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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento refere-se às Cláusulas Técnicas Especiais do Projeto de Execução “Projeto de
Consolidação Estrutural da Encosta sobranceira ao arruamento de acesso (Proc. Nº 04/DIE/DOMC/2018)”,
promovido pelo Município do Funchal.

2.
2.1
2.1.1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS
PRESCRIÇÕES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a empregar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos documentos de
controlo de qualidade e obedecer ainda a:
−

sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de laboratórios
oficiais, regulamentos em vigor e especificações destas condições técnicas;

−

sendo estrangeiros, às normas e regulamentos em vigor no País de origem, caso não haja
normas nacionais aplicáveis.

−

estando atualmente a ser introduzidas várias Normas Europeias, algumas ainda como
pré-normas e, portanto, de aplicação simultânea com as Normas Nacionais, fica
entendido que os materiais, na existência simultânea de duas Normas, obedecerão
obrigatoriamente à especificação mais severa.

Nenhum material pode ser aplicado na obra sem prévia autorização da Fiscalização.
O Construtor, quando autorizado pela Fiscalização, poderá aplicar materiais diferentes dos previstos, se a
solidez, estabilidade, aspeto, duração e conservação da obra não forem prejudicados e se não houver
alteração, para mais, no preço.
O fato de a Fiscalização permitir o emprego de qualquer material não isenta o Construtor da
responsabilidade sobre o seu comportamento.
A Fiscalização poderá, sempre que assim o entender, mandar proceder a ensaios de controlo de qualidade
dos materiais, desde que sobre ela haja dúvidas. Os encargos com esses ensaios serão da conta do
Construtor caso os resultados não comprovem a qualidade exigida para os materiais.
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2.2

MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS

As características dos materiais não especificados nestas Cláusulas Técnicas e não contemplados nas
Cláusulas Gerais do Caderno de Encargos, serão propostas pelo Adjudicatário à Fiscalização, que se reserva
o direito de os não aprovar se entender que não possuem condições de resistência, duração e
adaptabilidade aos fins a que se destinam.

2.3

ENSAIOS DE RECEÇÃO

Todos os materiais a ser empregues deverão ser ensaiados antes da sua aplicação de acordo com as
exigências das Especificações Técnicas e as indicadas nestas Cláusulas Técnicas. Os ensaios deverão ser
efetuados a cargo do Adjudicatário.
Deverão ser mantidos no estaleiro, confiados à guarda da Fiscalização, amostras dos materiais já
aprovados, que servirão de padrão.
Além dos ensaios previstos nestas Cláusulas Técnicas, poderá a Fiscalização, sempre que o julgue
conveniente, mandar realizar ensaios para verificação da qualidade dos materiais.

2.4
2.4.1

RECEÇÃO, VERIFICAÇÃO E REJEIÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAIS

Todos os materiais que se empregarem nas obras terão qualidade, dimensões, forma e demais
características, de acordo com o respetivo projeto, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas no
caderno de encargos e normas aplicáveis, não devendo ser utilizados sem que previamente tenham sido
presentes à Fiscalização que os poderá mandar submeter aos ensaios que entender convenientes.
O Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização, antes da utilização dos materiais, a garantia das
características respetivas.
As amostras necessárias para os ensaios de receção do cimento serão escolhidas à saída da fábrica e à
chegada ao estaleiro.
Os materiais que não tenham sido aceites pela Fiscalização serão rejeitados e considerados como não
fornecidos, não podendo o Empreiteiro justificar atrasos por este motivo, nem adquirir direito a
indemnizações.

023.18_P.PE.ET_CE_0_T0.doc

Elaborado: AC/VA

Data: 02-10-2018

2

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
ETAR DO FUNCHAL (2ª FASE) - PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL DA ENCOSTA
SOBRANCEIRA AO ARRUAMENTO DE ACESSO
ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS
2.4.2

RECEÇÃO QUALITATIVA DE MATERIAIS

Quando a receção qualitativa dos materiais é efetuada no local onde decorrem os trabalhos tem de
obedecer ao prescrito na norma ISO 2859-1 ou outras que porventura sejam impostas no contrato.
A receção qualitativa é sempre feita pela fiscalização.
2.4.3

MATERIAIS FORNECIDOS PELO EMPREITEIRO

O Empreiteiro é obrigado a disponibilizar os materiais sujeitos a receção qualitativa de modo que a
fiscalização possa proceder de acordo com o prescrito na norma ISO 2859 ou outras que porventura sejam
impostas no contrato.
Cabe à fiscalização elaborar o relatório da receção qualitativa e entregá-lo, após o ato da receção, ao Dono
de Obra assinado pelo representante do Empreiteiro.
2.4.4

