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ESPECIFICAÇÃO ET-02-01 - AREIA

1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
A presente especificação aplica-se à areia a utilizar no fabrico de betões e argamassas de
ligantes hidráulicos.

2.

CARATERÍSTICAS

2.1

Composição
A areia a empregar deverá ser natural, siliciosa, rija e isenta de matéria orgânica, não podendo
ter substâncias em percentagens tais que, pelas suas características, sejam suscetíveis de
prejudicar as reações químicas de presa e endurecimento do cimento ou as qualidades das
argamassas. A areia deverá ainda satisfazer ao prescrito, na parte aplicável da NP EN 206-1.

2.2

Substâncias Prejudiciais
A análise das substâncias prejudiciais deverá ser feita conforme o especificado nas NP 85 e NP
86. As substâncias consideradas prejudiciais são:

3.

a)

os elementos de dimensões inferiores a 75μ, tais como as areias finas, as argilas e os siltes;
quando estes elementos envolverem as areias, estas deverão ser lavadas; se no entanto
estiverem soltos não será necessário proceder à lavagem, desde que a sua percentagem não
exceda o limite de 3% em relação ao peso da areia;

b)

as partículas friáveis suscetíveis de se reduzirem a pó durante a amassadura, tais como
conchas, mica, pedaços de argila aglomerada, quando excedendo o limite de 20% em
relação ao peso da areia;

c)

o carvão, a lenhite e pedaços de madeira, quando excedam o limite de 0,5% em relação ao
peso da areia;

d)

a matéria orgânica em quantidade tal que, quando sujeita ao ensaio para a sua
determinação, produza uma cor mais escura que a cor padrão;

e)

os sulfatos, sulfuretos, cloretos e álcalis, quando excedam o limite de 0,1% do peso da areia.

CARATERÍSTICAS
Cada lote de areia selecionada será colocado num depósito, bem identificado, e por forma a não
se misturar com substâncias prejudiciais ao fabrico da argamassa ou com outros tipos de inertes.
Deverá evitar-se que a altura de areia armazenada nos depósitos ao ar livre se reduza e dê
origem à mistura com camadas inferiores, as quais habitualmente têm uma percentagem
elevada de finos. A fim de evitar este inconveniente, os depósitos poderão ser assentes sobre um
enrocamento que garanta a drenagem das águas.
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4.

DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS
NP 85

Areias para argamassas e betões. Pesquisa da matéria orgânica pelo processo
do ácido tânico

NP 86

Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em partículas muito
finas e matérias solúveis

NP 953

Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em partículas leves.

NP 954

Inertes para argamassas e betões. Determinação das massas volúmicas e da
absorção de água de areias

NP 955

Inertes para argamassas e betões. Determinação da baridade.

NP 1378

Agregados. Ensaio de alteração pelo sulfato de sódio ou pelo sulfato de
magnésio

NP 1379

Inertes para argamassas e betões. Análise granulométrica

NP 1380

Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor de partículas friáveis.

NP 1381

Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reatividade potencial com os
álcalis do ligante. Processo da barra de argamassa

NP EN 206-1

Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade

LNEC E 159

Agregados. Determinação da reatividade potencial (processo químico)

LNEC E 222

Agregados. Determinação do teor em partículas moles

LNEC E 251

Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reatividade com sulfatos em
presença de hidróxido de cálcio.

LNEC E 373

Inertes para argamassas e betões. Características e verificação da
conformidade.
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ESPECIFICAÇÃO ET-02-02 – BRITA, GODO E BURGAU

1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
A presente especificação aplica-se à brita, ao godo e ao burgau, quando utilizados como inertes
no fabrico de betões de ligantes hidráulicos.

2.

CARATERÍSTICAS
As características da brita, do godo e do burgau deverão estar de acordo com o prescrito, na
parte aplicável da NP EN 206-1. O estudo da composição granulométrica para os inertes a
utilizar, obrigatória no caso dos betões das qualidades 1 e 2, deverá ser realizado de acordo com
a
NP 1379.

3.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E RECEÇÃO
Deverão verificar-se as seguintes condições:
a)

os inertes poderão ser armazenados ao ar livre, salvo nos casos em que, havendo que ter
em conta a humidade que contêm, o Empreiteiro não disponha de equipamento capaz de
garantir as necessárias correções;

b)

por proposta do Empreiteiro, as diligências de aprovação poderão iniciar-se no local de
origem, desde que ao Dono da Obra sejam concedidas facilidades para efetuar as
verificações necessárias durante a exploração e transporte;

c)

os locais de exploração dos materiais, quando não forem definidos no Projeto, no Caderno
de Encargos ou no Contrato, serão escolhidos pelo Empreiteiro;

d)

em qualquer caso, o Empreiteiro deverá pedir a aprovação prévia dos locais de exploração
dos materiais; a aprovação do Dono da Obra basear-se-á em elementos a fornecer pelo
Empreiteiro, que permitam verificar se os agregados extraídos de cada local satisfazem as
especificações e respetivas técnicas de exploração.

e)

a aprovação dos locais de exploração dos materiais não isenta que estes sejam submetidos
às diligências de receção, salvo quando se verifique inalterabilidade das suas
características, face às condições de exploração, armazenamento e transporte.

f)

a colheita e transporte das amostras serão realizadas de modo a que não haja
alterabilidade das características dos materiais;

g)

segundo a dimensão dos agregados, e de acordo com a NP 86, a quantidade mínima de
material da amostra é a seguinte:
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h)

Dimensão nominal máxima do
agregado (mm)

Quantidade aproximada mínima do
material da amostra (kg)

37,5 ou superior

5

19,0

2,5

9,5

2,0

4,75

0,5

2,36 ou inferior

0,10

a regra de decisão para aprovação ou rejeição dos materiais é a seguinte: aprova-se o lote
se todos os ensaios forem satisfatórios e rejeita-se se um dos ensaios não o for.

4.

DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS
NP 86

Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em partículas muito
finas e matérias solúveis

NP 581

Inertes para argamassas e betões. Determinação das massas volúmicas e da
absorção de água das britas e godos

NP 953

Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em partículas leves.

NP 955

Inertes para argamassas e betões. Determinação da baridade.

NP 956

Inertes para argamassas e betões. Determinação dos teores em água total e
em água superficial

NP 1039

Inertes para argamassas e betões. Determinação da resistência ao
esmagamento

NP 1040

Pedras naturais. Determinação da tensão de rotura por compressão da rocha

NP 1378

Agregados. Ensaio de alteração pelo sulfato de sódio ou pelo sulfato de
magnésio

NP 1379

Inertes para argamassas e betões. Análise granulométrica

NP 1380

Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor de partículas friáveis.

NP 1381

Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reatividade potencial com os
álcalis do ligante. Processo da barra de argamassa

NP 1382

Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor de álcalis solúveis.
Processo por espectrofotometria de chama

NP EN 206-1

Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade

LNEC E 157

Agregados. Determinação do teor em sulfatos
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LNEC E 158

Agregados. Determinação do teor em sulfuretos

LNEC E 222

Agregados. Determinação do teor em partículas moles

LNEC E 223

Agregados. Determinação do índice volumétrico

LNEC E 251

Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reatividade com sulfatos em
presença de hidróxido de cálcio.

LNEC E 253

Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em halogenetos
solúveis

LNEC E 373
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ESPECIFICAÇÃO ET-02-03 – CIMENTO, CAL AÉREA E POZOLANAS

1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
A presente especificação aplica-se ao cimento, à cal aérea e às pozolanas, a utilizar como ligantes
no fabrico de argamassas e betões.

2.

CIMENTO

2.1

Condições Gerais
O cimento deverá obedecer às NP 2064 e NP 2065 e estar de acordo com o prescrito na NP ENV
206 e no Decreto-Lei nº 349-C/83, de 30 de Julho – "Regulamento de Estruturas de Betão
Armado e Pré-Esforçado" (REBAP). Sempre que o fornecimento seja efetuado a granel, será feita
prova do nome comercial do fabricante e da marca. Os recipientes utilizados no transporte
deverão oferecer garantias de conservação e inviolabilidade.

2.2

Condições Gerais
No ato de aplicação, o cimento deverá apresentar-se seco, sem vestígios de humidade e isento de
grânulos. O conteúdo de um saco em que tal se não verifique será provisoriamente rejeitado e
retirado do local dos trabalhos. A rejeição tornar-se-á definitiva, se forem desfavoráveis novos
ensaios de receção ou, em alternativa, se o peso total dos grânulos retidos no peneiro ASTM N°
30 (0,59 mm), não facilmente desfeitos com os dedos, ultrapassar 5% do peso total.

3.

CAL AÉREA

3.1

Cal Viva
A cal viva deve ser bem cozida, isenta de cinzas, matérias terrosas, fragmentos de calcário cru ou
recozido ou quaisquer outras impurezas. O seu fornecimento pode ser feito a granel em sacas ou
barricas; deve ser extinta imediatamente após a sua chegada à obra, a menos que sejam
adotadas disposições que evitem a sua hidratação ou carbonatação. A cal viva não poderá em
caso algum ser armazenada em conjunto com materiais inflamáveis.

3.2

Cal apagada em Pó
A cal apagada em pó deve ser embalada em sacos que impeçam o contacto com o ar e garantam
a sua inviolabilidade e apresentem de modo facilmente visível a designação do material, o peso
nominal, o nome comercial do fabricante, a marca e a data de fabrico. Quando o fornecimento
for efetuado a granel, deverá ser feita prova do nome comercial do fabricante e da marca; a data
de fabrico deverá ser garantida pelo fornecedor. Os recipientes utilizados no transporte deverão
oferecer garantias de conservação e de inviolabilidade.
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3.3

Cal apagada em Pasta
A cal apagada em pasta será obtida na obra a partir da cal viva ou da cal apagada em pó. O
armazenamento da cal viva ou apagada em pó de base poderá ser feito ao ar livre, desde que se
adotem disposições que evitem o contacto direto com o ar.
A sua preparação, por extinção da cal viva, deverá revestir-se das maiores precauções, sendo
sempre seguidas as indicações do fornecedor. Quando extinta por imersão, deve ser trabalhada
sem nova adição de água.
A cal só será aplicada 24 horas após a extinção.
A cal apagada em pasta, obtida por extinção da cal viva, deverá ser passada através do peneiro
ASTM número 30 (0,59 mm), antes da sua aplicação.

4.

POZOLANAS
As pozolanas deverão satisfazer ao prescrito na NP 4220. Além dos ensaios de determinação do
resíduo de peneiração, superfície específica e da resistência mecânica aí previstos para a receção,
o representante do Dono da Obra poderá ainda exigir o ensaio da determinação da
pozolanicidade, de modo a garantir-se o tipo de pozolana exigida para a obra.
As embalagens e o armazenamento deverão satisfazer ao especificado, a tal propósito, para os
cimentos.

5.

DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS
NP 952

Cimento “Portland” normal. Determinação do teor em magnésio

NP 2064

Cimentos. Definições, composição, especificações e critérios de conformidade

NP 2065

Cimentos. Condições de fornecimento e receção

NP 4220

Pozolanas para betão. Definições, especificações e verificação da conformidade

NP EN 196.1

Métodos de ensaios de cimentos. Determinação das resistências mecânicas

NP EN 196.2

Métodos de ensaios de cimentos. Análise química de cimentos

NP EN 196.3

Métodos de ensaios de cimentos. Determinação do tempo de pausa e da
expansibilidade

NP EN 196.5

Métodos de ensaios de cimentos. Ensaio de pozolanicidade dos cimentos
pozolânicos

NP EN 196.6

Métodos de ensaios de cimentos. Determinação da finura

NP EN 196.7

Métodos de ensaios de cimentos. Métodos de colheita e preparação de
amostras de cimento
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NP EN 196.21

Métodos de ensaios de cimentos. Determinação do teor em cloretos, dióxido de
carbono e álcalis dos cimentos

NP ENV 206

Betão. Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade

LNEC E 66

Cimentos pozolânicos. Ensaio de pozolanicidade

LNEC E 68

Cimentos. Determinação do calor de hidratação
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ESPECIFICAÇÃO ET-02-04 – ARMADURAS PARA BETÃO ARMADO
1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
A presente especificação aplica-se às estruturas de betão armado, no que respeita às qualidades
do aço e à execução e montagem das armaduras.

2.

VARÕES DE AÇO PARA ARMADURAS ORDINÁRIAS
a)

Os varões para armaduras ordinárias a empregar em betão armado serão dos tipos e
classes indicados no projeto, devendo satisfazer as especificações LNEC respetivas. Serão
obrigatoriamente classificados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em
cumprimento do artigo 23.º do Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Préesforçado (REBAP), Decreto-Lei n.º 349-C/83, de 30 de julho.

b)

As características dos aços classificados são as que constam nas seguintes especificações do
LNEC: E 455, E 456, E 457, E 458 e E 460. A utilização de outros tipos de armaduras não
correntes, que não se enquadrem nas especificações LNEC antes referidas, deve ser
obrigatoriamente precedida pela sua homologação pelo LNEC, em cumprimento do artigo
23.º do REBAP.

c)

De acordo com o Decreto-Lei nº 128/99, de 21 de abril, os varões nervurados de aço
laminado a quente (varões dos tipos A400 NRSD de ductilidade especial e A500 NRSD de
ductilidade especial), para além da classificação, estão sujeitos a certificação obrigatória em
Portugal.

d)

Os ensaios previstos no REBAP são os de tração e de dobragem; para os varões não
constantes na classificação do LNEC, os ensaios previstos são os indicados nos documentos
de homologação respetivos. Aqueles ensaios serão realizados de acordo com o especificado
na NP EN 10002-1; no ensaio de dobragem, utilizar-se-ão mandris com os diâmetros
especificados no REBAP, em função das classes, tipos e diâmetros dos varões de ensaios e
respetiva especificação LNEC.

e)

Todos os aços rececionados em obra têm de fazer ensaios obrigatórios conforme legislação
aplicável à NP EN 206-1. Para tal o empreiteiro deve dividir o aço em lotes de fornecimento
que, simultaneamente, provenham do mesmo produtor e sejam do mesmo tipo de aço (e no
caso de aço de pré-esforço, do mesmo diâmetro). O número mínimo de amostras a colher
em cada lote e as dimensões deste são, para as armaduras de aço não certificadas, as
seguintes:
•

Para as armaduras de aço ordinárias: 2 amostras por cada 50 toneladas;

•

Para as armaduras de aço de pré-esforço: 2 amostras por cada 25 toneladas;
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•
f)

Para as armaduras de aço certificadas, o número de amostras é metade do indicado
para as não certificadas.

As propriedades das armaduras de aço a verificar na receção por meio de ensaios a realizar
em laboratório acreditado, sobre provetes cortados de cada amostra, e o número destes
provetes, são os seguintes:
Número de provetes a ensaiar em cada amostra de:
Propriedades/
características

g)

Armaduras ordinárias

Armaduras de pré-esforço

Varões

Redes electrosoldadas

Fios

Cordões

Varões

Mecânicas (incluindo
ductilidade)

2

1 em cada direção

2

2

2

Aderência (geometria das
nervuras)

1

1 em cada direção

-

-

-

Resistência ao corte da
soldadura

-

1

-

-

-

Estas propriedades/características devem ser determinadas em ensaios realizados de
acordo com os métodos indicados nas especificações LNEC aplicáveis a cada tipo de aço,
indicadas no DNA 6.2(1) e no DNA 7.2.3(1), NP ENV 13670-1; os resultados individuais
obtidos nos ensaios devem satisfazer os valores especificados nas mesmas especificações
LNEC em relação a cada propriedade. Para efeito destes ensaios de receção, os valores
especificados devem ser entendidos como valores limite; se para determinada propriedade
se obtiver um valor não conforme, a amostragem deve ser repetida com o dobro das
amostras. Caso se repita algum resultado não conforme, o lote deve ser rejeitado.

h)

Quando as especificações de projeto exigirem ensaios de receção de outras propriedades
(por exemplo, fadiga ou relaxação), deve ser estabelecida nessas especificações o método de
ensaio, o plano de amostragem e os critérios de aceitação.

i)

Todos os encargos para controlo das características dos aços, especificamente mencionados
ou não, são da exclusiva conta do empreiteiro, e consideram-se incluídos nos preços
unitários respetivos.

3.

ARMADURAS ORDINÁRIAS PRÉ-FABRICADAS EM MONTAGENS RÍGIDAS
a)

O empreiteiro poderá fornecer as obras com as armaduras ordinárias pré-fabricadas em
montagens rígidas.

b)

Os varões a utilizar nestas montagens deverão satisfazer ao estabelecido nas cláusulas
relativas a varões de aço para armaduras ordinárias.
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c)

O empreiteiro deverá conceder ao dono da obra todas as facilidades necessárias á
verificação das características dos varões utilizados e das técnicas de execução das
montagens.

d)

As disposições construtivas, tais como emendas, dobragem, amarração de varões e a
utilização simultânea de diferentes classes ou tipos, deverão satisfazer ao prescrito no
REBAP ou, quando for caso disso, nos documentos de homologação.

e)

A dobragem de varões será executada a frio, de modo a obterem-se as curvaturas mínimas
especificadas; para varões de classe superior à classe A235, nervurados ou trefilados, a
dobragem será efetuada lentamente e com o emprego de mandril.

f)

No caso de se pretenderem efetuar soldaduras, deverá ser apresentado o correspondente
procedimento de soldadura recomendado pelo fabricante do aço e provar-se a eficácia da
técnica de soldadura a empregar, mediante a apresentação de ensaios por entidade
acreditada ou parecer favorável de laboratório oficial.

g)

Os varões serão convenientemente ligados por ataduras de arame recozido ou por
soldadura por pontos; no caso de utilização de acopladores na ligação de varões, devem ser
apresentadas as especificações técnicas do material com indicação das características
técnicas e recomendações de aplicação, sendo preparadas três amostras por tipo de
acopladores, para ensaios prévios de tração por entidade acreditada.

h)

As extremidades das ataduras de arame deverão ser dobradas de modo a que, quando
colocadas em obra, não atravessem a camada de revestimento das armaduras.

i)

No caso de se utilizar soldadura por pontos de ligação de aços de qualidade diferente do aço
A235, serão realizados ensaios obrigatórios, com vista à verificação de que a soldadura não
afeta as propriedades mecânicas das armaduras.

4.

REDES DE AÇO ELECTROSOLDADAS
As redes de aço electrosoldadas serão dos tipos indicados no projeto e deverão satisfazer ao
prescrito no Nº 2.

5.

MODO DE EXECUÇÃO
a)

As tolerâncias admissíveis ao posicionamento das armaduras são as definidas na
regulamentação vigente.

b)

As posições corretas das armaduras serão garantidas por espaçadores e suportes,
juntamente com as ligações entre as armaduras.

c)

Em geral, os espaçadores e suportes serão de betão com a resistência e durabilidade
idênticas às do betão da obra.
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d)

Poderão ser usados espaçadores e suportes metálicos desde que sejam aprovados pelo dono
da obra e não contactem com a cofragem.

e)

Outros tipos de espaçadores e suportes, de fibrocimento ou de plástico, só poderão ser
utilizados mediante a apresentação de documento de homologação ou parecer favorável de
laboratório oficial, carecendo da aprovação do dono da obra.

f)

As uniões far-se-ão pelo recobrimento regulamentar dos varões convenientemente ligados
por ataduras de arame recozido ou, por soldadura por pontos no caso de aço ser
comprovadamente soldável, mediante a apresentação de documento de homologação
oficial.

g)

As extremidades das ataduras de arame deverão ser dobradas de modo a que, quando
colocadas em obra, não atravessem a camada de revestimento das armaduras.

h)

O empreiteiro poderá fornecer a obra com as armaduras ordinárias pré-fabricadas em
montagens rígidas, o que é recomendável sempre que possível.

6.

DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS
NP 173

Metais. Ensaio de dobragem

NP 332

Aço laminado. Varão para betão. Dimensões

NP EN 206-1

Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade

NP EN 10002-1

Materiais metálicos. Ensaio de tração Parte 1: Método de ensaio (a
temperatura ambiente)

NP ENV 13670-1 Execução de estruturas em betão Parte 1: Regras gerais
LNEC E 455

Varões de aço A400 NRSD de ductilidade especial para armaduras de betão
armado. Características, ensaios e marcação

LNEC E 456

Varões de aço A500 ER de ductilidade especial para armaduras de betão
armado. Características, ensaios e marcação

LNEC E 457

Varões de Aço A500 EL para Armaduras de Betão Armado. Características e
ensaios

LNEC E 458

Redes electrosoldadas para armaduras de betão armado. Características,
ensaios e marcação

LNEC E 460

Varões de aço A500 NRSD de ductilidade especial para armaduras de betão
armado. Características, ensaios e marcação
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ESPECIFICAÇÃO ET-02-05 – ARGAMASSAS
1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
Esta Especificação aplica-se às argamassas utilizadas em obras de construção civil e visa os
aspetos das características dos materiais, fabrico, composição e dosagens. As argamassas aqui
assinaladas são as de utilização mais comum, devendo as especiais ser objeto de especificações
particulares.

2.

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS
As argamassas são obtidas com um aglomerante (gesso, cal, cimento ou pozolana), areia e água,
sendo utilizadas na execução de alvenarias, rebocos e acabamentos.

3.

CONTROLO DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

3.1

Cimento
Deverá ser utilizado cimento Portland normal, de fabricação recente, acondicionado na
embalagem original do fabricante. Não será permitida a utilização de cimento de escória.

3.2

Inertes
As granulometrias dos inertes utilizados são sujeitas à aprovação do dono da obra.

3.3

Areia
A areia deverá ser de natureza sílico-quartzosa, apresentar grãos inertes e resistentes, limpa e
isenta de impurezas e de matéria orgânica. Areias salitradas serão recusadas.
As areias serão classificadas segundo a dimensão das suas partículas, da seguinte forma:
Areia

3.4

Diâmetro mínimo (mm)

Diâmetro máximo (mm)

Fina

0,05

0,42

Média

0,43

2,00

Grossa

2,01

4,80

Água
A água a utilizar na preparação de argamassas deverá ser potável, limpa, pura e estar a
temperatura conveniente (5°C < t < 25°C).
Não será permitida a presença de cloreto de cálcio.
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4.

FABRICO
a)

O fabrico das argamassas será feito mecanicamente, ao abrigo do sol ou da chuva e na
ocasião do seu emprego, não se admitindo a utilização daquelas que tenham começado a
fazer presa, por não terem sido aplicadas em tempo devido ou por qualquer outro motivo.

b)

Poderá eventualmente aceitar-se que o fabrico seja manual, desde que a quantidade de
argamassa a utilizar diariamente seja pequena.

c)

A mistura dos materiais deve sempre ser feita sob o controlo da Fiscalização.

d)

A argamassa será traçada com adição de água, por forma a criar consistência, para
vazamento, sem que haja segregação de materiais.

e)

Depois de fabricadas, as argamassas deverão ser transportadas para os locais de aplicação
utilizando meios de transporte limpos, não absorventes e que não provoquem a
segregação dos componentes.

5.

COMPOSIÇÃO E DOSAGENS

5.1

Disposições Gerais
A composição e dosagens das argamassas a empregar, quando não se encontrarem previamente
especificadas, serão aquelas a seguir indicadas, fazendo-se notar que os traços estão expressos
em volumes, referindo-se a ligantes e areia [(cimento: areia) ou (cal hidráulica: areia) ou (cimento:
cal hidráulica: areia)].

Nº

Finalidade

Cimento

Cal

Areia

Dosagem
(Traço)

Aditivo

1

Assentamento das fiadas de base
de tijolos e blocos de betão.

Sim

Não

Grossa

1:3

Hidrófugo, nas
proporções
indicadas pelo
fabricante

2

Assentamento das fiadas
seguintes à de base de tijolos e
blocos de betão.

Sim

Não

Grossa

1:3

Não

3

Salpico em tijolo cerâmico

Sim

Não

Grossa

1:1

Não

4

Salpico em blocos de betão

Sim

Não

Grossa

1:2

Não

5

Rebocos exteriores

Não

Sim

Média

1:3

Hidrófugo, do tipo
“barra normal”

6a

Rebocos interiores normais

Não

Sim

Média

1:3

Não

6b

Rebocos interiores normais

Sim

Não

Média

1:3

Não

Rebocos interiores para bases de
tintas de grande endurecimento

Sim

Sim

Média

1:1:5

Não

7
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5.2

Nº

Finalidade

Cimento

Cal

Areia

Dosagem
(Traço)

8

Alvenarias de pedra, para paredes
em fundação e elevação

Sim

Não

Grossa

1:5

Não

9

Alvenarias de pedra, para muros
de suporte

Sim

Não

Grossa

1:4

Não

10

Assentamentos de manilhas de
grés ou betão

Sim

Não

Fina

1:3

Não

11

Refechamento de juntas

Sim

Não

Média

1:2

Não

12

Assentamento de forro de cantaria

Sim

Não

Média

1:2

Não

13

Alvenarias de mosaicos hidráulicos

Sim

Não

Média

1:8

Não

14

Alvenarias de mosaicos cerâmicos

Sim

Não

Média

1:4

Não

15a

Alvenarias de azulejos

Não

Sim

Média

1:5

Não

15b

Alvenarias de azulejos

Sim

Sim

Média

1:1:6

Não

16

Betonilha

Sim

Não

Média

1:3

Não

17

Alvenarias e rebocos em contacto
com águas agressivas (caixas,
sarjetas, etc.)

Sim

Não

Média

1:2

Hidrófugo, nas
proporções
indicadas pelo
fabricante

Cimento

Cal

Areia

Dosagem
(Traço)

Aditivo

Rebocos
Finalidade
Exteriores em Construção Civil


Cal hidráulica

Não

Sim

Sim

1:5



Cal ordinária e cimento

Sim

Sim

Sim

1:1:5

Interiores em Construção Civil


Cal hidráulica

Não

Sim

Sim

1:7



Cal ordinária e cimento

Sim

Sim

Sim

1:3:7

Sim

Não

Sim

1:2

Sim

Não

Sim

1:1,5

Estanques


Cimento

De argamassas imersas frescas em águas
agressivas, como por exemplo águas do
mar


Cimento
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5.3

Assentamento de Alvenaria
Cimento

Areia

Dosagem
(Traço)

De tijolo

Sim

Sim

1:6

De pedra, em paredes, em fundação e elevação

Sim

Sim

1:5

De pedra, em muros de suporte

Sim

Sim

1:4

Refechamento de juntas

Sim

Sim

1:4

Finalidade

5.4

Assentamento de Forro de Cantaria, Ladrilhos e Azulejos
Finalidade

Cimento

Cal

Areia

Dosagem
(Traço)

Sim

Não

Sim

1:2

Sim

Não

Sim

1:8

Sim

Não

Sim

1:6

Forro de cantaria


Cimento

Ladrilho hidráulico


Cimento

Ladrilho cerâmico


Cimento

Azulejos

5.5



Cal hidráulica

Não

Sim

Sim

1:7



Cal ordinária e cimento

Sim

Sim

Sim

1:2:8

Cimento

Cal

Areia

Dosagem
(Traço)

Sim

Não

Sim

1:3 a 1:5

Betonilha
Finalidade
Betonilha

6.

ARMAZENAMENTO
As argamassas preparadas devem ser conservadas ao abrigo do vento, do sol e da chuva.

7.

DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS
LNEC E 373

Inertes para argamassas e betões. Características e verificação da
conformidade

Especificação Técnica – ET-02-05
Argamassas

4

ESPECIFICAÇÃO ET-02-06
BETÕES
1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
Esta especificação aplica-se a betões a utilizar em obras de construção civil e diz respeito à sua
composição, fabrico, fiscalização e receção.

2.

COMPOSIÇÃO
a)

A composição dos betões deverá satisfazer ao especificado na NP EN 206-1, complementado
pelas especificações LNEC E461, E464, E465, E466, E467, E471 e E477. Esta composição será
estabelecida pelo empreiteiro em função das características pretendidas e dos componentes que
se propõe utilizar.

b)

São encargo do empreiteiro os estudos de composição dos betões.

c)

Os ensaios necessários ao estabelecimento da composição dos betões são obrigatórios.

d)

Quando necessário, compete ao empreiteiro a elaboração dos relatórios específicos dos estudos
de composição dos betões, os quais deverão ser apresentados ao dono da obra antes de ser
iniciado o respetivo fabrico.

e)

O empreiteiro poderá, em qualquer altura, substituir a composição de um betão, salvo nos casos
expressamente vedados pelos documentos regulamentares e normativos aplicáveis às
diligências necessárias ao estabelecimento da nova composição.

3.

