentes. 

Os topos do trecho executado anteriormente deverão ser cortados e as superfícies obtidas pintadas 

levemente com betume (emulsão catiónica de rotura rápida), iniciando-se depois o espalhamento das 

massas betuminosas do novo troço. Igualmente deverão ser pintadas levemente com betume todas as 

superfícies de contacto do tapete com caixas de visita, lancis. etc. 

Percentagem de filler controlado 

As composições das misturas betuminosas devem incluir obrigatoriamente uma percentagem ponderal 

de filler controlado de 4%. para o Betão Betuminoso da Camada de Ligação, 6% para o Betão 

Betuminoso da Camada de Desgaste e garantir, em princípio. uma razão entre as percentagens de 

passados no peneiro n.º 200 ASTM e de betume compreendida entre 1 .2 e 1 .5. 

Condições da Superfície Existente 

As misturas betuminosas não serão aplicadas sem que se verifique que a camada subjacente tem a 

compacidade e a regularidade especificada neste Caderno de Encargos, ou sem que haja terminado a 

cura da impregnação betuminosa quando aplicadas sobre bases de granulometria extensa estabilizadas 

mecanicamente. 

Limpeza 
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A superfície a recobrir deve apresentar-se isenta de sujidades, detritos e poeiras, que devem ser 

retirados para local onde não seja possível voltarem a depositar-se sobre ela. A última operação de 

limpeza, a realizar imediatamente antes da rega de colagem, consistirá na utilização de jatos de ar 

comprimido para remover elementos finos eventualmente retidos naquela superfície. 

Rega de impregnação 

Na execução da impregnação betuminosa deve ser observado o seguinte: 

• O aglutinante a utilizar deverá ser emulsão amiónica lenta, à taxa de 0,7 Kg/m2. Em sua 

substituição poderá utilizar-se o betume fluidificado MC-70 com a mesma taxa de betume, residual. O 

valor da taxa de espalhamento deverá ser confirmado experimentalmente no início dos trabalhos; 

• No momento de aplicação do aglutinante, a temperatura ambiente deve ser superior a 150C, e a 

temperatura do pavimento superior a 250C; 

• A distribuição do aglutinante não pode variar na largura efetiva mais do que 15%; 

• Quando o aglutinante não for completamente absorvido pela base no período de 24 horas, deve 

espalhar-se um agregado fino que permita fixar todo o aglutinante em excesso. Este agregado será 

rigorosamente isento de pó ou outras matérias estranhas, devendo passar na totalidade pelo peneiro 

de 4,75 mm (n0 4) ASTM; 

• Independentemente desta cláusula, se a Fiscalização julgar conveniente por condições de 

tráfego, será a impregnação recoberta com agregado fino do tipo referido anteriormente. 

• O tempo que decorrerá entre a impregnação e a construção da camada seguinte será fixado 

pela Fiscalização em face das condições climatéricas, com o mínimo de 3 dias. 

 