FABRICO
a)

Os meios e técnicas a utilizar no fabrico dos diversos betões da obra serão estabelecidos pelo
empreiteiro, respeitando no entanto as prescrições do projeto e da NP EN 206-1, bem como da
regulamentação e demais normas aplicáveis.
• No fabrico dos betões serão utilizados componentes com as características adotadas no
estabelecimento da respetiva composição, seguindo a metodologia especificada na NP EN 2061.
• O cimento a utilizar de acordo com determinada composição do betão não deverá ter
características de qualidade sensivelmente inferior às do lote que serviu de base ao
estabelecimento da referida composição.

b)

Deverá proceder-se a um rigoroso controlo da conformidade do betão, seguindo os
procedimentos e critérios estabelecidos na NP EN 206-1. Desta forma, é obrigatória a
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apresentação do plano de amostragem e de ensaio ali previsto; a frequência mínima de
amostragem para avaliação da conformidade será a prevista no Quadro 13 da referida norma.
c)

Quando haja necessidade de efetuar o fabrico de betão em condições de temperatura
desfavorável, o empreiteiro proporá à aprovação do dono da obra as medidas especiais que
pretende adotar. Consideram-se condições de temperatura desfavorável sempre que esta seja
inferior a 5°C ou superior a 35°C.

4.

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
a)

Independentemente da ação exercida por outras entidades, o dono da obra exercerá as
atividades de verificação e fiscalização prescritas na NP EN 206-1.

5.

b)

Compete ao produtor a elaboração dos boletins de fabrico dos betões.

c)

O livro de registo da obra estará integrado no livro-diário da obra.

RECEÇÃO
a)

A receção do betão será efetuada de acordo com o estabelecido no projeto e nas especificações e
normas aplicáveis.

b)

Se outras regras não forem indicadas, a divisão em lotes será estabelecida por acordo prévio
entre o dono da obra e o empreiteiro, podendo cada lote referir-se a partes da construção, a toda
a construção, a lotes de peças, a volumes de betão fabricado ou a intervalos de tempo de
fabricação; em qualquer caso, um mesmo lote englobará sempre betão com idênticas
características de fabrico segundo o mesmo boletim de fabrico.

c)

A colheita de amostras será realizada ao longo do período de fabrico do betão correspondente ao
lote respetivo.

d)

Conforme especificado no Quadro 13 da NP EN 206-1, na amostragem para controlo de
conformidade deverão ser colhidas, pelo menos, 3 amostras dos primeiros 50m3 de produção na
fase inicial. Na produção subsequente aos primeiros 50m3, na fase de produção contínua, deverá
ser colhida 1 amostra por cada 150m3 de betão.

e)

A amostragem deve ser distribuída pela produção e não deve ser mais de 1 amostra por cada
25m3.

f)

Deve, no entanto, ser sempre recolhida pelo menos uma amostra por dia.

g)

A colheita de amostras será realizada de acordo com o prescrito na NP EN 12350 1.

h)

Nas amostragens para a determinação da máxima dimensão dos agregados, da dosagem de
ligante, da relação água-ligante, do teor de ar incorporado e da consistência, deverá colher-se,
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pelo menos, uma amostra por cada 40 a 200m3 de betão, e nunca menos de uma amostra por
dia.
i)

Os procedimentos a seguir no controlo de qualidade são os definidos na NP EN 206-1.

j)

Nos betões em que o estudo da composição inclua especificações de consistência, esta será
determinada, de acordo com a NP EN 206-1 e com as tolerâncias ali indicadas para os valores
pretendidos, pelos métodos estabelecidos na norma NP EN 12350 (Parte 1 a Parte 7). Notar que
quando for necessário determinar a consistência do betão, o requisito especificado aplica-se no
momento em que o betão é utilizado ou, no caso de se tratar de betão pronto, no momento da
entrega.

k)

Dadas as características particulares dos betões, as decisões de aprovação ou rejeição destes
materiais só poderão, em geral, ser conhecidas após a sua aplicação em obra; no caso do material
ser rejeitado, será demolida a parte da obra correspondente, salvo se outra solução for acordada
entre o dono da obra e o empreiteiro, garantidas que sejam as disposições regulamentares em
vigor.

6.

COLOCAÇÃO, COMPACTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BETÃO
a)

O fornecimento, o transporte e a receção do betão em obra deverão ser feitos de acordo com o
prescrito na NP ENV 13670-1. As inspeções a realizar deverão ser feitas de acordo com o previsto
no Anexo G da referida norma.

b)

As operações de betonagem, colocação e compactação, proteção e cura deverão ser realizadas
seguindo de perto o previsto na NP ENV 13670-1, nomeadamente no seu Anexo E.

c)

Para se evitar a segregação, o betão deverá ser colocado o mais próximo possível da sua posição
final e em camadas horizontais de espessura não superior a 50 cm.

d)

Com o mesmo objetivo, não se deverá deixar cair o betão verticalmente de mais de 1 metro de
altura, nem através de malha de armaduras, exceto quando realizada a colocação por
intermédio de mangueiras.

e)

A colocação do betão em obra deverá ser feita de maneira a que este, uma vez colocado dentro
da cofragem, ainda se mantenha plástico e tenha aspeto semelhante ao betão fresco.

f)

A utilização dos meios manuais para o transporte de betão fresco só será aceite quando se tratar
de pequenos volumes e distâncias; durante o transporte dever-se-á ter o máximo cuidado em
evitar solavancos e vibrações que dariam origem à segregação.

g)

No caso da utilização de tubos inclinados no transporte de betão, estes deverão satisfazer as
seguintes condições:
•

Ser metálicos ou de madeira revestidos a metal;
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•

Ter uma inclinação vertical/horizontal compreendida entre 1/2 a 1/3, de maneira a que o
betão se desloque suficientemente depressa para manter o tubo limpo e suficientemente
devagar para evitar a segregação dos materiais.

h)

No fim do tubo de transporte deverá existir uma chicana que ajudará a evitar a segregação ou
então o betão deverá ser descarregado diretamente no local definitivo, num balde ou através
duma mangueira.

i)

Na betonagem de paredes e pilares dever-se-ão utilizar mangueiras ou baldes, para evitar a
queda livre do betão através da gaiola de armaduras.

j)

No caso do transporte por bombagem, o equipamento deverá ser apropriado, sem junções Y, e
com uma capacidade de bombagem adequada.

k)

No caso de transporte por bombagem, dever-se-á realizar o teste de consistência antes e depois
do transporte.

l)

O aumento de consistência, no caso do transporte por bombagem, não deverá corresponder a
uma diminuição no teste "slump", de mais de 3cm.

m) Poder-se-ão utilizar aberturas temporárias ou vigias em cofragens de paredes ou pilares para,
durante a betonagem, limitar a queda livre do betão a menos que 1 metro.
n)

Na horizontal, as aberturas anteriormente citadas não deverão ter um espaçamento superior a
1,50m ou 2,00m, para assim se limitar o deslocamento horizontal do betão e evitar a
segregação.

o)

A betonagem de cada elemento, isto é, de qualquer volume a betonar, limitado pelas superfícies
da cofragem e juntas de construção ou de dilatação, deverá ser feita de maneira contínua, sem
qualquer interrupção, para que aquele venha a constituir uma unidade monolítica.

p)

Quando o projeto de execução não indique a localização exata das juntas de betonagem, o
empreiteiro deverá submeter o plano de betonagem, incluindo essa localização, à aprovação do
dono da obra.

q)

A betonagem de elementos de grandes dimensões, nomeadamente de elementos laminares
(lajes e muros) deverá, salvo justificação adequada, ser executada em “xadrez”, por painéis com
ambas as dimensões inferiores a 10m. Deverá decorrer um intervalo de tempo com a duração
mínima de 48 horas entre a betonagem de dois elementos adjacentes.

r)

A betonagem de vigas ou lajes não deverá ter início antes do betão nas paredes ou nos pilares,
que com elas contactam, ter atingido o seu completo assentamento inicial.

s)

Imediatamente após a colocação, o betão deverá ser consolidado, de maneira aprovada, para
que envolva completamente as armaduras e se evite a formação de vazios; na consolidação do
betão, para além do seguimento estrito da NP ENV 13670-1, aconselha-se ainda seguir as
recomendações estabelecidas no ACI Committee 609 (Consolidation of Concrete).
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t)

Cada camada horizontal colocada deverá ser consolidada através da utilização de equipamento
vibratório aprovado.

u)

Ao vibrar uma camada, o vibrador deverá penetrar na camada subjacente, de modo a que as
duas se interpenetrem e soldem entre si; não será permitido o uso de vibradores para empurrar
horizontalmente o betão dentro dos moldes.

v)

Recomenda-se a utilização de vibradores de alta-frequência, com um mínimo de 7 000 r.p.m.,
para a consolidação do betão dentro dos moldes; o betão não deverá ser vibrado demasiado
tempo, pois esse facto poderá provocar a segregação dos elementos finos.

w)

No tempo frio, a menos que a temperatura seja de pelo menos 5°C e com tendência para subir,
deverão tomar-se as medidas seguintes:
• a água de amassadura e/ou os agregados deverão ser aquecidos de maneira a que a
temperatura do betão fresco obtido não seja inferior a 13°C;
• o betão deverá ser mantido a uma temperatura mínima de pelo menos 10°C durante um
período não inferior a 5 dias após a betonagem;
• para além do seguimento do previsto na NP ENV 13670-1, aconselha-se seguir as
recomendações contidas em ACI 306-66 para betonagem em tempo frio.

x)

No tempo quente, a menos que a temperatura seja no máximo de 32°C e com tendência para
baixar, deverão tomar-se medidas especiais durante a amassadura, colocação e presa, e
nomeadamente as seguintes:
• os agregados e o cimento deverão manter-se em local fresco;
• poder-se-á utilizar um aditivo retardador de presa;
• poder-se-á arrefecer a água de amassadura por refrigeração ou substituir parte daquela por
raspas de gelo ou gelo esmigalhado;
• a temperatura do betão, quando da colocação, não deverá nunca exceder os 32°C;
• as cofragens e os varões de armadura deverão ser arrefecidos a temperatura inferior a 30°C,
salpicando-se com água fria;
• para além do seguimento do previsto na NP ENV 13670-1, aconselha-se seguir as
recomendações contidas em ACI 605-59 para betonagens em tempo quente.

y)

Os acabamentos das superfícies livres deverão satisfazer as especificações exigidas pelos
trabalhos que sobre elas serão realizados.

z)

Salvo indicação mais exigente no projeto de execução deverão respeitar-se as tolerâncias
geométricas previstas na NP ENV 13670-1.
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7.

EXECUÇÃO DE SUPERFÍCIES EM BETÃO DESCOFRADO

7.1

Condições relativas à reparação da Cofragem
a)

A cofragem dos elementos de betão destinados a ficar com superfície aparente deve ser
realizada por forma a garantir o aspeto de superfície lisa. O Empreiteiro submeterá à aprovação
do Dono da Obra as cofragens que se propõe utilizar para atingir esse resultado.

b)

O Empreiteiro deve garantir, por intermédio de ensaios realizados em peças fabricadas
especialmente para o efeito, que a preparação das cofragens e das armaduras satisfaz as
exigências postas pelo Dono da Obra.

7.2

Acabamento da Superfície Aparente
a)

A superfície aparente do betão descofrado deve ser limpa com processos de execução e com
produtos submetidos à aprovação do Dono da Obra.

b)

A superfície deve ser tratada cuidadosamente, de modo a serem eliminadas todas as sujidades,
caldas de cimento que tiverem escorrido das cofragens, manchas devidas a ferrugens e outros
resíduos ou imperfeições.

8.

CARACTERÍSTICAS
As características do betão são as especificadas no Projeto e nas cláusulas especiais e os
procedimentos a adotar na sua fabricação devem respeitar as indicações contidas nesta especificação.

9.

DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS
NP EN 206-1

Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade

NP ENV 13670-1

Execução de estruturas em betão. Parte 1: Regras gerais

NP EN 12350-1

Ensaios do betão fresco. Parte 1: Amostragem

NP EN 12350-2

Ensaios do betão fresco. Parte 2: Ensaio de abaixamento

NP EN 12350-3

Ensaios do betão fresco. Parte 3: Ensaio Vêbê

NP EN 12350-4

Ensaios do betão fresco. Parte 4: Grau de compatibilidade

NP EN 12350-5

Ensaios do betão fresco. Parte 5: Ensaio da mesa de espalhamento

NP EN 12350-6

Ensaios do betão fresco. Parte 6: Massa volúmica

NP EN 12350-7

Ensaios do betão fresco. Parte 7: Determinação do teor de ar. Métodos
pressiométricos

NP EN 12390-1

Ensaios do betão endurecido. Parte 1: Forma, dimensões e outros requisitos para o
ensaio de provetes e para os moldes

NP EN 12390-2

Ensaios do betão endurecido. Parte 2: Execução e cura dos provetes para ensaios
de resistência mecânica
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NP EN 12390-3

Ensaios do betão endurecido. Parte 3: Resistência à compressão dos provetes de
ensaio

NP EN 12390-4

Ensaios do betão endurecido. Parte 4: Resistência à compressão. Características
das máquinas de ensaio

NP EN 12390-5

Ensaios do betão endurecido. Parte 5: Resistência à flexão de provetes

NP EN 12620

Agregados para betão

NP 1387

Betões. Determinação dos tempos de presa

NP EN 1008

Água de amassadura para betão. Especificações para a amostragem, ensaio e
avaliação da aptidão da água, incluindo água recuperada nos processos de
indústria de betão, para o fabrico de betão

LNEC E461

Betões. Metodologia para prevenir reações expansivas internas

LNEC E464

Betões. Metodologia prescritiva para uma vida útil de projeto de 50 a 100 anos
face às ações ambientais

LNEC E465

Betões. Metodologia para estimar as propriedades de desempenho do betão que
permitem satisfazer a vida útil do projeto de estruturas de betão armado ou préesforçado sob as ações ambientais XC e XS

LNEC E466

Fíleres calcários para ligantes hidráulicos

LNEC E467

Guia para utilização de agregados em betões de ligantes hidráulicos

LNEC E471

Guia para utilização de agregados reciclados grossos em betões de ligantes
hidráulicos

LNEC E477
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ESPECIFICAÇÃO ET-02-07
ADITIVOS PARA BETÕES E ARGAMASSAS
1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
A presente especificação aplica-se aos aditivos a utilizar na amassadura de betões e argamassas
de ligantes hidráulicos.

2.

CARATERÍTICAS GERAIS
a)

Os aditivos para betões e argamassas deverão obedecer ao prescrito na NP EN 206-1.

b)

Além disso, deverão ser previamente submetidos à aprovação do Dono da Obra, para o que
o Empreiteiro fornecerá todas as indicações e esclarecimentos acerca dos produtos que
propuser; sempre que possível, serão acompanhados dos resultados de ensaios
comprovativos das suas características, realizados em laboratório oficial.

c)

Os aditivos para hidrofugação de argamassas poderão ser em pó ou em líquido; os
primeiros deverão ser adicionados e bem misturados ao cimento seco antes da adição dos
inertes e da água, enquanto os segundos serão adicionados e bem diluídos na água de
amassadura.

d)

Todos os produtos que venham a ser aprovados ou sugeridos pelo Dono da Obra deverão
ser aplicados em conformidade com as instruções do fabricante e os resultados dos
ensaios realizados.

3.

DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS
NP EN 206-1

Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade

LNEC E 374

Adjuvantes para argamassas e betões. Características e verificação da conformidade
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ESPECIFICAÇÃO ET-02-08
MADEIRA DE COFRAGEM
1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
A presente especificação aplica-se a madeiras de cofragem.

2.

CARATERÍTICAS GERAIS
a)

As madeiras de cofragem a empregar deverão ser cerneiras, não ardidas, nem cardidas,
sem nós viciosos e isentas de caruncho, fendas ou falhas que comprometam a sua
resistência.

b)

As madeiras serão de primeira escolha, isto é, selecionadas por forma a que mesmo
pequenos defeitos (nós, fendas, etc.) não ocorram com grande frequência, nem com
grandes dimensões, nem em zonas das peças onde se encontrem instaladas as maiores
tensões.

c)

As madeiras de cofragem serão de pinho nacional ou equivalente, de quina viva e
perfeitamente desempenadas.

d)

As tábuas para moldes terão uma espessura não inferior a 2,2 cm e serão aplainadas e
tiradas de linha.

e)

Os calços e cunhas a aplicar poderão ser de sobro de boa qualidade ou de carvalho.

f)

Não será permitido o emprego de peças de madeira de peso específico excecionalmente
baixo nos cavaletes de montagem e nos escoramentos dos pilares, durante a construção.

g)

O número de anéis de crescimento de madeira por centímetro não poderá ser inferior a 3,
sendo preferível que seja igual ou próximo de 6.

3.

DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS
NP 180

Anomalias e defeitos da madeira

NP 890

Madeira de resinosas. Nomenclatura comercial

EN 1310

Round and sawn timber. Method of measurement of features

Especificação Técnica – ET-02-08
Madeira de Cofragem

1

ESPECIFICAÇÃO ET-03-01
DESMATAÇÃO E DESENRAIZAMENTO DE ZONAS DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS

1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
Esta Especificação aplica-se ao modo de execução dos trabalhos de desmatação e desenraizamento
de zonas de implantação de obras.

2.

INFORMAÇÕES PRELIMINARES
a)

O Empreiteiro, independentemente das indicações fornecidas no projeto e no caderno de
encargos, deve inteirar-se no local da obra das condições reais existentes.

b)

A falta dessas indicações, ou qualquer erro de classificação, não poderá servir de fundamento
para reclamações.

3.

REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES

3.1

Disposições gerais
a)

O Empreiteiro deve efetuar os trabalhos necessários aos desenraizamentos, desmatações e
arranque de árvores nas zonas de implantação das obras ou nas zonas indicadas no projeto.

b)

A terra vegetal será decapada até uma profundidade mínima de 0,5m, e poderá ser depositada
provisoriamente no local, separadamente dos outros materiais de escavação, para posterior
aplicação.

c)

Os desenraizamentos serão suficientemente profundos para garantir a completa exterminação
das plantas.

d)

As zonas em que a vegetação deve ser removida, bem como a profundidade a que será feito o
desenraizamento, serão as indicadas no projeto ou definidas pelo Dono da Obra, se for caso
disso.

e)

Nos troços de conduta a executar em zonas ocupadas por árvores ou arbustos, proceder-se-á à
limpeza da vegetação existente numa faixa com uma largura igual à da vala, acrescida de 3,0m.

f)

Salvo indicação em contrário, os produtos resultantes da desmatação são propriedade do Dono
da Obra, devendo o Empreiteiro transportá-los para lugar a definir por aquele.
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3.2

Árvores a preservar
a)

Antes de se proceder ao arranque ou corte de qualquer árvore, os representantes do dono da
obra e do empreiteiro procederão à seleção dos exemplares a preservar e a abater, que serão
devidamente sinalizados.

b)

As árvores a manter serão podadas de acordo com instruções dadas pelo dono da obra.

c)

As árvores a abater serão as que se encontram localizadas na faixa de implantação da obra, bem
como as que, pelo seu posicionamento ou implantação, impeçam a sua realização.

3.3

Arranque ou corte de árvores
a)

Os trabalhos de corte e/ou arranque deverão ser efetuados, por meios mecânicos,
preferencialmente no período de dormência com vista à desvitalização das toiças.

b)

As espécies com menos de 1 ano de idade, deverão ser arrancadas de forma a remover
completamente o seu raizame.

c)

Todo o material vegetal proveniente do arranque e corte, tem que ser removido do local e
ponderada a hipótese do seu aproveitamento económico ou envio para uma central de
valorização orgânica (compostagem etc.). O referido material deverá ser colocado em zonas de
depósito sujeitos a aprovação prévia pelo dono da obra ou a sua representante.

3.4

Remoção de espécies arbustivas infestantes
a)

As árvores, as espécies arbustivas infestantes e qualquer outro material vegetal proveniente da
obra não pode ser queimado no local da obra, dado esta ação induzir uma propagação mais
rápida das sementes.

b)

A remoção de vegetação deverá ser efetuada de forma seletiva, ou seja, devem ser eliminadas as
espécies sem interesse de preservar (canas, silvas, etc.) e que contribuam para a redução da
diversidade ecológica do meio e mantidas as espécies características da galeria ripícola pelas
funções que desempenham.

c)

Será, igualmente, efetuado o corte ou poda das espécies da galeria ripícola que causem
obstáculo ao correto funcionamento hidráulico dos novos leitos das linhas de água.

4.

TRABALHOS DE PROTEÇÃO
a)

O Empreiteiro deve executar os trabalhos de proteção necessários, tendo em atenção as normas
de segurança previstas no Decreto-Lei nº 41821, de 11 de Agosto de 1958 – “Regulamento de
Segurança no Trabalho da Construção Civil” (R.S.T.C.C.), e no Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de
Outubro de 2003 – “Regulamento das Condições de Segurança e de Saúde no Trabalho em
estaleiros temporários ou móveis” e demais legislação aplicável.
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b)

Compete ainda ao Empreiteiro proteger eficazmente a vegetação, as árvores e os arbustos
existentes que se pretendam manter, não sendo permitido o corte ou limpeza de qualquer árvore
sem o acordo do Dono da Obra.

c)

As árvores ou plantas arrancadas ou danificadas, e que se destinavam a ser preservadas, serão
substituídas a expensas do Empreiteiro.
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ESPECIFICAÇÃO ET-03-02
PIQUETAGEM E IMPLANTAÇÃO TOPOGRÁFICA
1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
Esta Especificação aplica-se ao modo de execução dos trabalhos de piquetagem e implantação
topográfica.

2.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
a)

Antes de iniciar qualquer das fases de um trabalho, o Empreiteiro deve proceder à
implantação do seu traçado e piquetagem, com base em alinhamentos e cotas de referência
fornecidos pelo Dono da Obra.

b)

A fiscalização estabelecerá eixos de referência definidos por estacas devidamente cotadas e
identificadas. Ao empreiteiro compete a implantação dos trabalhos a partir dessas
referências.

c)

O empreiteiro deverá examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamações relativas às deficiências que eventualmente
encontre e que serão objeto de verificação local pela fiscalização, na presença do
empreiteiro.

d)
3.

O material topográfico necessário a estes trabalhos será fornecido pelo Empreiteiro.

PLANO DE IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM
a)

O plano de implantação e piquetagem será submetido, pelo Empreiteiro, à aprovação do
Dono da Obra, que o aprovará ou modificará no prazo de 5 dias úteis.

b)

O Empreiteiro terá um prazo de 5 dias úteis para verificação no local e apresentação, se for
caso disso, de observações, assinalando as deficiências que eventualmente encontre e que
serão objeto de uma verificação contraditória com o Dono da Obra.

4.

MODO DE EXECUÇÃO
a)

O empreiteiro efetuará, de acordo com o projeto de execução, as implantações planimétrica
e altimétrica de todas as obras nele incluídas.

b)

Na piquetagem dos trabalhos serão utilizadas mestras de alvenaria ou 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.
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c)

O Empreiteiro é obrigado a conservar as estacas e referências de base, bem como a recolocá-las
à sua custa em condições idênticas, quer em posição definitiva, quer numa outra, se as
necessidades do trabalho o exigirem, depois do Dono da Obra ter concordado com a
modificação da piquetagem.

d)

O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências visíveis
existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e só proceder
à sua deslocação desde que autorizado e sob orientação da fiscalização.

e)

Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o empreiteiro informará desse facto, por
escrito, a fiscalização, que procederá à verificação das marcas e, se for necessário, à sua
retificação, na presença do adjudicatário.

f)

A implantação definitiva deverá ser submetida à aprovação do dono da obra, com vista a
eventuais ajustamentos.
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ESPECIFICAÇÃO ET-03-05 – COFRAGENS, MOLDES E CIMBRES
1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
A presente Especificação aplica-se a cofragens, moldes e cimbres a utilizar em estruturas de betão simples,
betão armado e betão pré-esforçado.

2.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A execução de cofragens, moldes e cimbres deve seguir, nas partes aplicáveis, a NP ENV 206 e o DecretoLei nº 349-C/83, de 30 de Julho – "Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado"
(R.E.B.A.P.).

3.

GENERALIDADES
a)

O tipo e a qualidade dos moldes a utilizar, em madeira, aço ou plástico, serão propostos pelo
Empreiteiro.

b)

Os moldes devem ser suficientemente rígidos para resistir às solicitações produzidas durante as
betonagens; para tal, serão necessários escoramentos e travamentos que lhe confiram a rigidez
pretendida.

c)

O material constituinte dos moldes deve ter baixa permeabilidade, de modo a que não se verifique a
absorção de água do betão fresco em contacto com a superfície daqueles.

d)

As juntas dos moldes serão tratadas de tal forma que não dêem margem à perda de leitada de
cimento ou de inertes finos do betão.

e)

Quando os moldes forem de madeira, e a fim de diminuir a sua absorção e reduzir a largura das
juntas, devem ser abundantemente regados.

4.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
a)

Quando tal seja exigido, o Empreiteiro procederá à elaboração do projeto dos moldes e cimbres, que
submeterá à aprovação do Dono da Obra.

b)

Os moldes e cimbres devem garantir que a forma e as dimensões dos elementos de betão, após a
desmoldagem, sejam as indicadas nos desenhos do projeto, e ser executados de modo a satisfazer o
prescrito nos regulamentos em vigor.

c)

As contra-flechas indicadas nos desenhos do projeto, serão consideradas na execução dos moldes,
de modo a que se verifiquem após a desmoldagem.

d)

As dimensões indicadas nos desenhos do projeto, no caso de elementos a pré-esforçar em obra,
referem-se à fase posterior ao pré-esforço.
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e)

Os moldes e cimbres serão concebidos e executados de modo a garantirem-se as tolerâncias da
tabela seguinte:
DIMENSÃO (cm)

f)

TOLERÂNCIA (cm)

até 10

0,5

10 a 50

1,0

50 a 200

1,5

200 a 500

2,0

500 a 1000

2,5

1000 a 2000

3,0

2000 a 3000

3,5

Acima de 3000

4,0

As cofragens perdidas, necessárias à execução das formas e vazamentos previstos no projeto, serão,
em geral, realizadas com materiais leves e imputrescíveis.

g)

As cofragens do tipo deslizante serão revestidas internamente com chapas metálicas ou chapas de
madeira prensada. O seu emprego estará sujeito à aprovação prévia da Fiscalização, à qual deverão
ser apresentados:

h)

•

O projeto detalhado das cofragens e colocação dos "Jack-Rods".

•

O programa detalhado de betonagem das lajes.

•

O programa de verificação da horizontalidade das lajes durante a construção.

•

O programa detalhado da retirada dos "Jack-Rods", no caso de o Empreiteiro vir a recuperá-los.

As cofragens para pilares, colunas, tanques, bases de máquinas e outros, deverão ser dotadas de
aberturas convenientemente espaçadas e distribuídas de modo a permitir adequada aplicação e
eficaz vibração do betão. Tais aberturas deverão ser fechadas logo que termine a vibração do betão
na zona correspondente, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado.

i)

Todos os tirantes metálicos deverão ser colocados interiormente a um tubo metálico ou de plástico
de PVC., que ficará perdido na peça de betão, após a descofragem. Os tirantes ocos das cofragens,
deverão ser preenchidos com betão ou argamassa. Os fixadores, embutidos nas extremidades das
varetas, deverão ser tais que a sua remoção deixe aberturas de tamanho regular. Os orifícios nas
faces permanentemente expostas ao ar ou água deverão ser preenchidas.

j)

Não serão permitidos tirantes de arame embutidos para manter as cofragens, em paredes de betão
que venham a ser sujeitas à pressão de água, ou onde a superfícies do betão através das quais se
estenderiam os tirantes fiquem permanentemente expostas. Contudo, tirantes de arame podem ser
usados para manter as cofragens, em paredes de betão que venham posteriormente a ser
aterradas. Estes tirantes devem ser cortados rentes à superfície do betão, após a remoção das
cofragens.

Especificação Técnica – ET-03-05
Cofragens, moldes e cimbres

2

k)

Deverão ser previstos escoramentos capazes de resistir aos esforços atuantes e manter as cofragens
rigidamente nas suas posições.

l)

Para os escoramentos, não serão admitidos pontaletes de madeira de secção menor que
5 x 7 (cinco x sete) centímetros, ou secção circular equivalente, nem com mais de 3 (três) metros
sem contraventamento. Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deve ser
feita no terço médio do seu comprimento.

m)

Imediatamente antes da colocação do betão, devem ser vedadas as juntas das cofragens e, feita a
limpeza de modo a que as superfícies em contacto com o betão fiquem isentas de impurezas que
possam influenciar a qualidade dos acabamentos. As cofragens de madeira deverão, imediatamente
antes da aplicação do betão, ser molhadas até à saturação. Para o escoamento da água em excesso,
deverão ser previstos furos nas cofragens. Os moldes deverão pois ser inspecionados para
verificação das seguintes características gerais:

n)

•

Dimensão;

•

Forma;

•

Estanquidade;

•

Rigidez;

•

Rugosidade;

•

Limpeza.

As superfícies dos moldes podem ser tratadas com produtos adequados que impeçam a aderência do
betão e garantam as condições exigidas pelos diversos tipos de acabamento indicados na alínea c) do Nº 6.

o)

Os produtos de tratamento dos moldes serão aplicados de acordo com as prescrições do fabricante,
procurando-se uma aplicação uniforme, de modo a evitar-se superfícies manchadas.

p)

Deve ser impedido o contacto entre os produtos de tratamento dos moldes e as armaduras.

q)

Os produtos de tratamento de moldes, quando utilizados em órgãos destinados a água potável ou a
potabilizar, devem ser não tóxicos decorrido um prazo de 30 dias após a sua aplicação.

5.

DESMOLDAGEM E DESCIMBRAMENTO
a)

As operações de desmoldagem e descimbramento devem satisfazer o prescrito nos regulamentos em
vigor, nomeadamente após os prazos mínimos previstos no Artigo 153° do R.E.B.A.P. Deverão ser
previamente aprovadas pela Fiscalização

b)

Nenhuma cofragem será removida sem aprovação prévia do Dono da Obra; tal aprovação não retira
ao Empreiteiro completa responsabilidade por quaisquer consequências duma desmoldagem
prematura ou prejudicial.

c)

Em climas secos e quentes, não se deve deixar o betão em contacto com o molde por período
demasiadamente longo, pois para que se consiga uma cura adequada o molde deve ser solto ou
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retirado, de maneira a que a superfície do betão se possa manter permanentemente molhada ou
protegida por uma membrana de cura durante pelo menos 15 dias, evitando-se assim uma dilatação
prematura.
d)

Para membrana de cura, deve ser utilizado um produto que, uma vez projetado sobre o betão, forme
uma película estanque à evaporação da água; no caso de órgãos destinados a água potável ou a
potabilizar, o produto utilizado será não-tóxico, não devendo comunicar à água gosto nem sabor.

e)

Em climas frios, dever-se-á adiar a operação de desmoldagem ou, após esta, isolar convenientemente
o betão desmoldado, de modo a evitar variações bruscas de temperatura.

f)

As juntas de retração e dilatação, bem como as articulações, serão libertadas de todos os elementos
dos moldes que possam impedir o seu funcionamento.

6.

ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES MOLDADAS
a)

A classe de acabamento exigida a cada uma das superfícies de betão é a indicada no projeto; na falta
desta indicação, serão aplicadas as regras gerais definidas nas alíneas c) e d) seguintes.

b)

As irregularidades das superfícies de betão classificam-se em bruscas e suaves. As saliências e
rebarbas causadas pelo deslocamento ou má colocação dos elementos de cofragem, por deficiência
das suas ligações ou por quaisquer outros defeitos locais de cofragens, são consideradas
irregularidades bruscas e são medidas diretamente. As restantes irregularidades são consideradas
suaves e serão medidas por meio de uma cércea, que será uma régua reta, no caso de superfícies
planas, ou a sua equivalente, para as superfícies curvas; o comprimento desta cércea será de 1,5
metros.

c)

Consideram-se cinco classes de acabamento, A1, A2, A3, A4 e A5, de acordo com o que se segue:
Classe A1 -

acabamento irregular, sem qualquer limite para as saliências; as depressões, bruscas
ou suaves, serão inferiores a 2,5 cm;

Classe A2 -

as irregularidades bruscas não devem exceder 2,0 cm e as suaves 1,0 cm;

Classe A3 -

as irregularidades bruscas não devem exceder 1,2 cm e as suaves 0,6 cm; os moldes
devem ser manufaturados, de modo a respeitar as dimensões e alinhamentos e a
evitar irregularidades ou protuberâncias visíveis;

Classe A4 -

as irregularidades bruscas não devem exceder 0,6 cm e as suaves 0,3 cm; os moldes
devem ser manufaturados de modo a respeitar as dimensões e alinhamentos, não
sendo permitidas irregularidades, protuberâncias ou desvios de alinhamentos visíveis;

Classe A5 -

as irregularidades bruscas não devem exceder 0,6 cm e as suaves 0,3 cm; os moldes
devem ser suficientemente resistentes e ficar rigidamente agarrados, de modo a
garantir as dimensões e alinhamentos prescritos, e ser executados em materiais
especiais, tais como metálicos, contraplacado, etc; para superfícies curvas, serão
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montados a partir de elementos laminares, juntos de modo a evitar quaisquer
irregularidades.
d)

As diversas classes de acabamento terão as seguintes aplicações, salvo indicação em contrário:
Classe A1 -

superfícies em contacto com o terreno ou com maciços de betão, tais como elementos
de fundação moldados em obra;

Classe A2 -

superfícies que se destinem a revestimentos com argamassas ou materiais análogos
ou que, não tendo qualquer revestimento, ficarão permanentemente ocultas;

Classe A3 -

superfícies permanentemente expostas, em relação às quais não são especificados
outros acabamentos, tais como: superfícies interiores de sifões, aquedutos e
revestimentos de túneis; superfícies de estruturas de saída de obras hidráulicas em
que as velocidades não são muito grandes; descarregadores abertos; pequenas
estações de bombagem ou pontes e muros de suporte não expostos à vista do público;
galerias e túneis em barragens; barragens de betão, etc.;

Classe A4 -

superfícies em betão aparente ou com revestimentos delgados, bastante expostas à
vista do público, tais como superestruturas de grandes estações de bombagem e
centrais hidroelétricas; elementos decorativos em barragens e pontes; pontes
expostas à vista do público; edifícios, etc.;

Classe A5 -

superfícies que devem ter alinhamento preciso e em que a sua regularidade é
fundamental para evitar os efeitos destrutivos da ação da água; aplica-se
essencialmente a estruturas hidráulicas em que as velocidades são muito elevadas.

e)

Quando, após a desmoldagem do betão, se verificar que o acabamento obtido não satisfaz ao
especificado, competirá ao Empreiteiro propor a técnica a utilizar na sua reparação, a qual terá de ser
aprovada pelo Dono da Obra.

f)

No acabamento da Classe A3 ou superiores, as reparações que hajam de efetuar devem garantir
superfícies de cor e textura uniforme.

7.

DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS
NP ENV 206

Betão. Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade.
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ESPECIFICAÇÃO ET-05-10
MOVIMENTO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTO DE CANALIZAÇÕES

1.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
Esta especificação aplica-se aos movimentos de terras para assentamento de canalizações, bem como das
respetivas obras acessórias, designadamente câmaras e maciços. O seu âmbito diz respeito às escavações,
ao transporte de terras e aos aterros. É aplicada em conjunto com a especificação ET-03-03 “Movimentos
de terras e terraplenagens”.

2.

ESCAVAÇÕES
a)

A escavação libertará inteiramente o espaço previsto no projeto, entendido como livre das peças de
entivação e escoramento que forem adotadas, não sendo admissíveis diferenças por defeito.

b)

Na medição para efeitos de pagamento, a largura das valas para assentamento de canalizações é a
definida nos desenhos do projeto; no caso de duas canalizações lado a lado, a medição será
efetuada considerando duas valas independentes, mesmo quando for aberta uma única vala.

c)

As medições das escavações em vala serão efetuadas considerando os taludes verticais; a altura da
vala será igual à profundidade definida no perfil longitudinal (em relação à soleira interior do tubo),
acrescida da espessura do tubo e da altura da almofada de material granular ou do coxim de betão
definido nas peças desenhadas.

d)

As escavações relativas a câmaras, maciços e outras obras acessórias serão medidas, para efeitos
de pagamento, com base na sua projeção horizontal e supondo os taludes verticais, sejam quais
forem os efetivamente realizados.

3.

ATERROS

3.1

Aterros em contacto com Canalizações
a)

Os materiais a empregar nos aterros devem satisfazer as alíneas seguintes, salvo indicação em
contrário do projeto ou do caderno de encargos em relação a cada zona ou a cada tipo de aterro.

b)

Os materiais a empregar nos aterros não conterão pedras, detritos orgânicos, terras vegetais,
entulhos heterogéneos, lodos, turfas, ou terras de elevada compressibilidade.

c)

A espessura das camadas de aterro, antes da compactação, será de 20 cm.

d)

No preço do m do aterro das camadas de fundação até 30 cm acima da geratriz superior das
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canalizações inclui-se a operação de cirandagem das terras, sempre que tal se revele necessário.
e)

No caso de, em vez da cirandagem das terras escavadas exigida para as camadas de proteção da
tubagem, se recorrer a terras de empréstimo, não haverá lugar para qualquer pagamento adicional.
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f)

A medição referente ao aterro de valas será igual à diferença entre o volume de escavação e o
volume geométrico da tubagem, calculado com base no diâmetro exterior do corpo do tubo,
acrescido do volume ocupado pela almofada de material granular ou coxim de betão constantes dos
desenhos do projeto.

g)

As medições da almofada de material granular ou do coxim de betão para apoio dos tubos serão
efetuadas considerando o seu volume geométrico, de acordo com as dimensões definidas naqueles
desenhos.

h)

A medição referente ao aterro de obras acessórias será igual à diferença entre o volume de
escavação e o volume geométrico das zonas enterradas das mesmas obras, de acordo com os
desenhos do projeto.

3.2

Aterros em contato com Estruturas
Aplica-se o indicado na especificação ET-03-03.

4.

TRANSPORTE DE TERRAS

4.1

Condições Gerais
a)

Quando as terras em excesso puderem ser espalhadas junto das valas, esta operação não dará
identicamente lugar a qualquer pagamento.

b)

Constituem encargo do empreiteiro os trabalhos referentes à execução dos acessos provisórios
necessários, dentro e fora do estaleiro.

4.2

Condições de Medição e Pagamento
a)

Quando expressamente previsto na lista de preços, a mesma considera um preço de transporte a
vazadouro para distâncias até 2 km e um preço adicional para atender aos acréscimos da distância
de transporte acima de 2 km, arredondados ao km; este último preço, enquanto adicional do
3

primeiro, aplica-se à unidade m .km, não sendo considerada carga ou descarga.
b)

Os volumes de terra a transportar a vazadouro são os volumes geométricos correspondentes aos
materiais constituintes das fundações, às canalizações e às zonas enterradas das obras acessórias,
de acordo com os desenhos do projeto; na medição para efeitos de pagamento não será
considerado empolamento.

c)

Quando parte das terras sobrantes puder ser espalhada junto da zona de trabalho, aqueles volumes
serão medidos, para efeitos de pagamento, com base na cubicagem dos transportes utilizados,
tendo contudo por limite o valor calculado de acordo com a alínea anterior.
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ESPECIFICAÇÃO ET-07-01
ELEMENTOS METÁLICOS
1.

OBJETIVO
No presente capítulo são estabelecidas as condições técnicas a que devem satisfazer os materiais e a
montagem dos elementos metálicos, constituídos por chapas, perfis, e chumbadouros e outros acessórios
metálicos.

2.

PRESCRIÇÕES GERAIS
A fabricação, o fornecimento dos materiais, a execução dos trabalhos e o controle de qualidade devem
obedecer à legislação e às normas oficiais em vigor, especialmente:


Regulamento das Estruturas de Aço para Edifícios, Decreto-lei 211/86, de 31 de Julho;



European Structural Steel Standard EN 10025: 2004;



NP EN 1993-1-1 :2010 (Eurocódigo 3 Parte 1.1).

3.

MATERIAIS

3.1

Os elementos metálicos que serão objeto de fornecimento e montagem terão as características que estão
indicadas nos desenhos do projeto.

3.2

Salvo indicação em contrário, todos os elementos metálicos serão de aço macio corrente (S 275 JR) com as
superfícies galvanizadas. A galvanização consistirá na zincagem a quente, a realizar conforme as normas
ASTM A123, A124, A153 (no caso de produtos roscados).

3.3

Os aços de parafusos e soldaduras devem corresponder ao especificado no projeto e satisfazer as
condições prescritas nas normas em vigor. As classes de resistência especificadas para os parafusos devem
respeitar a norma DIN267.

3.4

As anilhas estampadas devem satisfazer a norma DIN125-A e as anilhas em cunha as normas DIN434 e
435 (1967).

4.

MONTAGEM

4.1

Os elementos metálicos serão colocados e mantidos corretamente na posição indicada nos desenhos
durante e após a betonagem dos elementos de betão armado a que ficarão ligados.

4.2

Salvo indicação em contrário dos desenhos do projeto ou de outro documento contratual, os desvios
máximos admissíveis, relativamente às posições corretas indicadas nos desenhos, deverão, de uma
maneira geral, satisfazer as tolerâncias que estão fixadas relativamente ao acabamento das superfícies do
betão onde os elementos estão ligados.
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4.3

No caso da montagem dos elementos metálicos de assentamento e fixação dos carris dos guindastes
deverão ser respeitadas as tolerâncias especificadas em capítulo próprio.

5.

PINTURA

5.1

Quando nos desenhos do projeto, ou em outro documento contratual, estiver prevista a pintura de
superfícies expostas, estas devem ser previamente desengorduradas e limpas de todas as sujidades e
matérias estranhas, ou, quando necessário, decapadas com jato abrasivo até à obtenção do grau SA 2,5 da
Norma Sueca 055900. Seguidamente, será aplicado o seguinte sistema de pintura:


1 (uma) demão de primário de epoxi rico em zinco, com uma espessura de 80 microns;



Pintura intumescente que garanta uma classe de resistência ao fogo mínima de 60min (R60);



1 (uma) demão de acabamento à base de resinas de poliuretano com uma espessura total de 80
microns.

5.2

O empreiteiro proporá à fiscalização a marca das tintas que pretende utilizar, acompanhando a sua
proposta não só dos certificados de qualidade e dos ensaios mas, também, dos adequados esquemas de
pintura que o fabricante aconselhar a fim de habilitar a fiscalização a resolver oportuna e
fundamentadamente as respetivas aprovações.
A cor das tintas será escolhida pela fiscalização, obrigando-se o empreiteiro a apresentar amostras das
cores previamente indicadas, para escolha ulterior, amostras essas que serão constituídas por pintura em
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chapa metálica com, pelo menos, 0,30x0,20m .
5.3

Se a fiscalização assim o entender, por considerar insuficiente a informação prestada pelo empreiteiro,
mandará executar, por conta deste e em laboratório oficial, ensaios para comprovação da qualidade da
tinta, em especial a resistência ao envelhecimento.

6.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição do fornecimento e/ou montagem dos elementos metálicos é o quilograma
(kg), ou a unidade (Un).

b)

A unidade de medição da pintura, quando individualizada na lista de quantidades de trabalho e
2

preços, é o metro quadrado (m ), ou a unidade (Un).
c)

As quantidades serão as medidas nos desenhos do projeto.

d)

Os preços unitários correspondentes às unidades de medição englobam todos os encargos com
materiais, equipamentos e mão-de-obra para a completa execução dos trabalhos, conforme
especificados.
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ESPECIFICAÇÃO ET-07-02
ESTRUTURAS METÁLICAS
1.

OBJETIVO
Fornecer indicações técnicas gerais sobre estruturas metálicas, características dos aços e modo de
execução do trabalho.

2.

PRESCRIÇÕES GERAIS

2.1

Generalidades
a)

As estruturas metálicas a fornecer e a montar compreenderão todos os elementos metálicos e
todos os órgãos de ligação tais como: rebites, parafusos, anilhas, porcas, etc., além dos elétrodos
para as soldaduras a efetuar.

b)

Os perfilados, chapas e os elementos de ligação que constituirão as estruturas serão de aço, com as
características indicadas no Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios (R.E.A.E.) - Decreto-Lei
nº 211/86 de 31 de Julho e a NP EN 10025, European Structural Steel Standard EN 10025: 2004 e
NP EN 1993-1-1 :2010 (Eurocódigo 3 Parte 1.1).

c)

As estruturas serão constituídas por elementos de aço novo, ainda não utilizados, trabalhados
segundo técnica correta e adequada à obra, aos elementos e estruturas em que vão ser aplicados.

2.2

Marcação
a)

Todas as peças devem ser convenientemente marcadas na oficina de modo que não se levantem
dúvidas na montagem quanto à posição que devem ocupar.

b)

Os elementos estruturais serão identificados por marcas executadas a punção ou marcador de tinta
indelével. As marcas a tinta indelével serão executadas após pintura de oficina.

c)

Quando a complexidade da obra o exija, a peça para além da sua marca de identificação terá outras
indicativas do, ou dos elementos a que se liga. Sempre que o dono da obra o exija, para além destas,
haverá marcas referenciando o número ou números dos desenhos em que figura.

d)

Em qualquer caso, as marcas serão executadas em locais de fácil identificação, e, quando feitas a
punção, o local da sua marcação devidamente assinalado.

3.

CARATERÍSTICAS GERAIS DOS MATERIAIS

3.1

Caraterísticas dos aços
a)

Os aços a utilizar deverão possuir textura compacta e homogénea, não ter inclusões, fendas ou outros
defeitos prejudiciais à sua utilização.
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b)

A caracterização dos diferentes tipos de aços deve ser efetuada com base no conhecimento das suas
propriedades mecânicas, determinadas por ensaio de tração, de dobragem, de resiliência e,
eventualmente de choque e de dureza, da sua soldabilidade e da sua composição química.

c)

Os ensaios para a determinação das características anteriormente referidas devem ser efetuadas de
acordo com as normas portuguesas e/ou as Euronormas em vigor correspondentes ao tipo e às
características dos aços aplicados.

3.2

Aços em perfis e chapas
a)

Os perfis e as chapas a utilizar deverão ter as dimensões, as secções e as formas indicadas nos
desenhos de projeto, apresentarem-se desempenadas, com as superfícies lisas e sem rebarbas nas
extremidades cortadas.

b)

As tolerâncias dimensionais e de massa admissível são as fixadas nas normas portuguesas indicadas
no R.E.A.E. ou, na sua omissão nas Euronormas em vigor correspondentes ao tipo e às características
dos aços aplicados.

c)

Os perfilados designados em desenhos e pormenores de projeto poderão ser substituídos por perfis
equivalentes desde que a qualidade do aço satisfaça as mesmas condições e a Fiscalização aprove.

d)

Poderão ser utilizados aços diferentes dos referidos, desde que, possuam características que não
diminuam ou ponham em risco a segurança, durabilidade e conservação das estruturas onde vão ser
aplicadas.

e)

Nestes casos é obrigatória a apresentação prévia de cálculos justificativos da segurança das
estruturas, de ensaios de controlo de fabrico dos aços, de certificados das suas características
mecânicas e químicas e de todos os elementos que permitam uma avaliação exaustiva e correta da
sua aplicabilidade e duração.

f)

Mesmo quando a qualidade dos aços obedeça ao Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios em
vigor, às normas portuguesas e Euronormas existentes, a Fiscalização pode sempre exigir a
apresentação de ensaios de controlo de fabrico, ensaios de receção ou outros, de acordo com a
legislação e normas atrás citadas.

3.3

Ligações
a)

As ligações entre elementos das estruturas podem ser executadas por rebitagem, aparafusamento
ou soldadura.

b)

Numa mesma ligação deve-se evitar a utilização de soldadura em conjugação com rebitagem ou
com aparafusamento.

c)

Todas as ligações se devem efetuar sem a introdução de esforços importantes nas peças. Nos casos
em que tal esteja previsto dever-se-á proceder à sua verificação por métodos apropriados.

d)

A introdução de repuxos para acerto das peças deve fazer-se sem deformar os furos.
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i)

Rebites
Os rebites a utilizar nas ligações devem satisfazer ao especificado nas normas aplicáveis.
Os valores característicos da tensão de cedência a adotar para o aço dos rebites devem ser
considerados iguais aos correspondentes valores garantidos mínimos indicados naquelas
normas.

ii)

Parafusos
De acordo com as indicações fornecidas para cada projeto nos respetivos desenhos, poder-seão utilizar um dos dois ou ambos os tipos de parafusos a seguir mencionados: parafusos
correntes e/ou parafusos de alta resistência.
Os parafusos, porcas e anilhas a utilizar nas ligações devem satisfazer ao especificado nas
normas aplicáveis.

iii)

Metal de adição para soldadura
O metal de adição para soldadura deve apresentar propriedades mecânicas não inferiores às
do metal de base e possuir as adequadas características metalúrgicas em face da natureza do
metal de base, do processo de soldadura utilizado, do tipo de cordões a executar, das
condições em que é efetuada a soldadura e ainda de eventuais exigências relativas à utilização
da estrutura. Para o efeito, devem ser tidas em consideração as normas aplicáveis.
A natureza e o diâmetro dos elétrodos devem ser ainda apropriados ao tipo de soldadura a
efetuar e às características da corrente a utilizar.

4.

EXECUÇÃO E DIMENSIONAMENTO DAS PEÇAS

4.1

Regras Gerais de Execução
i)

a traçagem será feita com precisão e de acordo com o projeto;

ii)

desde que no projeto sejam indicadas contra-flechas, devem estas ser tidas em consideração na
traçagem e devidamente distribuídas para que a forma final seja a que se pretende;

iii)

as peças devem ser desempenadas segundo as tolerâncias especificadas no projeto; ou, na falta
dessa indicação, segundo as tolerâncias usuais;

iv)

os cortes efetuados a maçarico ou por arco elétrico serão posteriormente afagados sempre que a
irregularidade da zona de corte prejudique a execução das ligações;

v)

a abertura dos furos deve em geral ser realizada por brocagem. No caso de ligações importantes a
abertura dos furos deve fazer-se:
-

ou por brocagem simultânea dos diversos elementos a ligar

-

ou por brocagem ou punçoamento de diâmetro pelo menos 3mm inferior ao diâmetro definitivo e
posterior mandrilagem realizada com as peças convenientemente ligadas;
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vi)

somente se admite a abertura de furos por punçoamento sem posterior mandrilagem no caso de
furos que não tenham função estrutural importante.

5.

MONTAGEM

5.1

Regras Gerais de Montagem
Na montagem das estruturas devem respeitar-se as prescrições da regulamentação em vigor sobre
segurança no trabalho de Construção Civil.

5.2

Montagem em Obra
a)

O plano de montagem e os meios utilizados terão de ser apreciados pela fiscalização e merecer a
sua aprovação.

b)

A montagem em obra será feita verificando cuidadosamente e respeitando a verticalidade, os
alinhamentos e as cotas.

c)

Durante a manipulação dever-se-á evitar danificar as peças ou o seu acabamento, se já o houver.

d)

As torções e outros danos ocasionados nas peças pelo seu transporte, manuseamento e
manutenção não só deverão ser evitados, como quando se verificarem, corrigidos. As correções a
efetuar serão sempre feitas a frio.

e)

De igual modo, após a montagem, se se verificarem que por essa ação foram introduzidos nas peças
esforços e deformações indevidas, serão essas peças desmontadas e corrigidas.

f)

Se os danos provocados atingirem uma gravidade tal que em obra não possam ser corrigidos sem
perigo para os elementos estruturais, deverão estas peças ser devolvidas à oficina.

g)

5.3

Todas as reparações serão executadas por conta do empreiteiro.

Ligações
a)

Ligações rebitadas
Para o dimensionamento das ligações rebitadas deve seguir-se o exposto nos artigos 18º, 19º e 20º
do Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios em vigor e para a verificação de segurança o
exposto nos artigos 56º e 57º do mesmo regulamento.
Na execução de ligações rebitadas respeitar-se-ão as seguintes condições:
 a rebitagem deve ser executada por meios mecânicos somente podendo efetuar-se a rebitagem
manual em casos especialmente justificados;
 no início da cravação os rebites devem estar ao rubro claro; terminada a operação, devem estar
ainda ao rubro sombrio;
 os rebites, depois de cravados, devem preencher completamente os furos e apresentar cabeças
bem enformadas e centradas em relação ao corpo dos rebites;
 os rebites que ficarem soltos ou defeituosos devem ser substituídos.
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b)

Ligações aparafusadas correntes e pré-esforçadas
Para o dimensionamento das ligações aparafusadas deve seguir-se o exposto nos artigos 21º a 25º
(inclusive) do Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios em vigor, e para a verificação de
segurança o exposto nos artigos 56º, 58º e 59º do mesmo regulamento.
Na execução de ligações aparafusadas correntes, respeitar-se-ão as seguintes condições:
 os diâmetros dos parafusos devem ser 1mm ou 2mm inferiores aos diâmetros dos furos, conforme
se trate de parafusos «brutos» ou «ajustados»;
 a parte não roscada da espiga dos parafusos deve ter comprimento suficiente para abranger toda
a espessura dos elementos a ligar, isto é, a parte roscada deverá iniciar-se na zona
correspondente à espessura da anilha;
 o roscado do parafuso deve sobressair pelo menos um filete das respetivas porcas;
 o aperto dos parafusos deve ser o suficiente para garantir a eficiência das ligações, tendo-se em
atenção que um aperto exagerado produz estados de tensão desfavoráveis nos parafusos;
 os parafusos serão em geral munidos de anilhas, em cuja espessura deve terminar a parte
roscada. Só se poderá dispensar o uso de anilhas desde que as ligações sejam pouco importantes
e se verifique que a zona lisa da haste do parafuso é suficiente para transmitir à chapa os esforços
a que o parafuso está sujeito;
 no caso de as superfícies sobre as quais se faz o aperto dos parafusos não serem normais aos
eixos destes, devem colocar-se anilhas de cunha, de modo que o aperto não introduza esforços
secundários nos parafusos;
 sempre que se verifiquem condições que possam conduzir ao desaperto dos parafusos em serviço,
por exemplo vibrações, devem utilizar-se dispositivos que impeçam esse desaperto, tais como
anilhas de mola ou contra-porcas;
 em parafusos de alta resistência utilizar-se-ão porcas de aço que sejam no mínimo, de classe
imediatamente inferior à do aço do parafuso correspondente;
 os parafusos das ligações com dilatação, serão munidos de contra-porcas. O aperto da porca
deverá permitir a livre dilatação.
Na execução de ligações aparafusadas pré-esforçadas respeitar-se-ão condições anteriormente
enunciadas desde que aplicáveis e ainda:
 as superfícies dos elementos a ligar devem ser cuidadosamente limpas de quaisquer matérias
suscetíveis de provocarem uma diminuição do atrito entre si, ferrugem, gordura, pintura, água,
etc. A limpeza será feita a jato abrasivo ou outro processo de características adequadas, devendo
executar-se em curto prazo, algumas horas, a montagem da ligação de modo a evitar que as
superfícies se oxidem;
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 aos parafusos devem ser aplicados os momentos de aperto especificados no projeto, utilizando
chaves dinamométricas aferidas, erro máximo de ±10%;
 posteriormente à montagem deverá ser verificado, em pelo menos 10% do número total dos
parafusos, se estão instalados os momentos de aperto especificados. Para isso será medido o valor
do momento necessário para fazer desapertar a porca de um sexto de volta; este valor deverá ser,
no mínimo, 75% do momento de montagem;
 os parafusos devem ser munidos de anilhas, uma do lado da cabeça e outra do lado da porca.
Mediante justificação a primeira poderá ser eliminada em parafusos cujas cabeças possuam
dimensões estudadas de forma que possam transmitir com segurança às chapas o pré-esforço
instalado nos parafusos.
c)

Ligações soldadas
Para o dimensionamento das ligações soldadas deve seguir-se o exposto nos artigos 26º a 37º
(inclusive) do Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios em vigor e para a verificação de
segurança o exposto nos artigos 56º e 60º do mesmo regulamento.
Quando a espessura e o tipo de cordões estiver indicado nos desenhos de projeto estas indicações
prevalecerão sobre as atrás indicadas.
Na execução de ligações soldadas empregar-se-ão processos de soldadura de eficiência comprovada,
nomeadamente as soldaduras por arco elétrico e a soldadura oxi-acetilénica, devendo respeitar-se as
normas portuguesas em vigor e, em particular as condições enunciadas a seguir:
 o trabalho de soldadura, na qual deve ser utilizada a aparelhagem conveniente, só poderá ser
executado por pessoal devidamente qualificado;
 na soldadura por arco elétrico as características das correntes e a natureza e o diâmetro dos
elétrodos devem ser apropriados à qualidade dos materiais e ao tipo de ligação a efetuar;
 as superfícies a soldar devem estar bem limpas e sem escórias. No caso de o cordão ser obtido por
várias passagens, deve proceder-se, antes de cada nova passagem, à repicagem das escórias por
um processo adequado e à limpeza a escova de arame;
 tanto as zonas a soldar como os elétrodos devem estar bem secos;
 os cordões devem ficar isentos de irregularidades, poros, fendas, cavidades ou outros defeitos;
 na realização das soldaduras deve seguir-se a ordem de execução e as disposições construtivas
indicadas no projeto. Quando o projeto for omisso a este respeito, devem tomar-se as precauções
convenientes para reduzir as tensões devidas às operações de soldadura e para que as peças
fiquem nas posições pretendidas;
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 não é, em geral, necessário proceder ao recozimento das peças para eliminação das tensões
provenientes das operações de soldadura. Quando for considerado necessário, deve a respetiva
indicação constar explicitamente do projeto;
 deve-se procurar reduzir ao indispensável o número de soldaduras a efetuar fora da oficina. De
igual modo se devem utilizar dispositivos que permitam reduzir ao mínimo as soldaduras de difícil
execução, em particular as soldaduras de teto.

6.

FISCALIZAÇÃO
A ação fiscalizadora poderá exercer-se tanto na oficina como na obra, devendo o empreiteiro facilitar essa
ação. Assim:
 o empreiteiro apresentará quando lhe forem solicitados, os boletins de ensaio comprovativos dos
diferentes materiais utilizados e eventualmente deverá fornecer as amostras indispensáveis para a
comprovação daquelas propriedades;
 quando julgado necessário, nomeadamente em soldaduras solicitadas a esforços importantes, será
exigido o seu controlo, por métodos não destrutivos (radiografia ou ultra-sons);
 concluída a execução, a fiscalização realizará uma inspeção cuidada de toda a obra.
A fiscalização recusará aceitar o trabalho sempre que se verifiquem ligações mal executadas, desvios da
verticalidade, horizontalidade ou posicionamento incorreto das peças, bem como, torções ou tensões
indevidas introduzidas na estrutura.

7.

ENSAIOS
a)

Quando for julgado conveniente e, em especial nos casos em que tiverem sido utilizados métodos de
dimensionamento, materiais ou processos de execução não usuais, deve proceder-se à realização de
ensaios com vista a averiguar a segurança da obra.

b)

Os ensaios consistirão em geral, na aplicação de solicitações convencionais representativas das
previstas no projeto (as quais, de preferência, serão atingidas por acréscimos graduais), e na medição
dos valores máximos e residuais, de deslocamentos, de extensões e de distorções.

c)

A segurança da obra deve ser julgada a partir dos resultados dos ensaios dos materiais e dos ensaios
da estrutura e da sua comparação com os valores previstos no projeto.

8.

PARTICULARIDADES
a)

Os elementos serão fornecidos e montados já galvanizados de acordo com a especificação respetiva.

b)

A pintura será executada posteriormente à montagem.

c)

Para a execução do esquema de aparelho e pintura dos elementos metálicos serão consultadas as
especificações correspondentes.
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9.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição do fornecimento e/ou montagem das estruturas metálicas é o Quilograma (kg)
ou a Unidade (Un).

b)

A unidade de medição da pintura, quando individualizada na lista de quantidades, é o metro
2

quadrado (m ) ou a Unidade (Un).
c)

As quantidades serão medidas nos desenhos do projeto.

d)

Os preços unitários correspondentes às unidades de medição englobam todos os encargos com materiais,
equipamento e mão-de-obra para a completa execução dos trabalhos, conforme especificado, incluindo o
controlo de qualidade e a execução do projeto de detalhe ou de fabrico.

e)

O preço da pintura, quando esta não estiver especialmente designada e quantificada na lista de
quantidades e de preços, considera-se incluído o respetivo preço no das estruturas ou peças metálicas
onde foi aplicada.
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ESPECIFICAÇÃO ET-07-03
FIXAÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS AO BETÃO
1.

OBJETIVO
No presente capítulo são estabelecidas as condições técnicas relativas à fixação de elementos
metálicos no betão da obra, com ou sem selagem.

2.

PROCESSO DE FIXAÇÃO

2.1

O processo de fixação ao betão dos elementos metálicos pode ser de três tipos:
a)

Os elementos são posicionados definitivamente na mesma ocasião que a betonagem do
maciço ou elemento de betão armado da estrutura.

b)

Os elementos são posicionados depois da betonagem do maciço ou elemento de betão
armado da estrutura e, consequentemente, a sua fixação será feita posteriormente, com
argamassa sem retração para a selagem grout.

c)

Os elementos são posicionados depois da betonagem do maciço ou elemento de betão
armado da estrutura sendo a fixação feita posteriormente com bucha química.

2.2

A escolha do sistema, caso o mesmo não esteja previsto nos desenhos do projeto, será objeto de
decisão da fiscalização, sob proposta do empreiteiro.

3.

FORMA DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1

Os elementos serão fixados e mantidos corretamente na posição indicada nos desenhos do
projeto, com as mesmas tolerâncias que estão definidas para as superfícies das peças de betão
armado onde são fixadas.

3.2

A utilização de argamassas sem retração para a selagem grout a que se refere a alínea b) de 2,
caso não esteja prevista nos desenhos do projeto, será objeto de decisão da fiscalização sob
proposta do empreiteiro.

3.3

A argamassa de selagem referida no número anterior, aceite pela fiscalização, deverá ser
fornecida em sacos, pré-doseada e acompanhada do respetivo certificado de qualidade e
preparada e aplicada seguindo as indicações do fornecedor.

3.4

A argamassa de selagem deverá ser fabricada no momento do seu emprego e na proporção do
seu consumo, sendo rejeitadas todas as que comecem a fazer presa no amassadouro ou que
estejam molhadas.

3.5

A fiscalização mandará realizar o controlo das características mecânicas das argamassas a
aplicar de acordo com o especificado nas normas em vigor.
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4.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição da fixação de elementos metálicos ao betão é o quilograma (kg), ou
a unidade (Un).

b)

As quantidades serão medidas nos desenhos do projeto.

c)

O preço unitário correspondente à unidade de medição engloba todos os encargos com
materiais, equipamentos e mão-de-obra para a completa execução dos trabalhos,
conforme especificados e/ou aceites pela fiscalização.
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ESPECIFICAÇÃO ET-07-04
METALIZAÇÃO A ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE DE ELEMENTOS METÁLICOS
1.

OBJETIVO
A presente especificação estabelece as condições técnicas gerais a que devem obedecer a
execução da metalização a zinco por imersão a quente de elementos metálicos (galvanização).

2.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA GALVANIZAÇÃO
a)

Preparação das peças antes da galvanização
i)

Desengorduramento
As peças serão desengorduradas numa solução quente de hidróxido de sódio para
remoção de óleos, gorduras, tintas, traços de solda e impurezas análogas.

ii)

Decapagem
Depois da operação de desengorduramento ter sido efetuada, as peças serão lavadas,
seguindo-se a operação de decapagem por processos químicos.
Se as peças apresentarem cascão de laminagem ou oxidações bastante acentuadas, é
necessário utilizar em vez de limpeza química, um processo de decapagem mecânica
(jato de abrasivo).

iii) Fluxagem
O metal depois de decapado será imerso numa tina de fluxagem, contendo uma
solução aquosa de cloreto duplo de amónio e zinco.
Esta operação deverá garantir a absorção e dissolução de quaisquer impurezas que
restem na superfície do metal e assegurar que o aço fique perfeitamente limpo para
contacto com o zinco fundido durante a fase de galvanização.
Depois da operação de fluxagem as peças serão lavadas em água corrente e secas.
b)

Galvanização a quente por imersão
A operação efectuar-se-á com o mergulho das peças na tina de galvanização, em períodos
suficientes para assegurar as coberturas a realizar.
A temperatura do banho de zinco em fusão será compreendida entre 445°C e 465°C.

c)

Valores relativos à galvanização
i)

O teor mínimo em zinco no banho de galvanização, deverá ser de 98,5% em peso
(British Standard 3436-1961);
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ii)

A massa de revestimento por unidade de superfície será comprovada pela aplicação
da Norma Portuguesa NP 525 «Determinação da massa por unidade de superfície e da
espessura média do revestimento»;

iii) A espessura mínima do revestimento de zinco será de 120 microns;
iv) O revestimento será contínuo, tão uniforme quanto possível e comprovado de acordo
com o estabelecido na NP 527 «Verificação da uniformidade do revestimento».
3.

PARTICULARIDADES
Os elementos ou partes dos elementos que fiquem embebidos em betão ou alvenarias não serão
obviamente pintados mas unicamente metalizados.
A escada exterior, eventualmente formada e montada por outro empreiteiro, será, em devido
tempo, pintada de acordo com o sistema aqui apontado.

4.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição da galvanização, quando individualizada na lista de quantidades e
de preços, é o metro quadrado, (m2) ou a unidade (Un) dos elementos metálicos onde foi
aplicada.

b)

As quantidades são as medidas nos desenhos do projeto.

c)

Quando a galvanização não estiver especialmente designada e quantificada na lista de
quantidades e de preços, considera-se que o respetivo preço está incluído no dos
elementos metálicos onde foi aplicada.

d)

O preço unitário correspondente à unidade de medição engloba todos os encargos com
materiais, equipamentos e mão-de-obra para a completa execução dos trabalhos,
conforme especificado, incluindo o controlo da qualidade.
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ESPECIFICAÇÃO ET-07-05
PINTURA DE SUPERFICIES METALIZADAS A ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE
1.

OBJETIVO
Neste capítulo são estabelecidas as condições técnicas gerais de execução de trabalhos de
pintura sobre superfícies metálicas metalizadas a zinco.

2.

GENERALIDADES
Quando as superfícies forem pré-pintadas em oficina elas serão transportadas e montadas de
modo a evitar danos na película de pintura aplicada.
Depois de montadas, ou previamente se for caso disso, nas zonas onde se verificar deterioração
da pintura proceder-se-á à reparação e limpeza dessas zonas e proceder-se-á à pintura final.

3.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DAS PINTURAS
a)

Preparação da superfície em oficina ou em obra
i)

Antes de começar a operação de pintura ter-se-á de proceder à limpeza cuidadosa da
superfície a pintar, de modo a remover todas as gorduras, poeiras, outras matérias
soltas ou estranhas que de algum modo possam prejudicar a adesão das tintas.

ii)

Todas as superfícies deverão ser levemente lixadas para remoção do brilho e de sais
de zinco oriundos da galvanização e aplicada, de imediato, uma demão de washprimer (mordente).

iii) As superfícies metalizadas devem ser limpas e desengorduradas de acordo com a
Norma SSPC-SPI.
iv) As superfícies a pintar deverão estar para além de limpas completamente secas, pelo
que, se houver humidade, esta terá de ser eliminada por processos adequados. Em
caso algum se pintará sobre superfícies húmidas.
v)

Efetuada a preparação da superfície será aplicada uma demão de mordente. A
espessura do filme seco deste mordente é praticamente irrelevante, pelo que, não o
indicamos nos esquemas de pintura. O intervalo entre a preparação da superfície e a
aplicação do mordente não deverá ser superior a 4 horas, nas condições atmosféricas
ideais.

b)

Pintura
Dada a grande variedade de marcas existentes e a necessidade de escolher sistemas
coerentes, indica-se a seguir um determinado sistema referente a um fornecedor.
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É evidente que compete à fiscalização dar a necessária autorização para a sua aplicação,
podendo, como é óbvio, em qualquer momento, substitui-lo por outro equivalente. Todavia,
em caso algum, será permitido aplicar demãos com uma marca e recomeçá-las ou
continuá-las com outra.
Quando a superfície a pintar estiver completamente limpa, procede-se à aplicação, tendo
em atenção as indicações do fabricante das tintas, da seguinte forma:
i)

ii)

Em obra


1 demão de primário rico em zinco com espessura de 80 µ de película de filme
seco;



1 demão de tinta de acabamento à base de poliuretano de dois componentes com
espessura de 80 µ de película de filme seco.



os tempos mínimos e máximos de secagem para o primário de alumínio e tinta de
acabamento são, respetivamente, 24 horas e 25 dias.

Em oficina
Os elementos, quando pintados em oficina, sê-lo-ão somente com a demão de
primário, sendo as duas últimas demãos dadas em obra, após as reparações
necessárias.

iii) Reparações
Os elementos pintados em oficina serão montados e só depois receberão a ou as
demãos finais de acabamento.
Antes porém, as zonas afetadas, por ações mecânicas, de soldadura, ou outras
quaisquer, serão reparadas.
A limpeza das zonas deterioradas efectuar-se-á por intermédio de ferramentas
mecânicas, tais como: escovas rotativas, discos abrasivos e martelos de agulhas.
Esta limpeza, se outro grau mais elevado não puder ser alcançado, deverá, pelo
menos, corresponder ao grau St 3 das Normas SIS 055900-67; e, depois de
devidamente seca e limpa, aplicar-se-á, trincha, sobre essa zona, uma demão de
primário epoxi de alumínio tolerante de superfície, com espessura de 120 µ de película
de tinta seca; após o que, sobre essas zonas, se aplicará as duas demãos indicadas na
alínea (i).
NOTA:

A indicação do sistema acima apontado não dispensa a consulta das fichas técnicas do fornecedor das
tintas, para ter em conta os intervalos máximo e mínimo de recobrimento, agente de cura, volume de
sólidos, relação de mistura em volume, tempo de vida da mistura, tempo de secagem, ponto de
inflamação, diluentes, temperaturas mínimas e máximas de aplicação, humidade relativa máxima de
aplicação massividade dos perfis, e outros dados técnicos.
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4.

CONTROLO DE ESPESSURA DO REVESTIMENTO
Na verificação de espessura do revestimento deverá ser utilizado aparelho de medida da
espessura de película de tinta seca.
Em cada dez verificações, três poderão estar 10% abaixo do mínimo especificado.
As zonas em que sejam assinaladas espessuras de película inferiores às especificadas, deverão
levar uma ou mais demãos de tinta, de modo a atingir-se o valor exigido.

5.

GARANTIAS
Dez anos ao grau Re 2 da Escolha Europeia de Corrosão, após a receção dos trabalhos.

6.

CORES DE ACABAMENTOS FINAIS
As cores de acabamento são as definidas nos documentos do projeto.

7.

PARTICULARIDADES
Sempre que uma pintura antes de completamente seca venha a ficar exposta à ação da chuva ou
humidade, deverá ser definida imediatamente qual a zona que ficou afetada pela ocorrência.
Após secagem completa das superfícies atingidas, as pinturas danificadas terão que ser refeitas,
procedendo-se para isso a remoção da tinta já aplicada nessas zonas e repetindo-se todo o
esquema de pintura até à fase em que se tenha verificado a ocorrência assinalada.

8.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição da pintura, quando individualizada na lista de quantidades e preços,
é o metro quadrado (m2), ou a unidade (Un) dos elementos metálicos onde for aplicada.

b)

As quantidades são medidas nos desenhos do projeto.

c)

Quando a pintura não estiver especialmente designada e quantificada na lista de
quantidades e de preços, considera-se que o respetivo preço está incluído no das
estruturas ou peças metálicas onde foi aplicada.

d)

O preço unitário correspondente à unidade de medição engloba todos os encargos com
materiais, equipamentos e mão-de-obra para a completa execução dos trabalhos,
conforme especificado, incluindo o controlo da qualidade.
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ESPECIFICAÇÃO ET-08-01 - ALVENARIAS

1.

OBJETIVO
Fornecer indicações técnicas gerais, características, realização do trabalho e particularidades
referentes a execução de paredes de alvenaria de tijolo.

2.

CARATERÍSTICAS

2.1 Generalidades
a)

Com exceção das paredes periféricas do edifício em que as dimensões serão retificadas em
obra, as espessuras das paredes a construir corresponderão às indicadas no projeto.

b)

O material a utilizar será o tijolo de barro vermelho para alvenaria, de acordo com a NP
834 que classifica os formatos e as deformações e a NP 80 que define as características
gerais a que devem obedecer e os classifica quanto à resistência, à compressão, à
eflorescência e sais solúveis.

2.2 Tolerâncias
a)

As tolerâncias de dimensões para cada um dos formatos são indicadas na NP 834.

b)

No que respeita a empenos e irregularidades no alinhamento das paredes existentes,
deverá ser alertada a fiscalização que, junto com o projetista dará indicações sobre a
orientação do trabalho a realizar.

3.

REALIZAÇÃO DO TRABALHO
a)

Na execução das novas alvenarias, ter-se-á cuidado de não utilizar tijolo sem estar
completamente molhado. Os tijolos serão assentes em contra-fiada formando juntas
horizontais e verticais preenchidas a argamassa. Não se assentará nenhuma fiada sem se
ter assegurado a ligação da antecedente.

b)

Sobre os leitos estender-se-á argamassa em camadas mais espessas do que o necessário,
a fim de que, comprimidos os tijolos contra os topos e leitos a argamassa ressuma por
todos os lados.

c)

A espessura das juntas horizontais não deve exceder 1,0 cm e as verticais 0,5 cm.

d)

A argamassa refluente pelas juntas deve ser retirada quando ainda fresca e trabalhável.
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e)

As ressalvas dos vãos a vencer, serão executadas com betão armado ou tijolo armado e
fazem parte da execução das alvenarias.

f)

O empreiteiro obriga-se à execução e/ou aplicação dos elementos necessários à total
estabilidade das paredes, independentemente dos vãos inseridos, comprimento e altura
dos panos, e na reparação de paredes existentes, recorrendo para isso às técnicas e meios
suplementares adequados.

g)

A argamassa a aplicar, os materiais e os processos a utilizar serão regidos pelas
especificações correspondentes.

h)

A argamassa a aplicar deve ligar fortemente as várias peças num todo sólido.

i)

Quando a argamassa comummente aplicada não permitir a perfeita ligação dos tijolos
entre si ou destes com elementos de betão ou de alvenaria existente, poder-se-á recorrer a
massas à base de monocomponentes de resinas sintéticas e cargas selecionadas.

j)

Essas massas, depois de terem feito presa, deverão ter altos índices de adesão, de
flexibilidade, de impermeabilidade, de resistência aos choques térmicos, aos agentes
químicos, biológicos, poluentes e atmosféricos.

k)

Estas argamassas só poderão ser aplicadas depois do seu tipo ter sido aprovado pela
fiscalização.

l)

Qualquer argamassa que tenha perdido a trabalhabilidade deve de imediato ser retirada
do local de trabalho e em caso algum poderá ser aplicada.

m)

Depois de executada a alvenaria, a parede deverá ficar completamente desempenada e
alinhada, respeitando as cotas definidas nos desenhos e pormenores de projeto, não se
observando ressaltos bruscos entre tijolos e saliências ou concavidades no paramento,
salvo indicação em contrário no que respeita remates com paredes existentes.

n)

De igual modo, as linhas definidas pelas juntas horizontais serão paralelas e retilíneas não
se notando ondulações nem mudanças bruscas de direção. A sua largura e profundidade
serão constantes.

4.

PARTICULARIDADES
a)

O empreiteiro deverá dar especial atenção à eventual instabilidade dos panos de alvenaria,
em particular às paredes existentes e aos que pelas suas dimensões, comprimento e/ou
altura, possam por essas razões ter ou poder vir a ter insegurança.
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b)

No que respeita aos trabalhos a efetuar em paredes existentes, nomeadamente abertura
de vãos, caixas para contadores ou roços para instalações, o empreiteiro recorrerá às
técnicas e meios suplementares necessários a assegurar a total estabilidade e segurança
das alvenarias.

c)

Independentemente de situações de detalhe indicadas nas peças desenhadas, a execução
dos panos de alvenaria deverão obedecer às seguintes características:

5.



Paredes exteriores executadas com pano duplo de tijolo de 11 com caixa de ar de 5 cm
(Na execução dos panos de alvenaria deverá haver especial cuidado na execução da
caixa de ar de forma a evitar o seu preenchimento com argamassa).



Paredes interiores executadas com pano simples de tijolo de 11.



Muretes para apoio de vedação executados com tijolo de 15.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição é o metro quadrado (m2).

b)

As quantidades são medidas nos desenhos do projeto.

c)

O preço unitário correspondente à unidade de medição engloba todos os encargos
relacionados com a execução completa dos trabalhos.
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ESPECIFICAÇÃO ET-08-02
SALPICOS, EMBOÇOS E REBOCOS

1.

OBJETIVO
Fornecer indicações técnicas gerais, características, realização do trabalho e particularidades
referentes a execução de salpicos, emboços e rebocos em paredes de alvenaria.

2.

CARATERÍSTICAS

2.1 Generalidades
a)

As funções a desempenhar pelos rebocos antigos eram essencialmente de regularização
de alvenarias, atingir um grau de impermeabilização satisfatório e o acabamento dos
paramentos. Para garantir essas funções, os requisitos mais significativos eram a
aderência ao suporte, a resistência à fendilhação, a capacidade de promover a expulsão do
vapor de água formado no interior e da água infiltrada, por evaporação, o aspeto estético e
finalmente, a durabilidade face às ações externas (no caso de revestimentos exteriores).

b)

Devido às suas funções de proteção e à sua elevada exposição às ações potencialmente
destrutivas, os rebocos exteriores são muitas vezes, os primeiros elementos a mostrar
sinais de degradação.

c)

As operações de intervenções de conservação em rebocos deverão ser efetuadas
salvaguardando a obra e distinguindo de forma clara as partes que eventualmente
venham a ser reconstruídas. O empreiteiro só fará demolições, remoções e alterações após
aprovação da Fiscalização e apenas quando os rebocos se apresentem alterados e
degradados ou evidenciando uma excessiva perda de ligante, inconsistência, fenómenos de
pulverulência ou falta de coesão.

d)

Os revestimentos de substituição devem respeitar os seguintes requisitos:
i)

Não contribuir para degradar os elementos existentes, nomeadamente, as alvenarias;

ii)

Proteger as paredes;

iii) Não prejudicar a apresentação visual da arquitetura, nem descaracterizar o edifício;
iv) Ser duráveis e contribuir para a durabilidade do edifício.
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e)

Para a formulação destas argamassas deve ter-se em conta os seguintes princípios
básicos:
i)

As características mecânicas devem ser semelhantes às das argamassas originais e
inferiores às do suporte;

ii)

A aderência nunca deve ter rotura coesiva pelo suporte;

iii) A tensão desenvolvida por retração restringida deve ser inferior à resistência à tração
do suporte;
iv) A capilaridade, a permeabilidade ao vapor de água e a facilidade de secagem devem
ser semelhantes às argamassas originais e superiores às do suporte;
v)

Devem adequar-se ao papel funcional e estético das argamassas que substituem;

vi) Devem possuir durabilidade e envelhecerem de forma similar e não devem provocar
halos ou alterações de cor em revestimentos adjacentes preservados.
f)

Os materiais a utilizar na intervenção de conservação deverão ser aceites pela Fiscalização
e possuir características adequadas de compatibilidade física, química e mecânica com o
reboco existente e o seu suporte.

g)

Todo o material será submetido à aprovação da Fiscalização, com a apresentação dos
respetivos certificados de fabrico, e de qualidade, caso existam, que o poderá, em qualquer
altura, recusar, caso esse material não obedeça às condições expressas na presente
especificação ou indicadas nas restantes peças escritas ou desenhadas.

h)

Todo o material que não seja aprovado, será substituído pelo Adjudicatário, sendo o
pagamento de sua responsabilidade.

i)

Todas as contradições que possam existir entre as especificações, regulamentos ou normas
indicadas em referência ou nas peças desenhadas, deverão ser apresentadas à Fiscalização
para esclarecimento, antes de se efetuar qualquer encomenda.

2.2 Salpicos
Os salpicos serão constituídos por uma película de argamassa de Cimento Portland Normal e
areia, ao traço 1:2, bastante fluida, chapada vigorosamente sobre o suporte, devendo apresentar
uma superfície rugosa. Em elementos de betão a revestir, os salpiscos devem ser aplicados logo
após a descofragem.

2.3 Emboços
Os emboços serão constituídos por argamassas bastarda de Cimento Portland Normal, cal
apagada, e areia, ao traço 1:1:6, chapada à colher e apertada energicamente à talocha, mas não
demasiado alisada, de modo a apresentar alguma rugosidade.
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2.4 Rebocos
Antes de se proceder á execução dos rebocos, as paredes a revestir serão limpas, de forma a
retirar argamassas pouco aderentes ou desagregadas. Serão feitos os encasques necessários
para que fiquem desempenadas.
2.4.1 Argamassas Bastardas
Estas argamassas serão utilizadas no assentamento de alvenarias e nas camadas de emboço e
reboco, no revestimento de paredes antigas ou no intradorso de abóbadas de alvenaria de pedra
ou tijolo.
Os rebocos serão constituídos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal, cal
apagada, e areia fina, sendo que a sua composição em obra é definida em volume, admitindo-se
a utilização dos seguintes traços:
 Crespido
-

cimento: areia

1:3

em suporte previamente humedecido
 Camada base:
-

cimento: cal aérea hidratada em pó: areia
ou

1:1:6
1:2:9

 Camada de acabamento
-

cimento: cal aérea hidratada em pó: areia
ou

1:3:12
1:2:9

Na preparação das argamassas, para qualquer um dos traços a utilizar, a areia deverá ser uma
mistura, em partes iguais, de areia lavada do rio e areia argilosa, amarela ou vermelha, de
areeiro. A sua granulometria será selecionada pela Fiscalização, devendo ser informado o
Projetista, nos casos em que a argamassa se destine à camada final do reboco de revestimento.
O Empreiteiro deverá incluir no preço unitário do material o custo da execução em obra de
protótipos, constituídos por painéis experimentais, destinados a avaliar a aderência da
argamassa ao suporte e a sua sensibilidade à fendilhação por retração. A dimensão e localização
dos mesmos serão definidas pela Fiscalização.
Serão ainda extraídos provetes para ensaios preliminares em laboratório para determinar as
características mecânicas da argamassa, designadamente:
Resistência à tração; Resistência à compressão; Módulo de elasticidade; Aderência ao suporte;
Retração.
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Caso o empreiteiro utilize cal aérea em pasta, este deve fazer a avaliação da quantidade
equivalente de cal em pó, de forma a manter-se o traço volumétrico indicado. A cal aérea
apagada em pasta não deverá ser misturada em fatias, como quando vem extraída com a colher
do recipiente em que se encontra, mas sim remexida e misturada de novo até se obter uma
pasta homogénea, consistente e bem unida.
A amassadura dos materiais deverá ser feita manualmente, em áreas convenientemente
pavimentadas, ou com meios mecânicos em moinhos ou betoneiras.
2.4.2 Argamassas de Cal
a)

Estas argamassas serão utilizadas em obras de conservação e reparação de paredes de
edifícios antigos e monumentos, na camada final de rebocos e, quando indicado em
projecto, também nos emboços. As argamassas não devem ter na sua constituição materiais
ricos em sais solúveis.

b)

A sua composição em obra é definida em volume, sendo a argamassa de cal aérea e areia,
aditivada com um inerte tipo pozolana (podem ser usadas cinzas volantes), para diminuir o
tempo de presa e aumentar a resistência, admitindo-se a utilização do seguinte traço:
1:2.5:0.5 (cal aérea apagada em pasta: areia: pozolana)

c)

A pozolana é um material silicioso ou silicioso e aluminoso que, por si próprio, possui pouco
ou nenhum valor cimentício mas que irá, se em forma finamente dividida e na presença da
humidade, reagir quimicamente com o hidróxido de cálcio a temperaturas correntes, para
formar compostos detentores de propriedades cimentícias. Em geral, os materiais
pozolânicos mais fracos (tais como o pó de tijolo proveniente de tijolos cozidos abaixo dos
900°C) irão produzir argamassas mais permeáveis e flexíveis, enquanto que os materiais
fortemente aquecidos, tais como as cinzas volantes, tenderão a produzir argamassas mais
resistentes, semelhantes, pelas suas características, às de cimento.

d)

A quantidade de água a utilizar deverá ser a suficiente para se obter a plasticidade e
trabalhabilidade necessárias, garantindo a molhagem de toda a cal, para que esta fique
homogeneamente misturada com a areia e a pozolana.

e)

Na preparação das argamassas, a areia utilizada deve ser siliciosa ou calcária, bem limpa,
isenta de matérias húmidas e de argila. Pode ainda misturar-se pozolana. A sua
granulometria será selecionada pela Fiscalização, devendo ser informado o Projetista, nos
casos em que a argamassa se destine à camada final do reboco de revestimento.

f)

O Empreiteiro deverá incluir no preço unitário do material o custo da execução em obra de
protótipos, constituídos por painéis experimentais, destinados a avaliar a aderência da
argamassa ao suporte e a sua sensibilidade à fendilhação por retração. A dimensão e
localização dos mesmos serão definidas pela Fiscalização.
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g)

Serão ainda extraídos provetes para ensaios preliminares em laboratório para determinar as
características mecânicas da argamassa, designadamente:


3.

Resistência à tração; Resistência à compressão; Módulo de elasticidade; Aderência ao
suporte; Retração.

REALIZAÇÃO DO TRABALHO
a)

A unidade de medição é o metro quadrado (m2).

b)

As quantidades são medidas nos desenhos do projeto.

c)

O preço unitário correspondente à unidade de medição engloba todos os encargos com
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a completa execução dos
trabalhos, incluindo todos os ensaios do controle da qualidade.

d)

Inclui a regularização de superfícies sobre as quais são aplicadas com as espessuras
indicadas em projeto para seu assentamento; inclui a realização de juntas de retração,
quando assinaladas e conforme indicado nas peças desenhadas ou quando exigidas pelas
regras de boa arte de construção.

e)

Inclui o custo da execução em obra de protótipos conforme descrito anteriormente e ainda
todos os encargos inerentes à execução de provetes e ensaios.
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ESPECIFICAÇÃO ET-08-03
CANTARIAS
1.

OBJETIVO
Fornecer indicações técnicas gerais sobre cantarias de pedra em guarnições de vãos, soleiras,
capeamento de platibanda da cobertura e seu assentamento.

2.

GENERALIDADES
a)

O empreiteiro sujeitará à aprovação da fiscalização e ao autor do projeto amostras das
cantarias a aplicar com os acabamentos previstos e definidos nos elementos de projeto.

b)

Se as amostras apresentadas não corresponderem ao aspeto estético pretendido pelo autor
do projeto, este apresentará as amostras.

c)

No decorrer da obra as amostras aprovadas servirão de padrão.

d)

As peças serão fornecidas pré-dimensionadas ou com as medidas exatas em módulos
inteiros, com as dimensões necessárias a preencher totalmente o espaço a que se destinam.

e)

As dimensões básicas das várias peças são as definidas no projeto mas devem ser, se
necessário, adaptadas às situações reais de execução da obra, tendo em conta as suas
entregas ou outro aspeto particular qualquer.

f)

Compete ao empreiteiro a elaboração dos desenhos de execução dos trabalhos referentes a
adaptações de cantarias, independentemente das secções e dimensões definidas nos
desenhos e pormenores de projeto.

3.

CARATERÍSTICAS
a)

As cantarias a fornecer e a aplicar não devem apresentar defeitos naturais, tais como lesins,
abelheiras, fissuras, vergadas, «mulas», ou outros danos que prejudiquem não só o seu
comportamento como também a sua aparência e aspeto estético.

b)

As peças a utilizar deverão ter as seguintes características:
i)

dimensões mínimas - as indicadas nos desenhos e pormenores do projeto mas
adaptadas caso a caso conforme especificação;

ii)

espessuras mínimas - 3cm medidos da face ao leito do sulco mais próximo do tardoz;

iii) arestas vivas, cantos e vértices bem definidos;
iv) ausência de mossas, riscos, lascados ou outros defeitos;
v)

duras, homogéneas de textura compacta e sonoras às pancadas do martelo;
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vi) praticamente inalteráveis à ação do ar e da água e resistentes aos agentes poluentes
atmosféricos;
vii) tardoz rugoso conservando os sulcos devidos à serração, de modo a proporcionar uma
boa aderência à argamassa de assentamento.

4.

BASE DE ASSENTAMENTO
As bases onde assentam as cantarias devem estar limpas de todos os vestígios de produtos
químicos, gorduras, tintas, vernizes, ceras, fuligens, poeiras, matérias desagregáveis e
destacáveis ou outros elementos que impeçam um correto assentamento.

5.

ASSENTAMENTO

5.1 Generalidades
O assentamento das cantarias não deve ser iniciado sem terem terminado todos os trabalhos
que de algum modo possam interferir com esse assentamento.

5.2 Preparação das cantarias
Sejam quais forem os meios de aplicação das cantarias o seu tardoz deverá ser
convenientemente limpo de todos os vestígios de produtos químicos, gorduras, tintas, ceras,
fuligens, poeiras, matérias desagregáveis e destacáveis ou outros elementos que impeçam um
correto assentamento. Devem, para além de limpas, ser passadas por água potável.

5.3 Assentamento
a)

As cantarias serão assentes através de uma argamassa de cimento e areia - adjuvadas ou
não por pernos e gatos metálicos. A argamassa de cimento e areia esta terá pelo menos o
traço 1:3. A água de amassadura será a mínima indispensável para a obtenção da
trabalhabilidade desejada.

b)

A argamassa refluída deve de imediato ser retirada e limpa com um pano húmido evitandose assim o aparecimento de manchas e a formação de barbotes de argamassa.

c)

Qualquer argamassa que tenha endurecido ou perdido trabalhabilidade não poderá ser
aplicada e deve de imediato ser retirada dos locais de trabalho.

d)

Para o calçamento, espaçamento, nivelamento e posicionamento correto das cantarias, recorrerse-á a cunhos e calços de chumbo, não sendo permitido o uso destes elementos em madeira ou
outro material, os quais se retirarão assim que as argamassas tenham iniciado a presa.

e)

Os assentamentos serão executados de forma a que não sejam percetíveis ressaltos,
depressões, alinhamentos não retilíneos ou não estabelecidos pelos desenhos e pormenores
de projeto, superfícies onduladas, juntas demasiado abertas ou outros defeitos.
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f)

Serão levantadas e recolocadas de novo todas as cantarias onde, depois de assentes e após
a argamassa ter feito presa, uma vez batidas o som correspondente seja a de um oco.

g)

Cabe à fiscalização determinar onde e quais os defeitos a reparar e os métodos e processos
a utilizar.

6.

JUNTAS
a)

As juntas entre elementos de qualquer conjunto, particularmente entre elementos contíguos
ou confinantes serão mínimas. Em qualquer caso, serão executadas com o máximo esmero e
de tal forma que não sejam percetíveis ressaltos, depressões, linhas quebradas, onduladas
ou outras irregularidades.

b)

Quando estejam previstas juntas detalhadas com boquilhas, golpes de aresta, entalhes ou
outra particular, desde que definidas num ou em diversos elementos, serão executadas por
forma a apresentarem as mesmas características em qualquer peça e/ou ao longo de todo o
seu desenvolvimento.

c)

As juntas serão tomadas de forma a não se notarem as zonas de entrega, a não se
mancharem as cantarias e os elementos adjacentes e a não se verificarem por elas
infiltrações ou repassos de humidade.

7.

PARTICULARIDADES
a)

As estereotomias e as dimensões das peças são as indicadas nos desenhos e pormenores de
projeto não podendo ser alteradas sem autorização da fiscalização e autor do projeto.

b)

Deve-se por isso, antes do assentamento de qualquer cantaria, proceder ao seu estudo,
podendo a fiscalização e/ou autor do projeto exigir a sua apresentação para aprovação.

c)

As cantarias depois de montadas serão protegidas dos trabalhos subsequentes devendo ser
particularmente preservadas de eventuais choques e/ou trânsito intenso. Os acabamentos
que por estes motivos ou por outro qualquer tenham sido danificados serão reparados e
refeitos.

8.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição pode ser o metro quadrado (m2), o metro linear (m) ou a unidade
(Un), conforme estiver considerado na lista de quantidades de trabalho e de preços.

b)

As quantidades são medidas nos desenhos do projeto.

c)

O preço unitário correspondente à unidade de medição engloba todos os encargos
relacionados com a execução completa dos trabalhos.
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ESPECIFICAÇÃO ET-08-04
SERRALHARIAS

1.

OBJETIVO
Fornecer indicações técnicas gerais, para a execução de serralharias, destinadas a guardas,
varandins, corrimãos, etc..

2.

CARATERÍSTICAS
Os perfis a utilizar deverão ser de aço de acordo com o Regulamento de Estruturas de Aço para
Edifícios, Decreto-Lei nº 211/86 de 31 de Julho, a NP EN 10025 e as restantes Euronormas aí
referenciadas.

3.

EXECUÇÃO
a)

Para a execução das serralharias partir-se-á de material novo que será trabalhado segundo
técnica adequada à peça a construir.

b)

Os perfilados e chapas deverão ter textura compacta e homogénea, não ter inclusões,
fendas, chochos ou outros defeitos.

c)

Todas as serralharias deverão ser executadas de forma a garantirem a necessária rigidez
dos conjuntos, o seu desempeno final e o perfeito funcionamento das partes móveis.

d)

Os elementos que formam as serralharias terão as secções e dimensões indicadas nos
desenhos e pormenores do projeto.

e)

Os cantos serão convenientemente limpos e afagados.

f)

As superfícies a soldar deverão estar bem limpas e sem escórias, procedendo-se à
repicagem destas quando os cordões forem obtidos por mais de uma passagem.

g)

Nos cordões de topo e sempre que isso seja construtivamente possível proceder-se-á à
esmerilagem da raiz.

h)

As soldaduras serão executadas tendo em conta os diferentes domínios de soldabilidade
para os tipos de aço que constituem as serralharias. Deve-se ter ainda em consideração a
espessura dos perfis, as exigências relativas à conceção da serralharia, a energia de
soldadura aplicada, a eficiência dos elétrodos de soldadura, o processo de soldadura e as
características do metal de adição.
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i)

Todos os furos abertos por brocagem ou punçoamento serão rebarbados. Não são
permitidas furações de emenda em cima de outras furações sem que as anteriores tenham
sido cheias e ratificada a espessura. As ligações por aparafusamento, rebitagem ou
braçadeiras serão firmes. Os parafusos das ligações com dilatação serão munidos de
contra-porca. O aperto da porca deverá permitir a livre dilatação.

j)

Deve ser dada a maior atenção às ligações a alvenaria ou betões de forma a garantir uma
fixação perfeita. Para o efeito, serão executados grampos, unhas ou prolongar-se-ão os
perfis no comprimento ótimo para garantir essa fixação.

k)

Em todos os casos, as peças embebidas em alvenarias, terminarão em «rabo de
andorinha» e serão galvanizadas.

l)

Todas as superfícies serão limpas a jato abrasivo ou escova de arame, conforme o seu grau
de sujidade ou oxidação, de modo a poderem receber o acabamento final de acordo com a
especificação respetiva.

m)

Todos os elementos deverão ter as formas, dimensões e a rigidez necessária a
desempenhar de maneira correta as funções para que foram concebidas e nunca deverão
apresentar: empenos, descaimentos, amolgadelas, superfícies onduladas ou enfoladas,
soldaduras sobrelevadas, concavidades causadas por esmerilagem acentuada ou outros
defeitos que comprometam o seu funcionamento, os seus acabamentos e aspeto estético.

4.

PARTICULARIDADES
a)

A qualidade dos elementos de aço inox a aplicar, se outra não for indicada nos desenhos e
pormenores pelo autor do projeto, será da classe A.I.S.I. 304 em interiores e A.I.S.I. 316 em
exteriores. De igual modo, a espessura mínima desses elementos, exceto nos elementos
normalizados, e se outra não estiver indicada nos desenhos e pormenores de projeto será
de 1,5mm.

b)

Os acabamentos estarão de acordo com o indicado no mapa de acabamentos, os desenhos
e os pormenores de projeto e ainda com as especificações respetivas.

5.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição pode ser o quilograma (kg) ou a unidade (Un), conforme estiver
considerado na lista de quantidades de trabalho e de preços.

b)

Os preços unitários correspondentes às unidades de medição englobam todos os encargos
com materiais, equipamento e mão-de-obra para a completa execução dos trabalhos,
conforme especificado, incluindo o controlo de qualidade e a execução do projeto de
detalhe ou de fabrico.
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ESPECIFICAÇÃO ET-08-05
VÃOS
1.

PORTAS, JANELAS, ENVIDRAÇADOS, CAIXILHOS E AROS

1.1 Objetivo
Fornecer indicações técnicas gerais sobre portas, janelas, envidraçados, caixilhos e aros
executados com perfis de alumínio lacado.

1.2 Generalidades
a)

As paredes cortina de fachadas, as portas, janelas, envidraçados, caixilhos e aros, a que esta
especificação se refere, serão executados com perfis de alumínio lacado, objeto de especificação
própria.

b)

A rigidez e indeformabilidade dos conjuntos é obtida por encaixe dos próprios perfis, por
colagem, soldadura, aparafusamento dos elementos uns aos outros ou pela colocação de outros
materiais, de forma adaptada ao seu interior, conferindo ao alumínio as características
mecânicas que este não tem.

c)

Não é permitida em caso algum a utilização de materiais que originem processos eletrolíticos
com o alumínio.

d)

Os elementos metálicos ferrosos, com exceção de aço inoxidável, que seja necessário introduzir
para dar aos elementos fixos e móveis a indeformabilidade e rigidez pretendida, como por
exemplo, esquadros, serão previamente protegidos da corrosão, por galvanização, cadmiagem
ou outro meio adequado, desde que não provoquem, como atrás se diz, fenómenos eletrolíticos
com o alumínio.

e)

Quando a ligação se processa por intermédio de parafusos estes serão de alumínio ou aço
inoxidável.

f)

A cola, quando usada, terá grande poder de colagem, será não inflamável, terá grande
resistência ao calor, à humidade, aos elementos atmosféricos, aos produtos químicos ou
biológicos e em contacto com o fogo não deverá produzir fumos tóxicos. Será insensível ao
envelhecimento e terá um período máximo de polimerização de 12 horas à temperatura
ambiente.

g)

Em trabalhos desta natureza raramente se procede a soldadura. Todavia, quando tiverem de
ser executadas, seguir-se-ão as indicações do fabricante dos perfis.
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h)

De qualquer modo, não serão permitidas deformações, saliências ou empenos devidos a
esta ou outra operação.

i)

O acabamento nas zonas soldadas não se diferenciará e será igual ao das outras zonas dos perfis.

1.3 Receção – Inspeções de caráter geral ou outras
a)

É obrigatória a aplicação de elementos de alumínio termolacado e de conjuntos por eles
formados homologados.

b)

Sempre que a fiscalização o exigir, o empreiteiro obriga-se a apresentar, dentro do prazo por
aquela entidade estabelecido, documentos de homologação desses elementos.

c)

Os documentos de homologação poderão ser passados pelo LNEC - Laboratório Nacional de
Engenharia Civil, ou por outra entidade legal, nacional ou internacional, a quem este
Laboratório reconheça idoneidade para tal.

d)

Independentemente da existência desses documentos, a fiscalização poderá sempre que o
entender, mandar proceder a inspeções de carácter geral ou outras.

1.4 Levantamento do Local da Instalação
a)

Antes do início dos trabalhos é obrigação do empreiteiro fazer o levantamento dos locais de
instalação dos elementos, com a finalidade de aí detetar eventuais defeitos que possam
comprometer a correta instalação daqueles ou o seu futuro comportamento.

b)

Das deficiências encontradas dar-se-á imediato conhecimento à fiscalização, a qual,
providenciará no sentido de se executarem as correções necessárias.

1.5 Caraterísticas
Antes do início dos trabalhos é obrigação do empreiteiro fazer o levantamento dos locais de
instalação dos elementos, com a finalidade de aí detetar eventuais defeitos que possam
comprometer a correta instalação daqueles ou o seu futuro comportamento.
a)

Características gerais
Os elementos aplicados na parede cortina, nas portas, janelas, envidraçados, etc., deverão
corresponder às características gerais requeridas pelos seguintes documentos:


Directivas Comuns U.E.A. Tc - Union Européenne pour l'Agrément Technique dans la
Construction, para a homologação de janelas;



Diretivas Comuns U.E.A.Tc para a homologação de fachadas leves;



Ensaios de Qualificação de Componentes de Edifícios, do LNEC - Laboratório Nacional de
Engenharia Civil, e outros documentos deste organismo regulamentadores, devendo a
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ferragem obedecer às normas específicas do mesmo laboratório ou outra entidade
legal, a quem o LNEC reconheça idoneidade para tal.
b)

Características particulares
i)

As dimensões e as formas dos perfis que constituem a parede cortina, as portas,
janelas, envidraçados, caixilhos e/ou aros, serão sempre adequadas à função a que se
destinam. Em qualquer caso, os seus momentos de inércia devem ser tais que, em
conjunto com as suas ligações, apoios e fixações, depois de completado o
preenchimento do vão e deste ficar submetido às condições objetivas em que irá
funcionar, neles nunca se observem deformações superiores ao permitido nos
regulamentos oficiais em vigor ou em recomendações para o efeito existentes em
documentação do LNEC.

ii)

Nas paredes cortina de fachadas, em locais pré-determinados pelo seu fornecedor
deverão ser executadas juntas de dilatação quer no sentido horizontal quer no sentido
vertical que, sem prejuízo da estanqueidade, insonorizarão, transmissão calorífica e
segurança pretendidas, permitam compensar movimentos diferenciais que a cortina
tenha de executar;

iii) As juntas, fixas, móveis e/ou de dilatação, determinadas por dois ou mais perfis
consecutivos ou confinantes com elementos estruturais deverão ter dimensões e formas
adequadas a não se observarem aí infiltrações de água, ar ou pó, motivadas pela
energia cinética de que a água da chuva esteja animada, por gravidade, por pressão do
vento, por correntes de ar ou outra origem qualquer. Para isso, a sua disposição e
forma, de acordo com o tipo e o movimento que os elementos tenham ou executem,
obedecerão às prescrições definidas nos documentos LNEC ITE - Informação Técnica de
Edifícios, 21 e 22; e, as Diretivas Comuns U.E.A.Tc para a homologação de fachadas
leves;
iv) Sempre que necessário as juntas serão adjuvadas pelo intercalamento de materiais de
corte térmico e/ou vedantes, mástiques, massas, borrachas, escovas, feltros, etc., por
forma a obter-se para o conjunto de elementos da parede cortina ou de preenchimento
dos vãos, a atermia e a estanqueidade à água, ao ar e ao pó, inclusive à intrusão de
insetos, pretendida;
v)

De igual modo, nos locais onde se pretenda não haver pontes térmicas, de acordo com
as indicações fornecidas pelo fabricante, intercalar-se-ão não só entre os perfis, como
também entre estes e os elementos com os quais confinam, materiais de corte térmico,
de forma a obter-se o coeficiente de transmissão térmica desejado para o conjunto;

vi) Os elementos aplicados na parede cortina ou em vãos exteriores terão formas e
dispositivos apropriados que permitam o rápido escoamento das águas que sobre eles
incidam, ou que, por condensação, se formem no seu interior;
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vii) Em qualquer conjunto, perfis que se justaponham, definirão uma linha uniforme ao
longo da sua junção. A linha de justaposição será retilínea ou curva, de acordo com o
definido nos desenhos e pormenores de projeto, mas nunca ondulante ou com
mudanças bruscas de direção. Os mesmos perfis, justapostos em conjuntos iguais ou
semelhantes, determinarão sempre o mesmo tipo de linha;
viii) Os remates de topo far-se-ão a 90° ou meia esquadria. A junta formada pelas peças de
encontro será mínima, uniforme e igual em todos os elementos e conjuntos;
ix) Os elementos móveis trabalharão suavemente, sem prisões, balanços excessivos e
silenciosamente. O seu encaixe com os elementos fixos far-se-á harmoniosamente. A
junta definida pelo seu encaixe com os elementos fixos, ao longo de toda a sua
extensão, será uniforme e igual em todos os conjuntos;
x)

Os conjuntos ou os próprios elementos que os constituem, não deverão apresentar em
relação às suas dimensões nominais, esquadria e planimetria, diferenças superiores a
± 2mm;

xi) Depois de assentes, o afastamento em relação ao plano de referência de assentamento
não deve ser superior a ± 2,0mm por metro;
xii) Em qualquer caso não deverão apresentar formas que facilitem a acumulação de água,
pó ou sujidade, que dificultem as operações de limpeza, tenham empenos,
descaimentos, amolgadelas, raspões ou outros danos que comprometam o seu
funcionamento, os seus acabamentos ou aspeto estético.

1.6 Ferragem em elementos móveis
a)

Sempre que possível evitar-se-á que metal trabalhe contra metal.

b)

Para tanto interpor-se-ão entre os elementos metálicos: anilhas, roletes, escovas ou outros
elementos, constituídos por materiais que não produzam ou evitem desgaste acelerado e
permitam o funcionamento harmonioso dos elementos móveis.

c)

O número e as características das ferragens serão sempre função das dimensões dos
elementos onde se inserem e do tipo de movimento que aqueles executam. Serão acessíveis
e de fácil manejo, assegurando a cada elemento a rigidez, estabilidade e segurança
necessárias ao seu correto funcionamento.

1.7 Preenchimentos
a)

Geral
i)

Além do vidro em chapa simples ou envidraçados duplos, outros materiais, como
aglomerados folheados a madeira ou a termolaminados, painéis «sandwich», redes, chapas
metálicas, etc., podem ser usados no preenchimento dos painéis fixos e elementos móveis.
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ii)

A fixação destes materiais poderá processar-se por intermédio de guarnições de
E.P.D.M., mistura de etileno, propileno, dieno, adaptadas e fixadas ao interior dos perfis
de alumínio, por bites e/ou massas.

iii) As guarnições de E.P.D.M. terão grande resistência ao envelhecimento, ao ataque dos
elementos atmosféricos e químicos, aos efeitos da temperatura entre os -40° e +100°C
e serão colocados de modo a assegurar a estanqueidade, a insonorização e a
transmissão térmica pretendida.
iv) Devem por si próprios, pela pressão que exercem sobre o vidro ou outro material
colocado no preenchimento dos elementos, ser capazes de o fixar de um modo sólido,
não permitindo o seu deslocamento ou que sejam retirados com facilidade.
v)

Recorrer-se-á a bites e/ou massas sempre que as guarnições de vinílicos por si só não
assegurem a boa fixação dos materiais, a sua estanqueidade ou, se se pretender outro
aspeto estético.

vi) Em caso algum serão permitidas massas que sejam incompatíveis com os elementos
que contactam, que provoquem manchas nos perfis de alumínio lacado ou tenham uma
secagem e endurecimento rápido em toda a sua espessura, fissurando e perdendo a
maleabilidade que as deve caracterizar.
vii) As massas vedantes que fiquem em contacto direto com o exterior, não contidas pelo
ou por caixilho serão fungicidas; e terão não só uma grande resistência ao ataque dos
elementos químicos e biológicos, como também, uma alta resistência às radiações
ultravioletas em especial; e, aos elementos atmosféricos em geral.
b)

Preenchimento com chapa de vidro ou envidraçados duplos
i)

Porque o envidraçado deve ser colocado sem que se verifiquem contactos entre vidros e
vidros, vidros e metais ou vidros e outros materiais suscetíveis de provocar a sua rotura,
e ainda, porque lhe devem ser permitidos movimentos diferenciais devidos a variações
de temperatura ou outras causas quaisquer, o envidraçado assentará sobre calços e
ficará afastado das paredes laterais do caixilho também por calços.

ii)

Quando o envidraçado a aplicar for duplo, as dimensões da caixa de encastramento são
função do semiperímetro (Sp) e da espessura (G), do envidraçado.

iii) Assim, a altura útil (E) e a largura útil (F), será:


se Sp > 5m ........................................................................................................ E = 18mm;



se 5 < Sp ≤ 7m ................................................................................................ E = 20mm;



se Sp > 7m......................................................................................................... E = 25mm;
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e a largura útil (F) será igual à espessura do envidraçado (G) mais duas vezes a
espessura do calço lateral.

1.8 Estanqueidade e Isolamento
Sempre que necessário recorrer-se-á a perfis de borracha ou de produtos sintéticos, a feltros, a
massas, a escovas e a outros materiais e dispositivos adequados, fixados e dispostos de tal modo
nos conjuntos formados pelos perfis e pelos elementos de preenchimento dos vãos, fixos ou
móveis, que os tornem estanques ao pó, ao ar, à água e se alcancem os índices de insonorização
e transmissão térmica desejados.
Tendo em vista a determinação da sua estanqueidade, particularmente nos elementos
exteriores, haverá que considerar:
a)

Permeabilidade ao ar
A permeabilidade ao ar dos elementos de preenchimento de vãos é entendida como o
3

caudal Q expresso em m /h, que os atravessa em função da diferença de pressão P entre as
duas faces.
3

O caudal Q pode ser expresso em m /h.m. referido ao comprimento das juntas móveis
3

2

existentes, ou a área móvel e, nesse caso, sê-lo-á em m /h.m .
De acordo com estes parâmetros definem-se três categorias ou classes: A 1 , A 2 e A 3 :
Categoria ou Classe

Caudal (Q) Máximo Permitido
3

3

2

A1

12m /h.m ou 50m /h.m

A2

6m /h.m ou 20m /h.m

A3

2m /h.m ou 7m /h.m

3

3

3

3

2

2

Valor da Pressão (P)
100Pa < P ≤ 150Pa
100Pa < P ≤ 300Pa
100Pa < P ≤ 600Pa

Salvo em locais com ar condicionado, pressurizado ou ainda particularmente expostos ao
vento, é geralmente desaconselhável procurar assegurar uma permeabilidade ao ar quase
nula, que aliás só se consegue obter com dispositivos complementares de estanqueidade,
uma vez que a permeabilidade pode ser útil à renovação de ar contido nos compartimentos.
Quando as juntas são quase estanques e se pretende uma dada ventilação é conveniente
munir os elementos de preenchimento do vão com orifícios especiais protegidos por
deflectores. Por outro lado, a permeabilidade ao ar deve ser sempre limitada, em especial
com vento forte, a fim de não haver perdas térmicas excessivas ou correntes de ar
incómodas.
b)

Estanqueidade à água

Especificação Técnica – ET-08-05
Vãos

7

Definem-se para os elementos de preenchimento de vãos quatro categorias ou classes de
estanqueidade à água: E 1 , E 2 , E 3 e E 4 .
Os elementos devem permanecer estanques sob um caudal compreendido entre 1 e 2 litros
de água por minuto e por metro quadrado até uma pressão P que satisfaça as seguintes
condições:


c)

para a classe E1....................................................................................................... 50Pa ≤ P < 150Pa



"

"

"

E2 ................................................................................................... 150Pa ≤ P < 300Pa



"

"

"

E3 ...................................................................................................300Pa ≤ P < 500Pa



"

"

"

E4 ....................................................................................................................... P ≥ 500Pa

Isolamento acústico e térmico
Porque os fatores de transmissão acústicos e térmicos dependem largamente de um
conjunto de fatores extremamente variáveis tais como: local da instalação, exposição,
natureza dos materiais de preenchimento, dimensões, etc., cada caso deverá ser encarado
na sua especificidade, atendendo-se ao prescrito no início deste ponto e ao referido em
21.1.5 a).

1.9 Escolha dos elementos de preenchimento de vãos em função da sua exposição
a)

Generalidades
A exposição dos elementos de preenchimento de vãos ao vento e à chuva é variável em
função de diversos fatores. É evidente que o grau de exigência desses elementos para um
edifício alto e junto ao mar, será superior ao exigível para um edifício de um ou dois pisos,
situado no centro de uma aglomeração urbana.
Indicam-se a seguir os graus mínimos que esses elementos devem ter em função da sua
exposição.
Para definir a exposição é necessário entrar em consideração com a situação do edifício e
com o local específico da fachada em que esses elementos estão situados.

b)

Dados a considerar
i)

Zonamento do território continental e insular
Para efeitos da quantificação das ações do clima considera-se o País dividido em duas
zonas:
Zona B - arquipélagos dos Açores e da Madeira; regiões do Continente situadas
numa faixa costeira com 5km de largura ou a altitudes superiores a 600m;
Zona A - restante território.
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Todavia, devem ser considerados como pertencentes à zona B, como sucede em alguns
vales e estuários, locais situados na zona A cujas condições de orografia determinam
uma exposição ao vento particularmente desfavorável.
ii)

Situação do edifício
Distinguem-se dois casos:
a)

interior de zonas urbanas em que predominem edifícios de médio e grande porte;

b)

periferia de zonas urbanas ou zonas rurais.

iii) Distância das janelas ao solo
Distinguem-se os seguintes casos:


janelas a menos de 6m do solo;



entre

6 e 18m;



entre

18 e 28m;



entre

28 e 50m;



entre

50 e 100m.

Quando o edifício se encontrar próximo de um talude ou desnível, cuja inclinação média
seja superior a 45°, a cota do elemento de preenchimento do vão será contada a partir
da saia do talude ou da base do desnível.
Consideram-se próximos os edifícios cuja distância horizontal à saia do talude ou base
do desnível seja inferior ao dobro da altura do talude ou do desnível.
iv) Existência de proteção contra o vento
Os elementos de preenchimento de vãos podem destinar-se a:


fachadas abrigadas;



fachadas não abrigadas

Considera-se abrigada uma fachada que esteja virada para uma rua, a noção de rua
pressupõe a existência de construções em continuidade e «vis-a-vis», que determinam
entre si um espaço; ou seja, a própria rua, e em que o edifício do lado oposto tenha uma
altura igual ou maior do que a da fachada em estudo, desde que a distância entre
edifícios seja igual ou menor a 15 metros.
Se a distância entre eles for igual ou menor a 15 metros e se a fachada em estudo tiver
uma altura maior à do edifício que a confronta, diz-se abrigada a altura de fachada
igual à altura do edifício oponente, sendo a restante considerada como não abrigada.
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Se os edifícios estiverem afastados entre si por uma distância superior a 15m e menor
ou igual a 30m, se o edifício oponente ao da fachada em estudo tiver uma altura menor
que aquela, é considerada como abrigada uma altura de fachada igual á do edifício
oponente diminuída de 1/3 da distância entre edifícios que exceda os 15m.
A restante fachada é considerada como não abrigada.
Por exemplo:


distância entre edifícios ........................................................................................................................... 27m



altura do edifício oponente ...................................................................................................................30m



altura da fachada em estudo ...............................................................................................................76m



distância entre edifícios a considerar para o estudo da fachada ........... 27 - 15 = 12m



altura a diminuir à fachada abrigada ............................................................................ 12 : 3 = 4m



altura de fachada abrigada................................................................................................30 - 4 = 26m


v)

"

"

"

não abrigada ..................................................................................... 76 - 26 = 50m

Resistência dos elementos de preenchimento dos vãos às pressões/depressões do
vento
Ao atuar sobre uma fachada, o vento impõe, além das permeabilidades já tratadas,
esforços mecânicos a que os elementos de preenchimento dos vãos devem resistir.
As solicitações que resultam da ação do vento variam não só em função das regiões e
dos locais, como também com a posição mais ou menos abrigada da fachada e com a
altura dos edifícios.
Por isso, para não submeter todos os elementos de preenchimento dos vãos às
condições mais desfavoráveis de uso, definem-se três categorias V 1 , V 2 e V 3 .
Os diferentes níveis de pressão ou depressão a que devem resistir os elementos de
preenchimento de vãos de cada categoria figuram no quadro que se segue:
PRESSÃO OU DEPRESSÃO (Pa)
CATEGORIA

ENSAIOS DE
DEFORMAÇÃO

ENSAIOS
REPETIDOS

ENSAIOS DE
SEGURANÇA

V1

500

300

1000

V2

1000

750

2000

V3

1750

1250

3000

Se o elemento de preenchimento do vão resistir aos três ensaios mencionados levados
aos níveis correspondentes a V 1 , obterá essa classificação.
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Se resistir aos três ensaios levados aos níveis correspondentes a V 2 obterá obviamente
a classificação V 2 ; e V 3 , se resistir aos três ensaios levados ao nível V 3 . Todavia, se
resistir a dois ensaios ao nível V 3 e no terceiro só resistir a valores correspondentes a V 1 .
A classificação global dos elementos de preenchimento dos vãos é correspondente à
categoria mais baixa obtida em qualquer dos ensaios.
Nos elementos de preenchimento de vãos entende-se por resistir a:
 depois de ensaios de deformação repetidos, a manobra de abertura e fecho
continuar fácil, o aspeto não se alterar e a classificação de permeabilidade ao ar não
variar;
 durante o ensaio de segurança não se verificarem variações substanciais de aspeto
nem que os elementos se abram bruscamente.
vi) Seleção de elementos de preenchimento de vãos
A utilização de elementos de preenchimento de vãos em edifício pressupõe que o seu
comportamento mecânico tenha sido satisfatório quando submetidas a todos os
ensaios que lhes são exigíveis.
No que se refere à permeabilidade ao ar, à estanqueidade à água e à resistência às
solicitações do vento, a escolha dos elementos para uma determinada exposição deve
ser feita de acordo com o quadro seguinte.
Fachadas
Abrigadas

Fachadas Não Abrigadas

COTA
ACIMA DO
SOLO

REGIÕES A e B
Situação a)

Situação a)

Situação b)

Situação a)

Situação b)

< 6m

A1, E1, V1

A1, E1, V1

A1, E1,V1

A1*, E1, V2

A1*, E2, V2

6 a 18m

A1, E1, V1

A1, E1, V1

A1*, E2, V2

A1*, E1, V2

A2, E2, V2

18 a 28m

A1, E1, V1

A1*, E2, V1

A1*, E2, V2

A2, E2, V2

A2*, E3, V2

28 a 50m

A1*,E2**,V2

A2, E2**, V2

A2,E2**, V2

A2*, E3, V3

50 a 100m

A2, E3, V2

A2, E3, V2

A2*, E3, V3

A2*, E4, V3

REGIÃO A

REGIÃO B

E2** - Utilizar E3 nos dois pisos
A1* ou A2* - Nestes casos, sempre que o quociente entre a área móvel e a área de piso for
superior a 1/4, devem-se utilizar janelas da classe imediatamente superior (A2 ou A3)

a)

interior de zonas urbanas em que predominam edifícios de médio e grande porte;

b)

periferia de zonas urbanas ou zonas rurais.
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NOTA 1: Nos locais onde se deseje um isolamento térmico reforçado, os elementos a
utilizar devem ter a classificação de permeabilidade ao ar imediatamente superior
à indicada no Quadro.
NOTA 2: Nos locais onde se pretenda o isolamento acústico de um meio ruidoso, a
classificação de permeabilidade ao ar dos elementos a utilizar não deve ser inferior
a A2.
NOTA 3: As classificações indicadas no quadro devem ser entendidas com os desempenhos
mínimos aconselháveis. Uma vez que os casos particulares não podem ser
cobertos por um documento de índole geral, sempre que se conheçam dados
precisos sobre o regime de ventos de um local particular ou quando existam
outras condições a ter em conta, devem os projetistas escolher os elementos com
base, não nos desempenhos mínimos referidos, mas antes nos condicionalismos
específicos das situações a enfrentar

1.10 Assentamento
a)

Os aros ou marcos, as aduelas e guarnições dos elementos de preenchimento de vãos ou
outro elemento qualquer, serão assentes contra elementos rígidos da construção que
permitam a sua fixação.

b)

Essa fixação será realizada através de parafusos de alumínio ou aço inox e de buchas
expansíveis de materiais não oxidáveis.

c)

Os elementos de fixação terão sempre dimensões compatíveis com os elementos que fixam
e serão em número suficiente para garantir a estabilidade, rigidez e segurança dos
elementos de preenchimento do vão.

1.11 Particularidades
a)

A categoria dos vãos aplicados corresponderá à classificação: A 2 *, E 4 , V 3 .

b)

Esta especificação deve ser lida em conjunto com todas as especificações que se refiram a
materiais que componham os elementos de preenchimento dos vãos ou da parede cortina.

c)

Modelos dos elementos a fornecer, ferragens e guarnições e outros elementos serão em
tempo oportuno apresentados à fiscalização para aprovação.

d)

No decorrer da obra as amostras aprovadas servirão de padrão.

e)

Ao empreiteiro ao qual vier a ser adjudicado o trabalho terá que apresentar uma garantia
de, pelo menos, 10 (dez) anos sobre a manutenção das características dos materiais e dos
conjuntos por eles formados.

f)

As fechaduras terão dimensões adequadas a não provocarem sobre-espessuras nos
elementos onde se inserirem. Quando for caso disso, estarão adaptadas a receber canhão
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europeu normalizado de modo a poderem ser amestradas de acordo com o grau de
hierarquia que lhes pertence.

2.

PERFIS DE ALUMÍNIO LACADO

2.1 Objetivo
A presente especificação tem por finalidade dar indicações técnicas gerais sobre perfis de
alumínio lacado.

2.2 Generalidades
a)

Os elementos de alumínio normalmente usados em trabalhos de construção civil, são perfis
tubulares ou não, obtidos por extrusão e de secção constante.

b)

Os perfis devem ser constituídos por uma liga de aproximadamente 98% de Al, sendo o
resto completado por Si, Mg, Fe e outros elementos.

c)

A uniformidade da secção dos perfis e as suas principais características mecânicas, são-lhe
dadas pelas operações de extrusão, têmpera, esticamento, correção, estabilização, etc.

d)

Combinados por encaixes, soldados, colados ou travados por meios apropriados, podem
formar conjuntos, tais como: guardas, balaustradas, aros, caixilhos, portas, divisórias,
elementos estruturais, etc.

e)

O acabamento final é-lhe conferido por uma operação de termo lacagem.

2.3 Caraterísticas dos perfis
Os perfis a utilizar, obedecerão às seguintes características:


serão obtidos por extrusão com dureza de superfície mínima de 12 Websters;



densidade de ± 2,7;



terão uma resistência à tração mínima de 139MPa;



terão um limite elástico mínimo de 102MPa;



nos diferentes troços as secções terão espessura constante. Admite-se uma tolerância de
mais ou menos 0,15mm;



não apresentarem distorções ou empenamentos;



não apresentarem amolgadelas, raspões ou outros danos que comprometam a lacagem ou
efeito estético;



terão cor uniforme.

2.4 Contatos com outros materiais
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a)

Dadas as características dos alumínios, por vezes, há que reforçá-los interiormente com
materiais que lhes confiram a resistência mecânica aos esforços que este material não tem.
Outras vezes é o alumínio que ao revestir os materiais lhes vem dar o aspeto estético que
estes não podem produzir.

b)

Os materiais que normalmente o alumínio recobre são perfis de ferro ou madeira.

c)

Os perfis ferrosos não protegidos, como se sabe, oxidam-se com facilidade e a ferrugem
mancha o alumínio. É conveniente, por isso, tratar previamente as peças de ferro com
proteção anticorrosiva, objeto de especificação própria.

d)

Do mesmo modo serão também protegidas com tratamento adequado, as madeiras que
produzam com ou sem humidade, reações ácidas.

e)

Quando a ligação a estabelecer entre os diversos elementos não for aparente e se faça por
intermédio de parafusos, estes serão galvanizados ou cadmiados e de preferência, de
alumínio ou aço inoxidável. Quando a ligação for aparente, devem estes na parte visível ser
lacados com a mesma cor do perfil.

2.5 Lacagem
Consiste em depositar sobre a face exposta do alumínio, numa câmara de pintura e após
tratamento adequado dos perfis, uma camada de resina de poliéster com a cor final pretendida
que se fixa na superfície a pintar por forças de atracão electroestáticas, pois tanto o alumínio
como o pó de resina estão eletricamente carregados com cargas de sinais contrários.
Em seguida, as peças são enviadas para o forno, onde, durante aproximada mente 10 minutos
são submetidas a uma temperatura média de 220°C, processando-se a polimerização da resina.
Porque a lacagem perde o brilho quando se risca, o corte dos perfis e a sua montagem deve
efetuar-se com os cuidados necessários à preservação da lacagem e por pessoal especializado
que tenha este fator em atenção.
Utilizando um proveta de chapa de alumínio pintada de acordo com o processo de fabrico
completo; e, com espessuras da camada variando entre 40 e 80 microns, quando submetida aos
ensaios abaixo descritos deverá verificar-se:
a)

de aderência segundo norma DIN 53151 (Cruz de St. André);

b)

de corte, mecanização e fresagem, na zona periférica do corte não se deve observar
qualquer desprendimento da pintura;

c)

de impacto de bola, com a força de 20 libras/polegada segundo ASTM D-2794, não deve
observar-se nenhuma greta na superfície pintada;

d)

resistência a luz solar segundo DIN 500, no valor admissível, 7;

Especificação Técnica – ET-08-05
Vãos

14

e)

resistência às águas de condensação segundo DIN 5007, após 1 000 horas, não devem
produzir-se infiltrações (o proveta deve conter na superfície de ensaio, o raiado reticular Cruz de St. André);

f)

resistência às condições de clima alterno com água de condensação, segundo DIN 50018,
após 24 ciclos a infiltração na Cruz de St. André, deve ser inferior a 1mm;

g)

resistência à corrosão segundo DIN 50021 (em atmosfera de vapor salino), após 1 000h a
infiltração na Cruz de St. André deve ser inferior a 1mm.

2.6 Particularidades
a)

A espessura da camada de pintura para superfícies visíveis, expostas à intempérie não deve
ser inferior a 100 microns nem superior a 120 microns.

b)

Quando houver que selar peças lacadas, estas devem ser previamente protegidas para além
da zona a selar de modo a preservar-se a lacagem.

c)

A limpeza dos lacados deve ser feita com água e detergentes líquidos neutros.

d)

A limpeza com gasolina, acetonas e dissolventes é desaconselhada pois produz a imediata
perda de brilho da superfície lacada.

e)

O fabricante deverá oferecer garantia das propriedades da lacagem, durante o período
mínimo de 10 anos.

3.

PORTAS METÁLICAS

3.1 Objetivo
a)

Considera este artigo o fornecimento e assentamento de portas em chapa galvanizada,
constituídas por uma ou mais folhas, conforme o dimensionamento apontado nas peças
desenhadas.

b)

Os aros ou guias serão em perfis de aço galvanizado de 2mm fixos à parede com
chumbadouros.

3.2 Generalidades
a)

Considera este artigo o fornecimento e assentamento de portas interiores metálicas,
incluindo aro, conforme o dimensionamento apontado nas peças desenhadas.

b)

As folhas e os aros serão em aço galvanizado.

c)

A espessura da folha será de 1,5mm com reforços adequados para a fixação de ferragens.

d)

O acabamento das folhas e aros será com pintura de esmalte em estufa, idêntica à da
caixilharia de alumínio, a executar pelo fornecedor.
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3.3 Caraterísticas
As portas de batente deverão ter as seguintes características:
a)

Moldura constituídas por perfis em aço (cantoneira 40mm) devidamente fixa à alvenaria
existente;

b)

Duas dobradiças por folha de lâminas de 5mm soldadas na armação interior do painel e no
aro com anilha em latão de 4mm de espessura;

c)

Todos os elementos metálicos que constituem a porta e o respetivo aro serão fornecidos
prontos e metalizados, com as dimensões adequadas ao vão, de acordo com os desenhos de
projectos;

d)

Não serão admitidas soldaduras em obra, nomeadamente na fixação dos aros;

e)

Os elementos de fixação terão sempre dimensões compatíveis com os elementos que fixam e
serão em número suficiente para garantir a estabilidade, rigidez e segurança dos elementos
de preenchimento do vão.

3.4 Critérios de medição
A medição será feita por unidade, obedecendo às dimensões desenhadas nos pormenores de
cada tipo de vão.

3.5 Particularidades
Ao empreiteiro ao qual vier a ser adjudicado o trabalho terá que apresentar uma garantia de,
pelo menos, 10 (dez) anos sobre a manutenção das características dos materiais e dos conjuntos
por eles formados.

4.

PORTAS DE MADEIRA

4.1 Objetivo
A presente especificação destina-se a fornecer as indicações técnicas gerais sobre as portas de
madeira.

4.2 Generalidades
Este artigo englobará as operações de fabrico, fornecimento e assentamento, de portas
interiores e exteriores, (vãos P1 e P2) incluindo todos os elementos principais e acessórios,
nomeadamente:
a)

Fornecimento e assentamento dos aros, batentes, bites e vedantes.

b)

Fornecimento e assentamento das portas, propriamente ditas.
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c)

O fornecimento e aplicação de ferragens, fechadura, borracha de espera de porta, três
chapas de identificação das fechaduras e respetivas chaves e todos os acessórios para a
fixação quer das portas, quer das janelas.

As portas a utilizar deverão corresponder às características gerais requeridas pelos Ensaios de
Qualificação de Componentes de Edifícios do L.N.E.C., devendo a ferragem obedecer às normas
específicas do mesmo laboratório.
Quanto ao modo de abrir serão portas com movimento de rotação em torno do eixo vertical
constituído pelos fiéis das dobradiças.

4.3 Condições de aplicação
a)

As portas serão do tipo das fabricações de série, constituídas por estruturas engradadas ou
alveolares envolvidas por um caixilho de madeira rija, aos quais, se fixam tacos da mesma
madeira quer para a colocação das dobradiças quer para a colocação da fechadura.

b)

Este conjunto será exteriormente revestido por aglomerados de madeira, de média
densidade ou não, pintadas a tinta de esmalte, folheados a película de madeira, revestidos a
contraplacado, a termolaminado ou outro acabamento qualquer, de acordo com os
desenhos e pormenores de projeto.

c)

Os aros, aduelas e guarnições das portas serão constituídos por peças maciças, sem
emendas, de madeira rija, de cerne, de acordo com os desenhos e pormenores de projeto.

d)

As portas devem apresentar uma resistência conveniente aos esforços que resultam das
manobras normais dos utentes e da utilização a que se destinam.

4.4 Estanqueidade e isolamento
a)

O ajustamento entre as folhas e os elementos fixos deve ser tal que não permita a passagem
acentuada de pó ou ar.

b)

Sempre que necessário, como forma de se atingir uma maior estanqueidade e/ou
isolamento, fixar-se-ão no perímetro da folha ou nas ombreiras, na verga e no pavimento,
junto ao rasto da folha, conforme estiver indicado nos desenhos e pormenores de projeto,
perfis de PVC e/ou borracha sintética, que deem ao vão a estanqueidade e o isolamento
pretendido.

c)

Para garantir a vedação entre aros e alvenarias ou betões, aplicar-se-ão tiras de poliuretano
ou outro material vedante de eficiência comprovada.

4.5 Ferragens
a)

As ferragens serão em número e dimensões adequadas ao vão a que irão ser aplicadas, ao
movimento que este executará, esforços a ações que suportarem.
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b)

Evitar-se-á sempre que metal trabalhe contra metal, para tanto, intercalar-se-ão anilhas de
vinílico grafitado ou de outro material, que evite por atrito, desgaste acelerado e permita
ainda, o funcionamento harmonioso do conjunto.

c)

Os elementos de abrir/fechar e os comandos necessários à movimentação dos elementos
móveis terão acesso fácil e serão igualmente de fácil manejo.

4.6 Assentamento
a)

Os contra-aros, aduelas e guarnições fixar-se-ão aos elementos rígidos da construção por
intermédio de tacos de madeira previamente colocados e parafusos de material não
oxidável. Quando tal não for aconselhado, usar-se-ão grampos de ferro galvanizado em
número e com o comprimento suficiente a uma boa fixação.

b)

Os elementos de fixação terão sempre dimensões compatíveis com os elementos que fixam.

c)

Como atrás se diz, o assentamento dos elementos móveis far-se-á de forma a que trabalhem
suavemente, sem prisões ou descaimentos, apresentando uma folga sempre igual em
relação aos elementos fixos onde se inserem.

d)

O número e características das fixações e ferragens, quer dos elementos fixos quer dos
móveis será sempre função das dimensões desses elementos e/ou do tipo de movimento
que executam, assegurando a cada um e ao conjunto que forma o vão, a rigidez,
estabilidade e segurança necessária ao seu correto funcionamento.

4.7 Particularidades
a)

Esta especificação deve ser lida em conjunto com todas as especificações que se refiram a
materiais que componham os vãos.

b)

Os acabamentos estarão de acordo com as indicações fornecidas nos desenhos e
pormenores de projeto e com a especificação respetiva.

c)

Toda a ferragem será de primeira qualidade devendo merecer a aprovação da fiscalização,
pelo que, o empreiteiro, em tempo oportuno, deverá apresentar amostras que depois de
aprovadas servirão de padrão.

d)

Em qualquer caso as fechaduras terão dimensões adequadas a não provocarem sobreespessuras. Quando for caso disso estarão adaptadas a receber canhão europeu
normalizado, de modo a poderem ser amestradas com o grau de hierarquização que lhes
pertence.

5.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição é a unidade (Un) de cada tipo de vão com as características
definidas na lista de quantidades de trabalho e de preços.
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b)

A quantidade é a medida nos desenhos do projeto.

c)

O preço unitário correspondente à unidade de medição engloba todos os encargos
relacionados com a completa execução do trabalho.
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ESPECIFICAÇÃO ET-08-06
REVESTIMENTOS
1.

MOSAICO DE GRÊS PORCELÂNICO NO REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E PAREDES

1.1

Objetivo
Fornecer indicações técnicas gerais e modo de aplicação de mosaicos de grês porcelânico no
revestimento de pavimentos.

1.2

Características
a)

Os mosaicos a utilizar serão produzidos por prensagem e monocozedura.

b)

Todas as peças serão bem cozidas, apresentarão textura homogénea e uniforme e serão de 1ª
escolha.

c)

Terão arestas bem definidas apresentando constância de tom em toda a sua espessura.

d)

Deverão estar de acordo com as normas abaixo indicadas e ter as seguintes características.
Designação da Característica
• Dimensões

Norma
--

Valor no mosaico
10x20 ou 20x20 ou 30x30
ou 40x40 cm

• Espessura

1.3

--

≈8 mm

• Características dimensionais e aspeto superficial

EN 98

Cumpre a Norma

• Absorção de água

EN 99

0,02% a 0,04%

• Resistência à flexão

EN 100

45 a 55 N/mm2

• Dureza superficial (Mohs)

EN 101

8

• Resistência à abrasão

EN 102

113 mm3

• Dilatação térmica linear

EN 103

Cumpre a Norma

• Resistência aos choques térmicos

EN 104

Cumpre a Norma

• Resistência química

EN 106

Cumpre a Norma

• Resistência ao gelo

EN 202

Cumpre a Norma

Receção – Inspeções de caráter geral ou outras
a)

Sempre que a fiscalização o exigir o empreiteiro obriga-se a apresentar, dentro do prazo por
aquela entidade estabelecido, certificados de qualidade dos mosaicos fornecidos.

b)

Independentemente da existência desses documentos a fiscalização poderá sempre que o
entender mandar proceder a inspeções de carácter geral ou outras.
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1.4

Base de assentamento
a)

A base de assentamento será preferencialmente constituída por uma superfície de betão,
camada de massame ou laje de betão, desempenada, fechada, não riscada, não afagada à colher
ou talocha metálica, de preferência sarrafada, apresentando uma superfície homogénea, rugosa,
áspera, semelhante ao de uma lixa.

b)

As bases onde assentam os mosaicos devem estar limpas de todos os vestígios de produtos
químicos, gorduras, tintas vernizes, ceras, fuligens, poeiras, matérias desagregáveis e
destacáveis, ou outros elementos que impeçam um correto assentamento.

c)

Quando a base de assentamento não for um massame ou laje de betão e sim uma betonilha, a
superfície desta deve apresentar-se de igual modo como acima descrito. Neste caso, dever-se-á
dar especial atenção à composição e ao assentamento das betonilhas, ver especificação
"Betonilhas", de modo a que tenham a compacidade e as características mecânicas necessárias a
não comprometer o assentamento dos mosaicos.

d)

Seja qual for a base de assentamento, a sua superfície dever-se-á encontrar sempre limpa de
quaisquer substâncias que possam prejudicar um assentamento eficaz, desempenada e nivelada
pelas cotas de projeto, de modo a evitar camadas adicionais de argamassas de enchimento e
regularização.

e)

A tolerância máxima permitida na sua regularização é a de uma flecha de 3mm, observada com
uma régua retilínea de 2,0m de comprimento colocada em qualquer ponto e em qualquer
direção.

1.5

Assentamento
a)

Características gerais
i)

O assentamento dos mosaicos não deve ser iniciado sem estarem instaladas todas as
eventuais tubagens e terminados todos os trabalhos que de algum modo possam interferir
com esse assentamento.

ii)

Os mosaicos serão assentes através de uma argamassa de cimento e areia, ou pela aplicação
de argamassas pré-doseadas e pré-confecionadas, geralmente denominadas «cimentos cola».

b)

Preparação dos mosaicos
i)

Sejam quais forem os meios de aplicação dos mosaicos, o seu tardoz deverá ser
convenientemente limpo de todos os vestígios de produtos químicos, gorduras, tintas, ceras,
fuligens, poeiras, matérias desagregáveis e destacáveis; ou, outros elementos que impeçam
um assentamento correto.

ii)

Quando os mosaicos forem assentes através de uma argamassa de cimento e areia, devem,
para além de limpos, ser passados por água potável, a não ser que, as instruções para o
efeito fornecidas pelo seu fabricante o desaconselhem.
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iii)

Se forem assentes por intermédio de um "cimento cola", sê-lo-ão secos, embora limpos e
desempoeirados.

c)

Assentamento de mosaicos através de argamassas de cimento e areia
i)

Neste caso a argamassa deve ser tão rica de cimento quanto possível e a quantidade de
areia somente a necessária para lhe dar consistência. A água de amassadura será a mínima
indispensável para a obtenção da trabalhabilidade desejada.

ii)

A colocação dos mosaicos far-se-á diretamente depois de limpos e passados por água
potável.

iii)

Todavia, a base de assentamento deve ser fortemente humedecida - saturada de água - sem
que a água ressuma ou reste empoçada.

iv)

Este procedimento tem por objetivo evitar que se processe a segregação da água de
amassadura da argamassa; e deste modo, proporcionar uma ligação efetiva dos mosaicos à
sua base de assentamento.

d)

Assentamento de mosaicos através de "cimentos cola"
i)

As argamassas usadas são geralmente constituídas por uma massa de resinas sintéticas
recticuladoras, de cargas selecionadas, pré-doseadas e pré-confecionadas. Estas massas,
depois de terem feito presa, deverão ter altos índices de adesão, de flexibilidade, de
impermeabilidade, de resistência aos choques, aos diferenciais de temperatura, aos agentes
químicos, biológicos, poluentes e atmosféricos.

ii)

Regra geral quando se utilizam estas massas, tanto as bases de assentamento como os
mosaicos são limpos e desempoeirados mas não são humedecidos ou molhados.

iii)

Como forma de assegurar um assentamento correto e duradouro, seguir-se-ão
rigorosamente na aplicação dos "cimentos cola", as instruções para tal fornecidas pelo seu
fabricante.

e)

Execução
i)

A disposição dos mosaicos obedecerá ao indicado nas peças desenhadas. Na falta desta
indicação a sua disposição deve ser previamente combinada com o autor do projeto; ou, se
não houver indicações fornecidas por este, pelo dono da obra e/ou fiscalização.

ii)

Antes de se iniciar o assentamento os mosaicos serão examinados e rejeitados todos os que
apresentem falhas, fissuras, cantos ou arestas quebradas, empenos ou outros defeitos de
fabrico.

iii)

Tal como a base onde assentam, o tardoz dos mosaicos deve ser convenientemente limpo
de todos os materiais ou partículas que de algum modo possam prejudicar um
assentamento correto.

Especificação Técnica – ET-08-06
Revestimentos

4

iv)

Para evitar a perda de aderência resultante do endurecimento da argamassa, esta deve ser
colocada em pequenas áreas, com uma espessura superior às necessidades e nunca inferior
à espessura nominal do mosaico.

v)

Este procedimento permitirá que os mosaicos sejam assentes praticamente ao mesmo
tempo, sendo de imediato ligeiramente batidos com um maço, no sentido de não só os
alinhar e nivelar, como também, de fazer com que eventuais bolsas de ar intercaladas entre
o seu tardoz e a argamassa se soltem e esta ressuma entre as juntas garantindo uma boa
ligação.

vi)

O excesso de argamassa que reflua através das juntas deve de imediato ser retirada com
um pano húmido evitando-se o aparecimento de manchas.

vii) Qualquer argamassa que tenha endurecido ou perdido trabalhabilidade não poderá ser
aplicada e deve de imediato ser retirada dos locais de trabalho.
viii) Os mosaicos serão assentes procurando-se obter uma superfície plana, completamente
desempenada; ou então, que contornem as superfícies que se pretendem revestir,
respeitando as cotas definidas nos desenhos e pormenores de projeto.
ix)

Em qualquer caso não serão permitidas concavidades, convexidade ou ressaltos bruscos,
ficando os extremos de cada mosaico no mesmo plano do que lhe dá continuidade.

x)

O desempeno da superfície revestida, bem como a uniformidade, alinhamento, paralelismo
e perpendicularidade das juntas, a distribuição dos mosaicos segundo as áreas a revestir e
os remates serão objeto de especial cuidado. Em caso algum será permitida a aplicação de
frações de mosaicos demasiado estreitas e/ou pequenas; ou ainda, que situações de remate
iguais tenham soluções dimensionais diferentes. As peças que precisarem de ser cortadas
sê-lo-ão por meios mecânicos adequados ficando com arestas vivas, justapondo-se de forma
regular aos elementos que rematam; ou rodeando-os, observando entre si o espaçamento
determinado para as juntas dos mosaicos, de acordo com as indicações para tal fornecidas
pelo autor do projeto ou pela fiscalização.

xi)

Serão levantados e recolocados de novo todos os mosaicos nas áreas onde, depois de
assentes, e após a argamassa ter feito presa, uma vez batidos, o som correspondente seja o
de um oco.

xii) A tolerância máxima permitida às superfícies revestidas é igual à tolerância exigida para a
base de assentamento; e, observada a superfície final contra a luz rasante, em caso algum
se observarão ondulações. Embora se admita a tolerância acima indicada, é necessário em
todos os casos fazer cumprir tanto quanto possível os valores nominais indicados para os
alinhamentos e cotas definidas nos desenhos e pormenores de projeto.
xiii) Cabe à fiscalização determinar onde e quais os defeitos a reparar e os métodos e processos a
utilizar.
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1.6

Juntas
Os mosaicos serão assentes formando juntas. Estas devem ser realizadas de acordo, para cada
dimensão dos mosaicos e sua espessura, com as instruções do seu fabricante ou com o partido
estético que delas se pretende tirar.
Em princípio, a dimensão das juntas deve ser igual ou maior que dois terços da espessura do
mosaico; todavia, essa dimensão deve ser submetida à apreciação do autor do projeto ou da
fiscalização e se necessário executado um painel de ensaio para a escolha da junta a adotar.
Se os painéis adquirirem dimensões muito grandes dever-se-ão criar juntas de repartição com 10mm
de largura, obedecendo aos seguintes critérios:


quadrados de aproximadamente 4 x 4m em superfícies exteriores, suportes sujeito s a flexões ou
movimentos diferenciais estruturais apreciáveis;



quadrados de aproximadamente 7 x 7m em superfícies interiores e/ou superfícies estáveis.

Quando se estiver na presença de juntas pertencentes a estruturas, os bordos dos mosaicos devem
ser tangentes aos bordos dos elementos que a formam.
As juntas têm por função não só disfarçar as diferenças dimensionais dos mosaicos, mas também,
equilibrar em relação às solicitações que suportam as diferenças de comportamento destes e das
bases onde assentam.
Quando do assentamento, o espaço que forma a junta deve ser limpo procedendo-se posteriormente
ao seu refechamento.
O refechamento das juntas deve ser executado tão tarde quanto possível. Em qualquer caso nunca se
deve efetivar sem que antes se tenha deixado endurecer a argamassa de assentamento.
Se se quiser tirar partido da cor da junta utilizar-se-á um mastique, ou argamassa de cimento préconfecionada e pré-doseada, com a cor desejada.
A cor e o tipo de junta, se não indicadas nos desenhos e pormenores de projeto, serão definidas pelo autor
do projeto.
Quando da aplicação dos mosaicos, para que as juntas fiquem uniformes, usar-se-ão cruzetas de
plástico que se retirarão logo que possível.
Os pavimentos cujos mosaicos foram assentes através de uma argamassa de cimento e areia,
particularmente os expostos à ação solar e vento forte, deverão ser regados nos três dias
subsequentes ao seu assentamento.
Após a tomada das juntas deverá ser feita uma limpeza utilizando-se uma estopa ou palha de aço
fina, ou ainda, passadas 24 horas e durante o tempo máximo de cinco minutos, uma escovarem com
uma solução ácida concentrada entre os 5 e os 15%, de acordo com o grau de sujidade, os materiais a
retirar e o tipo de mosaico aplicado.
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Depois desta operação a solução ácida deverá ser completamente retirada com uma lavagem
abundante de água limpa e sabão.
Em alternativa, utilizar-se-ão produtos de limpeza adequados e indicados para tal pelos fabricantes das
argamassas com que se assentarem os mosaicos, se executarem as juntas, ou pelos fabricantes dos
mosaicos.
O pavimento deverá ser protegido das operações subsequentes de forma a evitar a sua deterioração.

1.7

Rodapés
Os rodapés a aplicar estarão de acordo com as indicações fornecidas pelos desenhos e pormenores de
projeto.

1.8

Particularidades
Os mosaicos a aplicar serão polidos, não polidos ou anti-derrapantes, de acordo com a sua referência
e as indicações fornecidas pelos desenhos e pormenores de projeto.
Os mosaicos colocados em cobertores de escadas terão obrigatoriamente a seguir ao focinho do
degrau uma faixa estriada com funções anti-derrapantes ou serão eles próprios anti-derrapantes.

2.

BETONILHAS

2.1

Objetivo
Esta especificação tem por finalidade fornecer indicações técnicas gerais sobre os materiais e modo
de execução de betonilhas.

2.2

Generalidades
As betonilhas destinam-se a constituir superfícies de desgaste ou a estabelecer transição entre um
pavimento resistente e um revestimento de acabamento final.
Quando as betonilhas forem elementos destinados a constituir superfícies de desgaste o seu
endurecimento superficial poderá ser obtido por meio da aplicação de produtos que através de uma
reação química com as partículas moles da argamassa, cal, carbonato de cálcio, as endurecem e
ligam mais apertadamente, conferindo ao pavimento características mais resistentes ao desgaste; ou,
pela introdução na superfície da betonilha, quando esta ainda se encontra no estado plástico, de
partículas sólidas selecionadas, de grande existência quer mecânica quer ao desgaste. No primeiro
caso, o endurecedor, poderá ser aplicado misturando-o com a argamassa da betonilha, podendo
nestes casos, cumulativamente, ser também um acelerador de presa. Este tipo de endurecedor
quando não indicado nas peças desenhadas do projeto será aprovado pela fiscalização. Se a superfície
a endurecer tiver já feito presa, ou começado a cura, deve esta apresentar-se perfeitamente limpa de
óleos, gorduras, poeiras ou matérias soltas, após o que será aplicado o endurecedor o mais
uniformemente possível. Dada a grande variedade de produtos existentes, o seu diferente modo de
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aplicação e características, devem seguir-se rigorosamente para cada produto as indicações
fornecidas pelo fabricante.
As betonilhas destinadas a construir uma camada de enchimento e regularização, sendo elementos
de transição para um revestimento final, terão o acabamento que melhor assegure um bom
assentamento do material definido como revestimento.

2.3

Base de assentamento
A base de assentamento preferencial de qualquer revestimento de pavimentos é regra geral uma
base monolítica tão homogénea quanto possível e de resistência mecânica adequada aos esforços
que lhe serão transmitidos.
O revestimento de pavimentos tem por função, entre outros atributos, melhorar o comportamento
das bases de assentamento em relação a ações mecânicas, químicas e/ou biológicas, modificar-lhes
as suas características de transmissibilidade sonora, elétricas ou outras, proporcionar-lhes melhores
condições e limpeza e higiene e/ou cumulativamente dar-lhes um aspeto estético e de conforto que à
partida não têm.
Existe deste modo, obviamente, uma relação íntima entre os revestimentos de pavimentos e a base
onde assentam. Essa relação é concretizada objetivamente através de um elemento de "colagem" que
irá estabelecer a ligação entre a base e o revestimento. É pois função desse elemento, o
estabelecimento de uma união firme, tão coerente quanto possível com o revestimento e a base, de
modo a que o conjunto formado funcione como um todo; e cumpra, cabalmente, as funções para que
foi destinado.
Adquire deste modo, importância primordial, a espessura, a natureza, a capacidade de aderência, a
resistência mecânica e a qualidade desse elemento.
Como se sabe, na construção corrente e comum, as bases de assentamento dos revestimentos são
em geral, lajes de betão ou camadas de massame cujo acabamento não é executado quando esses
elementos são construídos, preferindo-se habitualmente fazer a sua regularização posteriormente,
através de betonilhas, numa ou mais camadas de enchimento.
Esta técnica, se bem que usual não é a mais correta. A agravá-la acresce ainda o facto de
normalmente as ou a camada de betonilha de enchimento e regularização, ser ou serem aplicadas
quando a base de assentamento já fez presa. Este procedimento diminui a capacidade de aderência
das betonilhas à base onde assentam, sendo necessário proceder a picagens, limpezas e saturação de
água da base; ou, conforme os casos e sempre que necessário, supletivamente, recorrer a um
produto adjuvante de ligação, cuja aplicação se deverá fazer obedecendo estritamente às indicações e
instruções fornecidas pelo fabricante.
Por outro lado, camadas de betonilhas demasiado espessas, demasiado extensas ou em sucessivas
camadas, mesmo quando corretamente aplicadas, alteram a compacidade e homogeneidade do
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conjunto, dão origem à recorrente necessidade de esquartelamento e aparecimento de juntas, nem
sempre desejáveis ou coerentes com o acabamento pretendido, e a cuidados acrescidos com a
própria cura, de modo a minorar os efeitos de retração das massas aplicadas, sob pena de originar o
aparecimento de fendilhações e desligamentos indevidos.
É assim preferível, mesmo quando as superfícies das lajes ou massames não tenham revestimento e
elas próprias sejam superfícies de desgaste, levar as lajes de betão ou as camadas de massame às
cotas finais, regularizando as superfícies de acordo com o acabamento pretendido, ou então, deixar o
espaço estritamente necessário para receber o revestimento final; ou, quando tal não se poder evitar,
a betonilha, com a espessura indispensável e a composição adequada a poder resistir eficazmente
aos esforços a que o pavimento for solicitado, estritamente necessária para assentar o revestimento.
Quando for caso disso e se se tiverem de executar betonilhas de enchimento e regularização, dever-se-á
preparar cuidadosamente a sua base de assentamento, de modo a garantir uma ligação eficaz.
Quando a base de assentamento for uma base de betão, a betonilha deve ser assente sempre que
possível antes que esse elemento tenha feito presa, mas e só, se a sua superfície se apresentar
rugosa e limpa.
Se a base de assentamento já tiver feito presa ou não garanta uma boa ligação, esta será preparada
por forma a que a ligação se possa estabelecer. Como atrás se diz, a base será picada de maneira a
eliminar superfícies muito lisas, uma rugosidade uniforme é condição de uma boa aderência, leitadas
e barbotes de betão. Será igualmente limpa de gorduras, poeiras, materiais destacáveis impregnados
ou estranhos que de alguma forma possam prejudicar a ligação pretendida.
Após estas operações é conveniente lavar a superfície de assentamento com água abundante e
potável. Uma vez lavada a base, deve esta ser alagada com água potável, permanecendo aí esta, o
tempo suficiente para humedecer o betão, evitando-se assim que posteriormente haja segregação da
água de amassadura da betonilha, sem todavia a água ressumar.
Antes da aplicação da betonilha dever-se-á retirar toda a água eventualmente empoçada, procedendo
como fase última de preparação da base, à aplicação, com uma escova, de uma aguada forte de
cimento.
A betonilha será então aplicada sobre esta aguada antes que a mesma tenha endurecido.
Em alternativa a este processo, depois da base devidamente limpa de todos os vestígios de produtos
químicos, gorduras, tintas, ceras, fuligens, poeiras, matérias desagregáveis e destacáveis ou outros
elementos que impeçam um correto assentamento, recorrer-se-á a um produto adjuvante de ligação,
cuja aplicação se deverá fazer obedecendo estritamente às instruções do fornecedor do produto.
Se a base de betão contiver um aditivo impermeabilizante a betonilha deve ser levada à sua
espessura mais elevada e receber o respetivo acabamento. As betonilhas são exequíveis em
superfícies impermeabilizadas; mas, nessas circunstâncias, por si próprias, não aderem à base.

2.4

Materiais de composição das argamassas
a)

Cimento
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Salvo determinação expressa em projeto, o ligante a empregar deverá ser de presa normal.
Só será admitida a utilização de cimento que se encontre em boas condições de aplicação.
Não é autorizado o uso de ligantes com elevadas temperaturas resultantes de fabrico, com
grânulos endurecidos que se não possam desfazer com a pressão dos dedos; ou, qualquer outra
característica que ponha em perigo o tipo e qualidade da argamassa pretendida.
b)

Água
A água a empregar nas amassaduras ou na lavagem de inertes, deverá ser doce e limpa, isenta
de substâncias orgânicas, de cloretos, sulfatos e outros sais em percentagens prejudiciais, bem
como, óleos ou outras impurezas.
As águas captadas na zona das obras poderão ser utilizadas, desde que obedeçam aos
documentos normativos sobre o seu uso e após a aprovação da fiscalização.
Sempre que o entender a fiscalização poderá mandar proceder à análise da água mesmo que
esta aparente estar em condições para ser usada no fabrico de argamassas ou lavagem de
inertes.
A recolha e acondicionamento das amostras, as análises e ensaios para averiguação da
qualidade da água, são encargo do empreiteiro.

c)

Areia
Considera-se areia, o inerte resultante da desagregação de rochas, natural ou provocada,
composto por partículas de dimensões compreendidas entre 0,06 e 5mm de diâmetro.
A areia a empregar no fabrico de argamassas deverá de preferência ser natural, de grãos
siliciosos e arredondados, sem conter elementos alongados ou achatados.
Deverá ser isenta de quaisquer substâncias que prejudiquem a boa ligação com outros materiais,
tais como: argilas (especialmente as aderentes ao grão ou em nódulos), mica, carvão, conchas,
detritos, partículas vegetais ou outras matérias orgânicas, cloretos, sulfatos, ou outros sais em
percentagens prejudiciais.
Areia, contendo argila nas percentagens toleradas pela Regulamentação Oficial, desde que se
encontre sob a forma de partículas finas, muito disseminadas, poderá ser aceite.
De igual modo, se poderá autorizar a utilização de areias marinhas, quando estas satisfaçam o
exigido nos documentos normativos.
A areia proveniente de britagem ou moagem de pedra deverá ser devidamente desempoeirada.
A granulometria da areia a utilizar será contínua e obedecerá aos documentos normativos existentes.
Em caso algum se devem utilizar granulometrias descontínuas de areias muito finas ou muito
grossas. Se umas, as grossas, dificultam a trabalhidade, as outras facilitam-na, mas em qualquer
caso diminuem a resistência mecânica das betonilhas.
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A areia deverá ser separada ou ensilada por granulometrias de forma a não se misturarem no
decorrer dos trabalhos.
A fiscalização pode impedir a entrada em estaleiro dos materiais que não estejam em condições;
ou, promover a remoção imediata do material rejeitado.
A fiscalização poderá permitir a lavagem da areia quando se verificar que da lavagem resulta a
sua recuperação.
No caso da areia ter de ser lavada para eliminar impurezas somente deverá ser usada água doce
potável.

2.5

Fabrico das argamassas
a)

Medição dos componentes
A medição do ligante deve ser sempre efetuada por pesagem ou por número de sacos de
embalagem de origem.
De igual modo, a medição dos inertes deve ser feita em peso, podendo em casos a aprovar pela
fiscalização ser feita em volume.

b)

Humidade dos inertes
A humidade dos inertes na ocasião do fabrico das argamassas deve ser tão uniforme quanto
possível.
Esta humidade, medida pelo teor em água total, deve ser devidamente tida em conta no
estabelecimento da quantidade de água a utilizar na amassadura em face da dosagem fixada na
composição das argamassas.

c)

Razão água-ligante
A relação água-ligante deve ser reduzida ao mínimo indispensável e compatível com os
processos de colocação e compactação da argamassa.
Em qualquer caso a água a adicionar à mistura deve ser a estritamente necessária para
proporcionar à argamassa trabalhabilidade e para garantir que quando da cura os fenómenos
de fissuração e de desligamento devidos a retração se não verifiquem ou sejam mínimos.
A quantidade ótima de água é a que dá à mistura uma consistência semelhante à da terra
húmida. Um teste simples consiste em apanhar uma mão cheia de argamassa que depois de
bem apertada não deixe escorrer água e em que o conjunto apertado se mostra consistente.

d)

Dosagens mínimas
A composição de argamassa para uma betonilha deverá garantir o máximo de compacidade, que
poderá ser aumentada, particularmente se se destinar a superfícies de desgaste, à custa da
incorporação de elementos destinados a esse fim.
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As dosagens recomendadas para a obtenção de uma betonilha de boas características são 1:3 e
1:4, podendo no caso da aplicação de revestimentos como alcatifa, mosaicos de cortiça, vinílicos
ou semelhantes, executar-se betonilhas ao traço 1:5.
e)

Aditivos
Os aditivos que haja necessidade de introduzir devem ter a sua utilização sancionada pela
experiência.
Quando tal não aconteça, devem ser submetidos a ensaios que provem a sua eficiência e
inocuidade.
Não poderão ser utilizados no fabrico das argamassas quaisquer aditivos sem autorização da
fiscalização.

f)

Amassadura
O empreiteiro é obrigado a equipar-se com os meios necessários à satisfação das quantidades de
argamassa a colocar.
Deve utilizar-se equipamento que promova a mistura homogénea dos componentes e que não dê
lugar a segregação, assentamento ou fratura dos inertes.
Quando forem usados meios mecânicos de amassadura, não são admissíveis paragens da
betoneira depois de iniciado o seu carregamento e antes de completamente esvaziada.
A saída das amassaduras das betoneiras, deve ser feita com esta em rotação, e, de modo a não
provocar a desagregação total ou parcial dos materiais.
De igual modo, não é permitida a descarga da betoneira por frações.
Dever-se-á dar atenção, ao fabrico e colocação das argamassas em condições de temperatura
desfavoráveis e cumprir-se as disposições normais para estes casos

2.6

Execução
a)

Plano de colocação das argamassas
Sempre que as bases onde assentam as betonilhas forem esquarteladas, estas também o serão
e de módulo igual ao existente na base, a não ser que, outra seja mais aconselhada ou outra
esteja indicada nos desenhos e pormenores de projeto. De igual modo se respeitarão as juntas
de dilatação existentes na base, não as cobrindo em caso algum. Aliás, estas juntas deverão ser
refechadas ao nível das betonilhas se outro acabamento não estiver indicado.
Quando o assentamento das argamassas se faça sobre bases de grande dimensão não
esquarteladas, como por exemplo lajes de betão, é conveniente para minorar efeitos devidos à
retração, fissurações e desligamentos, das argamassas, fazer a aplicação das betonilhas através
de painéis, cuja dimensão máxima não deve exceder 3,60 x 3,60m e respeitar rigorosamente, as
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juntas de dilatação existentes. Em geral é conveniente fazer coincidir as divisões entre painéis
com as juntas existentes nas bases.
Os painéis deverão ser construídos alternadamente, em quincôncio, como um tabuleiro de
damas, sendo os posteriores executados decorridas 24 horas ou mais depois de executados os
anteriores.
Betonilhas destinadas a constituir superfícies de desgaste serão sempre esquarteladas.
Quando o esquartelamento e as juntas de dilatação não estiverem indicadas nos desenhos e
pormenores de projeto, o empreiteiro obriga-se a apresentar à fiscalização o plano de execução
das betonilhas incluindo a localização das juntas de trabalho e de dilatação que haja a executar.
b)

Transporte
Os processos a utilizar para o transporte ou o transbordo das argamassas, desde a descarga da
betoneira até ao local de aplicação, deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização.
O intervalo de tempo entre a amassadura e a colocação das argamassas deve ser o menor
possível.
Não será permitido qualquer processo de transporte ou transbordo que possa causar
segregação, assentamento ou fratura dos inertes, excessiva secura, exagerada exposição à chuva
e ao sol, ou quaisquer outros inconvenientes que prejudiquem a qualidade das argamassas.

c)

Depósito
Sempre que as argamassas tenham de aguardar um certo tempo antes de ser colocadas em
obra, deverão ser depositadas em lugar limpo, não absorvente, protegido das intempéries de
modo a que se mantenham as suas características de composição e uniformidade.
Durante o período de depósito e quando da colocação em obra, não é permitida a junção às
argamassas de qualquer componente, em especial água. As argamassas apenas poderão ser
remexidas, reamassadas, colocadas e compactadas.
Em caso algum será permitida a aplicação de argamassas endurecidas. Qualquer argamassa que
se encontre endurecida será de imediato retirada do local de trabalho.
O tempo de permanência em depósito deve ser o mínimo possível. Em qualquer caso, este tempo
será sempre limitado pela possibilidade de boa colocação posterior, tendo em atenção os meios
de compactação, a temperatura ambiente e o eventual uso de retardadores de presa.
Nos casos correntes e salvo justificação especial, o intervalo de tempo referido não deve ser
superior a hora e meia.

d)

Colocação, compactação, espessuras das betonilhas e acabamento
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Previamente à execução das betonilhas serão realizadas mestras em número suficiente que
garantam um correto nivelamento e desempeno da superfície.
Em alternativa poder-se-á proceder à fixação de réguas de madeira aparelhada cujas orlas
superiores marquem de modo correto os níveis de acabamento. Essas réguas poderão ser as
cofragens dos painéis quando as betonilhas forem executadas por esse método.
Os meios a utilizar para colocar as argamassas "in situ", deverão estar em correspondência com
os volumes exigidos, a qualidade das argamassas e o local da sua aplicação.
Só se deverão colocar as argamassas no espaço que as irá conter depois de se verificar que este
está em condições de as receber.
A colocação deve ser efetuada de modo a evitar a segregação e desagregação das argamassas e,
em condições de temperatura e humidade que permitam que a presa e o endurecimento se
realizem normalmente.
Betonilhas destinadas a dar inclinações para efeito escoante ou que tenham necessidade de
vencer desníveis acentuados, serão executadas sobre enchimentos próprios, objeto de
especificação adequada.
A colocação e o espalhamento das argamassas poderá ser efetuado por meios manuais ou
mecânicos, mas nunca por vibração.
As argamassas devem ser colocadas e espalhadas acima do nível desejado e uma boa técnica
para provocar a sua adesão à base, preparada com aguada forte de cimento como atrás se
refere, é batê-la e compactá-la a maço de madeira sem que a leitada de cimento apareça à
superfície. Após esta operação proceder-se-á ao seu sarrafamento com a régua de sarrafar
apoiada nas réguas ou nas mestras previamente executadas e/ou colocadas.
Se necessário for, para atingir as cotas de projeto ao longo do processo de sarrafamento
proceder-se-á a adição de mais argamassa.
A superfície ligeiramente rugosa deixada pela régua de sarrafar ou pela talocha é uma boa
superfície para alguns tipos de acabamento.
Se se quiser uma superfície mais lisa e fechada, a betonilha será acabada à colher de pedreiro ou
talocha metálica. Para isso, convém deixar passar algumas horas, que dependerão sempre das
condições de temperatura, humidade e ventilação do local, até a argamassa tomar a presa
conveniente a poder ser trabalhada por essas ferramentas.
Uma superfície densa e lisa deve ser obtida tão rapidamente quanto possível, pois se o trabalho
com a colher ou talocha metálica for repetido muitas vezes pode-se provocar a segregação da
argamassa pelo refluir à superfície da leitada de cimento.
Qualquer betonilha tem de receber o seu acabamento a um nível determinado. Deve-se portanto
ter isso em atenção quando da execução da base de assentamento tendo em vista não se terem
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de aplicar betonilhas ou demasiado espessas ou demasiado finas. Regra geral a espessura das
betonilhas nunca deve ser inferior a 2,5 cm a não ser que seja aplicada sobre uma base que
ainda não tenha feito presa, onde se admite uma espessura mínima de 2 cm. Todavia se a
betonilha for executada sobre pavimentos velhos deve ter aproximadamente 4 cm. Se for
executada sobre bases de menor resistência mecânica que a própria betonilha ou sobre tela
impermeabilizante deve ter uma espessura maior ou igual a 5 cm.
Armaduras resistentes serão colocadas e introduzidas nas betonilhas sempre que indicadas nos
desenhos de projeto.
O empreiteiro sempre que o achar necessário é livre de propor a introdução de armaduras de
pele no sentido de evitar fissurações superficiais por efeito de retração, mas só o fará se a
fiscalização o autorizar.
Todas as operações de transporte, depósito, colocação e espalhamento serão realizadas antes de
se ter iniciado a presa das argamassas.

2.7

Cura das argamassas
A cura deve processar-se em condições que favoreçam a presa e o endurecimento das argamassas de
forma lenta e contínua.
Para tal, tomar-se-ão logo após a sua colocação e regularização, as medidas convenientes face à
temperatura ambiente ou outros fatores que possam provocar a perda prematura da água ou que
impeçam a sua reação com o ligante.
Os cuidados a ter com a cura das argamassas deverão ser objeto de aprovação da fiscalização.
Em qualquer circunstância e nada sendo determinado em contrário, deverão ser observadas as
normas seguintes:
 pelo menos, nas primeiras setenta e duas horas após a colocação, as argamassas devem ser
protegidas de temperaturas inferiores a 0ºC;
 a perda de água por evaporação deve ser evitada, usando-se os seguintes meios:
-

revestir as superfícies pelas quais se dá a evaporação, com materiais impermeáveis ou com
materiais humedecidos;

-

aplicar sobre as superfícies, por pintura, películas que contrariem a evaporação;

-

manter continuamente molhadas as superfícies expostas pelo menos nos primeiros dez dias
subsequentes à sua execução.

As medidas de proteção contra a perda de água por evaporação devem ser mantidas a partir da
amassadura das argamassas.
Processos especiais de cura podem ser aplicados de acordo com técnica de eficácia comprovada. Deve
todavia ter-se em conta eventuais alterações das propriedades das argamassas motivadas por esses
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processos, em particular no que se refere à evolução da resistência no tempo, à relação entre as
resistências à compressão e à tração e às propriedades geológicas.

2.8

Tolerâncias
Como atrás se diz o acabamento das superfícies deverá resultar de acordo com o fim que se pretende.
Em qualquer caso as betonilhas deverão ficar devidamente desempenadas e de aspeto uniforme.
A tolerância admitida, se outra não estiver referida nas especificações dos revestimentos das
betonilhas, ou nos desenhos e pormenores de projeto, é uma flecha de 3 mm observada sobre um
mesmo ponto com uma régua de 2m de comprimento colocada em diversas direções.
O valor da tolerância indicada não deve fazer perder de vista a necessidade de, em todos os casos, se
procurar cumprir tanto quanto possível os valores nominais indicados.
Em qualquer caso, cabe à fiscalização determinar onde e quais os defeitos a reparar, e ainda, os
processos e os métodos a utilizar.

2.9

Rodapés
Os rodapés de betonilha se os houver, serão executados com argamassa igual e com a mesma
coloração dos pavimentos a que dão remate.
Terão a altura, forma e acabamento indicados nos elementos de projeto.

3.

ENCHIMENTOS COM BETÃO LEVE

3.1

Objetivo
Fornecer indicações técnicas gerais sobre a execução de enchimentos executados com betão leve de
grânulos de argila expandida.

3.2

Generalidades
A argila expandida é um material inerte, de grânulos arredondados, isentos de matérias orgânicas ou
combustíveis dispondo de estrutura interna celular e superfície externa resistente praticamente
impermeável o que lhe confere um baixo peso específico, resistência à compressão, bom isolamento
térmico, acústico e estabilidade dimensional.

3.3

Base de assentamento
As bases onde se executarem enchimentos com betão leve, geralmente constituídas por superfícies
de betão, devem estar limpas de todos os vestígios de produtos químicos, gorduras, tintas vernizes,
ceras, fuligens, poeiras, matérias desagregáveis e destacáveis ou outros elementos que impeçam
uma correta ligação.

3.4

Caraterísticas e execução
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Previamente à execução do enchimento, a base onde assentam, deve ser limpa e saturada de água,
sem que todavia esta ressuma ou reste empoçada.
Este procedimento tem por objetivo propiciar uma ligação efetiva, evitando que haja segregação da
água de amassadura do betão leve.
a)

Enchimentos de espessura ≤ 5cm
Quando os enchimentos se situam entre os 3 e 5 cm de espessura, aconselha-se um betão leve
executado com grânulos de granulometria variável entre os 3 e os 8 mm, com uma dosagem de
cimento de 200 a 250 kg.
Para se obter um metro cúbico deste betão precisa-se:


1100 litros de grânulos entre os 3 e 8mm;



200 a 250kg de cimento



100l de água.

Características especiais deste betão:

b)



Peso .................................................................................................................................................................750 kg/m3;



Resistência mecânica ....................................................................................................................................≈7MPa;



Coeficiente de transmissão térmica ........................................................................................ 0,19 W/m.K.

Enchimentos de espessura >5 cm
Quando os enchimentos forem superior a 5cm aconselha-se um betão leve executado com
grânulos de granulometria variável entre os 8 e 16 mm, com uma dosagem de cimento de 200 a
250 kg.
Para se obter um metro cúbico deste betão precisa-se:


1050 litros de grânulos entre os 8 e 16 mm;



200 a 250 kg de cimento;



100 l de água.

Características principais deste betão:

3.5



Peso ...................................................................................................................................................... ~600 kg/m3;



Resistência mecânica .............................................................................................................................~7MPa;



Coeficiente de transmissão térmica.................................................................................. 0,19 W/m.K;



Redução acústica a ruídos aéreos .................................................................................................... 32 dB.

Particularidades
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Quando a superfície final do betão se destinar a receber uma impermeabilização ou um outro
revestimento qualquer, executar-se-á a sua regularização através da aplicação de um meio-fio.

4.

ENDURECEDOR DE PAVIMENTOS DE ARGAMASSA DE CIMENTO (TIPO MASTERTOP 100 OU
EQUIVALENTE)

4.1

Objetivo
Fornecer indicações técnicas gerais sobre a aplicação de um produto anti-poeiras e endurecedor de
superfície de pavimentos de argamassa de cimento.

4.2

Generalidades
O endurecimento do pavimento será obtido pela aplicação de um produto pré-doseado em pó, à base
de ligantes hidráulicos e agregados minerais de granulometria especialmente estudada.
A sua aplicação será preferencialmente feita sobre a superfície de um massame devidamente
regularizado quando ainda não iniciada a cura ou quando esta ainda se processa e a ligação pode ser
estabelecida. Quando este já tiver feito presa, recorrer-se-á à execução de uma betonilha, processandose a aplicação do produto sobre esta, tal como se de uma superfície de massame ainda fresco se
tratasse.
Quando se recorrer à execução de uma betonilha, ver Especificação "Betonilhas", dever-se-á ter
cuidados especiais na ligação desta com a sua base de assentamento, recorrendo-se, sempre que se
julgar necessário à aplicação de um produto adjuvante de ligação.

4.3

Características
Os pavimentos endurecidos com o produto aplicado, após a sua cura deverão apresentar as seguintes
características:

4.4

•

resistência à compressão - 28 dias .......................................................................................................... 75 a 80 N/mm2;

•

módulo de elasticidade - 28 dias .................................................................................................................. 29 500 N/mm2

•

resistência à abrasão (ensaio Bohme).................................. 6 a 8 g/cm3 dependendo do consumo por m2

•

resistência química ................................................................................................................................................... média a baixa

Aplicação
Como atrás se diz, o produto será aplicado sobre a superfície de um massame hidráulico, com uma
composição não inferior a 350kg de cimento por metro cúbico, quando este ainda se encontra na fase
plástica; ou seja, sem que a sua cura se tenha iniciado.
O espalhamento da mistura pré-doseada do endurecedor far-se-á o mais uniformemente possível,
sobre a superfície do massame, logo após a sua regularização, que se deve efeituar por talochagem

Especificação Técnica – ET-08-06
Revestimentos

18

mecânica, deixando-o embeber completamente na água da amassadura que ressumar resultante da
operação de alisamento.
O espalhamento do endurecedor far-se-á à razão de:


3 a 5 kg/m2 quando se preveja um trânsito ligeiro a médio;



6 a 8 kg/m2 quando se preveja um trânsito médio a pesado;



5 a 8 kg/m2 para pavimentos coloridos.

Assim que a superfície do massame se encontre com o grau de dureza necessário a poder suportar o
peso de um homem sem que à sua superfície restem marcas de pisoteio, proceder-se-á a nova
operação de talochamento, com talocha mecânica rotativa, de modo a que não restem elementos
soltos do produto à superfície e estes fiquem totalmente embebidos na superfície do betão.
Em seguida a esta operação processar-se-á, por pulverização, a aplicação de um agente de cura
indicado pelo fornecedor do produto aplicado.
Assim que a consistência do pavimento o permitir, executar-se-á a abertura das juntas, as quais
deverão coincidir com as juntas de esquartelamento do massame.
Quando a superfície a endurecer não for um massame mas uma betonilha, proceder-se-á de igual
modo, como se de um massame se tratasse.
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5.

REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS COM TAPETES VINÍLICOS HOMOGÉNEOS E MONOCAMADA

5.1

Objetivo
Fornecer indicações técnicas gerais sobre o revestimento de vinílicos homogéneos e monocamada.

5.2

Caraterísticas
Os tapetes a aplicar no revestimento serão de P.V.C. homogéneo, incluindo plastificantes,
estabilizadores, pigmentos, mas não deverão conter cargas. Serão calandrados a alta pressão e
reforçados por uma fina rede de poliester.
Deverão ainda obedecer à EN 649, e a todas as outras com ela correlacionadas e ter as características
seguintes:

5.3

•

largura dos tapetes ..................................................................................................................................................................... 2,0 m

•

comprimento dos tapetes .................................................................................................................................................... 20,0 m

•

espessura (mínima) .................................................................................................................................................2,1 ± 0,10 mm

•

espessura da camada de uso .................................................................................................................................... ≥ 1,30 mm

•

peso ........................................................................................................................................................................... 2,70 ± 0,15 kg/m2

•

classificação U:P:E:C: .............................................................................................................................................. U4 P3 E2/3 C2

•

resistência ao punçoamento estático .................................................................................................................. ≤ 0,10 mm

•

deformação residual após 150 min ................................................................................................................................ ≤ 0,04

•

estabilidade dimensional .......................................................................................................................................................≤ 0,4%

•

resistência transversal .......................................................................................................................................................... classe 1

•

resistência à abrasão ...................................................................................................................................................... grupo A (T)

•

classificação ao fogo...........................................................................................................................................................................M3

•

antiestático

•

fungi-estático e bacteriostático

•

fácil manutenção

Base de assentamento
A base de assentamento constituída por uma betonilha será uma superfície perfeitamente
desempenada, obedecendo ao prescrito na especificação respetiva.
O acabamento dado a betonilhas prontas a receber tapetes vinílicos como revestimento deverá ser
obtido com talocha metálica ou colher, de modo a obter-se uma superfície fechada, não riscada, sem
vergadas, de aspeto homogéneo, com uma tolerância máxima de 2 mm de flecha observada sobre
um mesmo ponto, com uma régua de 2 m de comprimento, colocada em diversas direções.

Especificação Técnica – ET-08-06
Revestimentos

20

As regularizações que forem necessárias só poderão ser feitas com massas auto-nivelantes de forte
adesão à superfície que regularizam.
Sempre que a base de assentamento não pertença a uma estrutura elevada, isto é, sempre que não
haja circulação de ar sob a base de assentamento é absolutamente necessária uma conveniente
impermeabilização.
Em caso algum será permitida a aplicação dos tapetes vinílicos sobre superfícies contendo uma
humidade permanente superior a 2,5% determinada com um aparelho C-M GERAT.
Em resumo:
-

A base de assentamento deve em todas as circunstâncias apresentar-se:

-

perfeitamente nivelada;

-

densa, consistente e indeformável;

-

seca, limpa, e quando necessário, protegida contra possíveis infiltrações, de humidades, de
maneira a manter permanentemente inalteráveis as suas características.

5.4

Assentamento
Previamente à aplicação propriamente dita, os tapetes serão levados para o local de aplicação 24 h
antes, e aí deixados, completamente livres, ou seja desenrolados.
O assentamento só se deverá iniciar após a conclusão dos trabalhos que possam danificar os tapetes
e deverá ser executado por pessoal especializado.
A superfície a revestir e o tardoz dos tapetes devem estar secos, limpos de poeiras, gorduras,
substâncias destacáveis ou outras suscetíveis de provocar protuberâncias, de impedir uma colagem
efetiva ou outros danos.
Os tapetes serão recortados o mais rigorosamente possível aos elementos da construção, de modo a
permitir que os remates existentes como por exemplo rodapés se lhe sobreponham.
De igual modo o ajuste entre si deve ser o mais cuidado possível, por corte em sobreposição, de
maneira a dar-lhes continuidade e aos eventuais desenhos e grafismos existentes na sua superfície.
Os cortes a efeituar serão feitos com ferramentas adequadas e com régua de aço retilínea.
As juntas serão termosoldadas de acordo com as indicações fornecidas pelo fabricante dos tapetes e
com cordão da mesma cor da dos tapetes.
Em qualquer caso, as juntas só serão termosoldadas 24 horas após a colocação dos tapetes.
De igual modo, a cola a utilizar deve ser a indicada pelo fabricante dos tapetes. Seguir-se-ão
rigorosamente as indicações fornecidas por este, de modo a assegurar uma colagem perfeita.
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Em caso algum será permitida a colagem por pontos, a utilização de pregos, parafusos ou outros
meios mecânicos de fixação.
A cola é aplicada só sobre a base de assentamento, na quantidade indicada pelo fabricante como
adequada, sendo aconselhável o uso de uma espátula metálica dentada para se executar um
espalhamento uniforme.
Após o espalhamento da cola, no seu «tempo de vida», aplicar-se-ão os tapetes.
O tardoz destes será pressionado manualmente contra a cola, de forma a assegurar a colagem de
toda a superfície. Em seguida serão cilindrados com rolos de 70 a 80kg de peso por forma a expulsar
qualquer bolha de ar contida entre o seu tardoz e a base de assentamento.
A cola que ressuma entre as juntas será retirada evitando-se barbotes e manchas superficiais.
Após o assentamento e durante um período mínimo de 48 horas não serão permitidos quaisquer
trabalhos ou trânsito sobre o revestimento aplicado.
Depois dos tapetes assentes das juntas termosoldadas e nas regularizadas, rejeitar-se-á a existência
de pontas levantadas, empolamentos ou manchas; e, observada a superfície à rasante e contra a luz,
não se notarão ondulações. Se qualquer destes defeitos, ou outros que comprometam o aspeto
estético pretendido, se verificar, os tapetes serão levantados, retificados os erros e recolocados, ou
outros que os substituam.
A tolerância máxima permitida no nivelamento é a de uma flecha de 2 mm observada sobre qualquer
ponto com uma régua retilínea de 2 m de comprimento colocada em qualquer direção.

6.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição é o metro quadrado (m2).

b)

As quantidades são medidas nos desenhos do projeto.

c)

O preço unitário correspondente à unidade de medição engloba todos os encargos relacionados
com a execução completa dos trabalhos.
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ESPECIFICAÇÃO ET-08-07
PINTURAS DE SUPERFÍCIES DE MATERIAL COM PRESA HIDRAÚLICA
1.

OBJETIVO
Fornecer indicações técnicas gerais sobre sistemas de pintura a aplicar sobre superfícies de presa
hidráulica tais como betão, rebocos, estuques, cantarias, etc..

2.

GENERALIDADES
a)

Regra geral as pinturas são encaradas como um meio de modificar o aspeto estético das bases que
recobrem.

b)

Sendo esta uma função importante das pinturas, as tintas não deixam de cumulativamente
cumprir outras funções tão ou mais importantes que aquela.

c)

De facto, a capacidade que conferem às superfícies que recobrem de resistir às agressividades
mecânicas, ambientais, químicas, biológicas, fogo ou outras; e ainda, melhorar as suas
possibilidades de limpeza e aspeto estético tornam-nas pela facilidade com que em geral se
aplicam, um meio excelente para o recobrimento de superfícies.

d)

Deste modo, pintar pressupõe a concretização simultânea dos objetivos acima mencionados,
pelo que, é fundamental a escolha criteriosa, não da "tinta" ou "pintura", mas sim, do sistema de
pintura adequado a cada caso.

3.

DEFINIÇÕES
a)

Trabalhos de pintura
Por trabalhos de pintura entende-se a série de operações que incluem a preparação das
superfícies, o seu pré-tratamento, quando necessário, e a aplicação das tintas.
Também se inclui sob esta designação o fornecimento de todos os materiais, equipamento,
abrangendo o próprio equipamento de proteção e segurança do pessoal, e a mão-de-obra
necessários à realização desses trabalhos.

b)

Tinta
Usado em sentido geral este termo abrangerá as tintas propriamente ditas, os primários, os
vernizes, os esmaltes, os betumes e quaisquer outros produtos orgânicos ou inorgânicos quando
da aplicação idêntica à das tintas.

4.

ARMAZENAGEM DE TINTAS
a)

Todas as tintas e diluentes deverão ser armazenados em locais bem ventilados e protegidos de
faíscas, chamas, ação direta dos raios solares de calor e/ou frio excessivo.
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b)

Sempre que seja possível as tintas e os diluentes deverão ser armazenados em edifícios ou
barracões próprios.

c)

As tintas suscetíveis de deterioração a temperaturas baixas deverão ser armazenadas em
compartimentos aquecidos.

d)

Todas as embalagens deverão ser conservadas por abrir até à sua utilização. As embalagens que
já tenham sido abertas deverão ser usadas em primeiro lugar.

e)

Quando uma embalagem de tinta ficar quase vazia, dever-se-á mudar o seu conteúdo para outro
recipiente de menor capacidade. Um volume de ar relativamente grande dentro das embalagens
ocasiona a perda da qualidade das tintas e portanto a interdição do seu emprego.

f)

Em caso algum se utilizarão tintas que se tenham deteriorado durante a armazenagem.

g)

Na armazenagem das tintas o empilhamento das embalagens deverá ser tal, que torne sempre
possível utilizar em primeiro lugar as tintas mais antigas e não as das remessas recentemente
chegadas.

h)

As diferentes qualidades de materiais serão arrumadas em lotes separados e perfeitamente
identificáveis.

i)

O empreiteiro terá que ter sempre em depósito as quantidades de materiais necessárias para
garantir o andamento normal dos trabalhos.

j)

Todas as embalagens deverão ser convenientemente etiquetadas de modo a poderem ler-se
claramente durante todo o tempo de utilização os elementos originários do fabricante, como
sejam: a identificação da tinta, o número de série, data de fabrico, instruções especiais de
aplicação, etc.

k)

Não será permitido manter ou criar fontes de calor junto de recipientes com tinta ou nos locais
onde possa haver forte concentração de vapores de diluentes, particularmente quando estes são
muito voláteis e/ou inflamáveis.

5.

MANUSEAMENTO E MISTURAS
a)

Sempre que se forme uma película sobre a tinta dever-se-á removê-la com cuidado. A película
será cortada junto à parede da embalagem de modo a sair inteira.
Depois de cortada a película, dever-se-á mexer a tinta para desfazer completamente o
«depósito» de pigmentos que possa existir.
Contudo, se a película formada for suficientemente espessa para afetar a composição da tinta,
esta não poderá ser utilizada.

b)

Durante a aplicação, a tinta terá de se apresentar sempre com um aspeto uniforme. Para isso
deverá ser agitada vigorosamente antes e ao longo dessa aplicação.
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c)

Quando a embalagem original contenha mais do que 20 litros de tinta, a agitação terá que ser
feita por meios mecânicos, isto é, com um agitador adequado. Só será permitido utilizar agitação
manual para embalagens até àquela capacidade, inclusive.

d)

Só se poderá vazar tinta da embalagem original para outras mais pequenas quando todo o
pigmento estiver incorporado no veículo. A fim de facilitar a dispersão do pigmento sedimentado
na embalagem original poderá ser conveniente transferir parte do veículo para uma embalagem
limpa. Obtida aquela dispersão, repor-se-á a porção do veículo retirada, procedendo-se em
seguida a nova agitação para completa homogeneização do produto.
O fundo da embalagem original, quando vazia, deve ser inspecionado a fim de se verificar se ali
ficou pigmento por incorporar, sinal de que a dispersão foi imperfeita.

e)

Todas as tintas com pigmento, depois de devidamente uniformizadas, devem ser filtradas. Os
filtros utilizados devem ter uma malha que retenha somente as películas ou os corpos estranhos
e não o próprio pigmento.

f)

Só será permitida a adição de diluente se for absolutamente necessário. Regra geral as tintas
para aplicação à trincha ou a rolo já vêm do fabricante com a consistência (viscosidade) própria.
As tintas para aplicação à pistola, se não forem especificadas para tal fim, necessitarão de
diluente. Sempre que se proceder à diluição das tintas e para cada tipo terão que ser respeitadas
as proporções indicadas pelo seu fabricante.

g)

O tipo de diluente a adicionar terá de ser o especificado pelo fabricante da tinta pois depende da
formulação desta.

h)

O diluente só poderá ser usado na altura da abertura da embalagem da tinta e para a operação de
mistura (dispersão do pigmento). Tal operação será efetuada pelo responsável do empreiteiro na
obra, que pela adição do tipo e quantidade adequada de diluente colocará a tinta na viscosidade
conveniente.

i)

Em caso algum será permitido aos pintores adicionar diluente no seu recipiente individual de
pintura, mesmo sob o pretexto de o tempo ter arrefecido.

j)

Sempre que possível os diluentes deverão ser armazenados à parte, de modo a evitar-se a
possibilidade de diluições fortuitas não autorizadas.

k)

Nunca se deverá adicionar às tintas produtos de outros fabricantes. Das diferenças de
formulação poderão resultar incompatibilidades com efeitos prejudiciais que só mais tarde se
notarão.

l)

6.

Nunca se poderão adicionar quaisquer produtos às tintas sem o conhecimento e acordo da fiscalização.

BASE DE ASSENTAMENTO
a)

A base de assentamento é em geral constituída por uma superfície de presa hidráulica - reboco,
betão ou estuque.
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b)

Seja qual for a base de assentamento, esta deve, previamente à aplicação das tintas, estar seca e
limpa de todos os materiais que possam de alguma maneira prejudicar a aderência das tintas,
para além de se apresentar desempenada, de superfície fechada, não porosa, homogénea; e,
cumulativamente no caso de betões e rebocos, ligeiramente áspera, com aspeto e rugosidade da
"lixa fina", sem barbotes de argamassa ou de betão, sem leitadas, sulcos ou vergadas,
apresentando-se não riscada e não afagada à talocha ou colher metálica.

c)

Porque algumas das tintas têm brilho ou semi-brilho e qualquer imperfeição da base de
assentamento nestes casos se acentuará, é conveniente quando assim for, proceder a uma
regularização muito cuidada dessas superfícies, recorrendo a elementos auto-nivelantes ou de
forte tixotropia.

7.

MODOS DE APLICAÇÃO DAS TINTAS
a)

A tinta poderá ser aplicada à trincha, a rolo, por pulverização ou utilizando vários destes
métodos nas sucessivas demãos.

b)

Em qualquer caso, a aplicação deverá ser feita de acordo com as indicações do seu fabricante de
modo a cobrir toda a superfície a pintar incluindo os seus acidentes, cantos, arestas, etc., com
uma camada uniforme de filme seco de espessura nunca inferior ao especificado ou ao indicado
pelo fabricante nas suas fichas técnicas.

8.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
a)

Antes da aplicação dos primários, selantes ou tintas, a superfície de assentamento deve
apresentar-se seca, limpa de poeiras, matérias destacáveis, como areias, outras tintas, gorduras,
produtos químicos impregnados, produtos descofrantes, ou quaisquer outros materiais que de
alguma forma possam prejudicar a ligação pretendida.

b)

Sempre que a base de assentamento se apresentar húmida e se a primeira camada de tinta,
primária ou selante não for compatível com essa condição, se se quiser prosseguir o trabalho terse-á de recorrer à aplicação de um ou mais produtos, se os houver, indicados pelo fabricante das
tintas, que garantam a eficácia da aplicação; ou, se os não houver, secar e limpar a base de
assentamento até esta reunir as condições de aplicação do revestimento, sob pena de,
posteriormente, este fissurar, enfolar, soltar-se ou sob qualquer outra forma se degradar.

c)

Em caso algum a aplicação das tintas se fará se a base de assentamento não tiver ou não reunir as
características recomendadas pelo fabricante das tintas como as indicadas para receber pinturas.

d)

A temperatura e a humidade relativa do meio e dos suportes devem ser cuidadosamente
controladas antes de se iniciarem as operações de revestimento. Os valores limites indicados
pelo fabricante das tintas serão, para cada caso, rigorosamente respeitados.

e)

Também para cada caso o tempo de aplicação, se o houver, de cada tinta terá que ser mantido.
Se, por qualquer motivo esse tempo for excedido, a tinta não poderá ser utilizada. Em caso
algum será permitida a aplicação de tintas em que o tempo de aplicação ou o "pot-life", se o
tiver, esteja no limite ou tenha sido ultrapassado.
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f)

Cada demão só será aplicada sobre outra depois da anterior se encontrar nas condições
necessárias ao estabelecimento de uma ligação efetiva.

g)

Não será permitido, a não ser que a fiscalização o autorize, começar as pinturas com uma marca
de tinta e recomeçá-las ou continuá-las com outras.

h)

A primeira demão de selante, primário ou tinta deverá ser aplicada tão próxima quanto possível
da limpeza da superfície.

i)

Antes da aplicação da primeira camada de tinta ou de primário; ou mesmo entre camadas
diferentes, dever-se-ão ter cuidados especiais para evitar que as superfícies a pintar sejam
contaminadas com quaisquer matérias estranhas, pois antes de qualquer demão, estes
materiais, seja qual for a sua natureza, terão de ser completamente removidos.

j)

As pinturas deverão ser programadas de modo a evitar que poeiras ou quaisquer outros corpos
estranhos possam vir a depositar-se sobre superfícies com tinta ainda húmida.

k)

Todas as zonas que não devam ser pintadas terão de ser cuidadosamente resguardadas dos
trabalhos de pintura.

9.

SISTEMAS DE PINTURA
a)

Dada a grande variedade de marcas existentes e a necessidade de escolher sistemas de pintura
coerentes, indicam-se a seguir determinados sistemas referentes a um fornecedor de tintas.

b)

É evidente que compete à fiscalização dar a necessária autorização para a sua aplicação,
podendo, como é óbvio, em qualquer momento substitui-los por outros equivalentes.

c)

Todavia, em caso algum será permitido aplicar demãos com uma marca e recomeçá-las ou
continuá-las com outra.

Assim temos:

SISTEMA DE PAREDES REBOCADAS COM TINTA VITRIFICANTE

Tinta epoxidica – poliamida
1 demão de Hempadur Sealer 05990,
ou similar
2 demãos de Hempadur Esmalte
5534M, ou similar

Rendimento teórico
por demão
2
(m /l)

Espessura de película
seca por demão
(microns)

≤ 6,0

N.R.

Métodos de
aplicação

*
12,8

TOTAL EM SECO

40
80

PINTURA A TINTA PLÁSTICA SOBRE REBOCOS

Tinta plástica mate
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Rendimento teórico
por demão
2
(m /l)

Espessura de
película seca por
demão
(microns)

Métodos de
aplicação

5

1 demão de uma micro dispersão
aquosa de resina acrílica (Hemucryl
Selante 28820), ou similar
1 demão de uma tinta baseada em
emulsão aquosa de copolímeros
vinílicos (Hempel Tinta Plástica
58P77), ou similar
Idem

8,0

N.R.

20,0
(demão diluída por
forma a alcançar o
rendimento indicado
11,4
(demão sem diluição)

*

20

35

TOTAL EM SECO

55

SISTEMA DE PAREDES REBOCADAS COM TINTA TEXTURADA
Tinta texturada de emulsão aquosa de
copolímeros vinil-acrílicos

Rendimento teórico
por demão
2
(m /l)

2 demãos de Hempadur rugoso 58P10
(1 demão de esfregaço e outra demão
cheia)

Deve aplicar-se no
conjunto das duas
2
demãos 1 l/m .

TOTAL EM SECO

Espessura de
película seca
por demão
(microns)
Devido à espessura
da tinta não tem
cabimento indicar a
espessura de
película seca
N.R.

Métodos de
aplicação

*

PINTURA A ESMALTE ACRÍLICO AQUOSO SOBRE REBOCOS DE PAREDES
Tinta esmalte acrílico aquoso
1 demão de uma micro dispersão
aquosa de resina acrílica (Hemucryl
Selante 28830)
1 demão de esmalte baseado em
emulsão aquosa de copolímeros
vinílicos (Hempel Esmalte 58P45)
Idem

Rendimento teórico
por demão
2
(m /l)

Espessura de película
seca por demão
(microns)

8,7

15

18,0
(demão diluída por
forma a alcançar o
rendimento indicado
12,0
(demão sem diluição)

20

Métodos de
aplicação

*

30

TOTAL EM SECO

65

ENVERNIZAMENTO DE BETÃO À VISTA
Tinta baseada numa resina acrílica
termoplástica
1 demão de Hempatex Selante 26P02,
ou similar
3 demãos de Hempel verniz para
betão 06P03, ou similar
TOTAL EM SECO

Rendimento teórico
por demão
2
(m /l)

Espessura de película
seca por demão
(microns)

8,7

N.R.

10,0

N.R.

Métodos de
aplicação

*
N.R.

PINTURA DE SOCOS EM BETÃO
Tinta epoxidica – poliamida
de 2 componentes

Rendimento teórico
por demão
2
(m /l)

Espessura de película
seca por demão
(microns)

Métodos de
aplicação

1 demão de Hempadur Sealer 05990,
ou similar

10,0

N.R.

*
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2 demãos de tinta epoxi-poliamida ªE.
55P38, ou similar
TOTAL EM SECO

10,8

50
100

NOTA: Estes mapas não dispensam a consulta da ficha técnica do fornecedor das tintas em que se deve ter em
conta.
-

os intervalos máximo e mínimo de recobrimento, agente de cura, volume de sólidos, relação de mistura
em volume, tempo de vida da mistura, tempo de secagem, ponto de inflamação, diluentes, temperaturas
mínima e máximas de aplicação, humidade relativa máxima de aplicação ou outro dado técnico relevante.

OBS.: N.R. - não relevante
* aplicação a indicar pelo fornecedor das tintas

10.

ASPECTO FINAL DAS SUPERFÍCIES
a)

As tintas serão aplicadas de modo a que não engelhem nas depressões, curvas, reentrâncias ou
fujam das arestas formando películas excessivamente finas.

b)

Cada demão deve ser aplicada de modo a obterem-se superfícies sem porosidades, a não serem
visíveis bolhas cheias, bolhas abertas, escorrimentos, empolamentos, desligamentos, fissuras,
falhas, sinais de ferramentas ou outros defeitos.

c)

Para cada sistema, as superfícies pintadas apresentar-se-ão com filmes contínuos de espessura
constante, uniformes de cor, tom e brilho.

d)

A fiscalização recusará todas as pinturas que não obedeçam ao acima citado e o empreiteiro
obriga-se a repô-las em condições em que a fiscalização possa aceitar.

e)

A fiscalização poderá exigir ao empreiteiro que seja o fornecedor das tintas, ou o seu
representante, a fazer a receção das bases de assentamento e a receção final das pinturas.

f)

É obrigação do fornecedor das tintas prestar em tempo oportuno ao empreiteiro todas as fichas
técnicas de materiais a aplicar, bem assim como, todos os esclarecimentos solicitados por este
sobre os materiais e todos os elementos, mesmo quando não solicitados, necessários a um
perfeito armazenamento, manuseamento e aplicação das mesmas.

g)

Os operadores e aplicadores das tintas usarão óculos, luvas, utensílios e ferramentas
apropriadas a preservar-se da agressividade dos produtos e simultaneamente lhes proporcionem
uma aplicação correta dos mesmos.

11.

CONTROLO DAS ESPESSURAS
a)

Na verificação das espessuras do revestimento empregar-se-ão os meios apropriados na
determinação da espessura de tinta seca.

b)

Em cada cinco verificações duas poderão estar 10% abaixo do mínimo especificado.

c)

As zonas onde se determinem espessuras de películas inferiores ao especificado serão repintadas
de modo a atingirem-se os valores para aí definidos.

Especificação Técnica – ET-08-07
Pinturas de Superfícies de Material com Presa Hidráulica

7

12.

GARANTIAS
O empreiteiro obriga-se a oferecer, após a receção provisória dos trabalhos, uma garantia igual ou
superior a 3 anos.

13.

PARTICULARIDADES
Para aprovação do autor do projeto e/ou da fiscalização, previamente à aplicação dos sistemas estes
serão ensaiados sobre os diversos suportes em que irão ser aplicados.
No decorrer da obra as aplicações aprovadas servirão de padrão.

14.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
a)

A unidade de medição é o metro quadrado (m2).

b)

As quantidades são medidas nos desenhos do projeto.

c)

O preço unitário correspondente à unidade de medição engloba todos os encargos relacionados
com a execução completa dos trabalhos.
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