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS

Os materiais devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta conformidade com as especificações
técnicas do contrato, seguindo-se, na falta de tais especificações, as exigências oficiais aplicáveis ou se
estas não existirem, os processos propostos pelo Empreiteiro e aprovados pelo Fiscalização.
Os materiais a utilizar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo
de qualidade e deverão obedecer ao seguinte, por ordem de obrigatoriedade, ao seguinte:
- Especificações do presente Caderno de Encargos;
- Regulamentos nacionais e demais legislação complementar nacional em vigor;
- Normas portuguesas e especificações de laboratórios oficiais;
- Normas europeias (CEN);
- Normas e regulamentos em vigor do país de origem.
- Nenhum material pode ser aplicado sem prévia autorização da Fiscalização.
O Empreiteiro, quando autorizado pela Fiscalização, poderá empregar materiais diferentes dos previstos se
a solidez, estabilidade, duração e conservação da obra não forem prejudicadas e não houver alteração para
mais no preço da empreitada;
O fato de a Fiscalização permitir o emprego de qualquer material, não isenta o Empreiteiro da
responsabilidade sobre a maneira como ele se comportar.
Caso o Empreiteiro detecte que o material não está conforme no decorrer da aplicação do mesmo é
obrigado a comunicar tal fato a Fiscalização.
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A fiscalização, caso se verifique o ponto anterior, é obrigada a inspecionar o referido material e relatar as
suas conclusões num relatório que entregará ao Dono de Obra.
2.4.5

SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS

Serão rejeitados e removidos, para fora da zona dos trabalhos e substituídos por outros com os necessários
requisitos, os materiais que:
Sejam diferentes dos aprovados;
Tenham sido rejeitados na receção qualitativa;
Tenham sido rejeitados por não conformidades detetadas aquando da sua aplicação;
Não hajam sido aplicados em conformidade com as especificações técnicas do contrato ou na falta destas
com as exigências oficiais aplicáveis e não possam ser utilizados de novo.
Os materiais e elementos de construção rejeitados provisoriamente deverão ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes de acordo com o prescrito na norma NP EN ISO 9001.
As demolições, remoção e substituição dos materiais, serão de conta do Empreiteiro desde que:
- Tenham sido por si fornecidos;
- Embora fornecidos pela Dono de Obra não tenham sido aplicados em conformidade com as
especificações técnicas do contrato ou, na falta destas com as exigências oficiais aplicáveis a não
possam ser utilizados de novo.
Será ainda da conta do Empreiteiro a demolição a remoção dos materiais de fornecimento do Dono de
Obra.
2.4.6

DEPÓSITO E ARMAZENAGEM DOS MATERIAIS

O Empreiteiro tem de possuir em depósito, no estaleiro/instalações provisórias, as quantidades de
materiais e elementos de construção, incluindo os fornecidos pelo Dono de obra, suficientes para garantir
o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano de trabalhos, sem prejuízo da
oportuna realização das diligências de receção qualitativa e aprovação necessárias.
Os materiais a elementos de construção têm de ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados de acordo com o prescrito na norma NP EN ISO 9001, com arrumação que
garanta as condições adequadas de acesso e circulação.
Desde que a sua origem seja a mesma, a fiscalização poderá autorizar que os materiais e elementos de
construção não se separem por lotes devendo no entanto fazer-se sempre a separação por tipos.
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O Empreiteiro assegurará a conservação dos materiais e elementos de construção durante o seu
armazenamento ou depósito.
Os materiais e elementos de construção deterioráveis, pela ação dos agentes atmosféricos serão
obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que ofereçam segurança a proteção contra as
intempéries, luz solar e humidade do solo.
Os materiais e elementos de construção existentes em armazém ou em depósito que se encontrem
deteriorados serão rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos.
Todos os materiais e equipamentos fornecidos pelo Dono de obra ficam da inteira responsabilidade do
Empreiteiro após o seu levantamento das instalações do Dono de Obra.
Compete ao Empreiteiro organizar e garantir o transporte de materiais bem como a respetiva carga e
descarga (incluindo o de propriedade do Dono de Obra).
Salvo condições particulares, a decidir pela Fiscalização, todos os materiais a seguir indicados poderão ser
armazenados ao ar livre:
- pedras e elementos pétreos;
- elementos moldados de aglomerados hidráulicos, exceto elementos de gesso;
- materiais cerâmicos.
2.4.7

DEPÓSITO DE MATERIAIS NÃO DESTINADOS À OBRA

O Empreiteiro não poderá depositar no estaleiro/instalações provisórias, sem autorizarão da fiscalização,
materiais ou equipamentos que não se destinem a execução dos trabalhos.

2.4.8

REJEIÇÃO DE MATERIAIS

Se o Empreiteiro não retirar do estaleiro/instalações provisórias no prazo de três dias, a contar da data da
notificação da rejeição, os materiais definitivamente reprovados ou rejeitados e os materiais ou
equipamentos que não respeitem a obra, poderá a fiscalização faze-los transportar para onde mais lhe
convenha pagando o que necessário for a expensas do Empreiteiro.

2.5
2.5.1

DEPÓSITO DE MATERIAIS
DISPOSIÇÕES GERAIS

O adjudicatário deverá ter sempre em depósito as quantidades de materiais necessários para garantir a
laboração normal dos trabalhos durante um período não inferior a 15 (quinze) dias.
Os materiais deverão ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.

023.18_P.PE.ET_CE_0_T0.doc

Elaborado: AC/VA

Data: 02-10-2018

5

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
ETAR DO FUNCHAL (2ª FASE) - PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL DA ENCOSTA
SOBRANCEIRA AO ARRUAMENTO DE ACESSO
ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS
Existirá um registo de todos os materiais entrados na obra, em que conste a natureza, características e
quantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das análises e ensaios que
sobre eles tenham incidido, e as peças da construção em que se pretenda aplicá-los.
Cada lançamento desse registo será submetido ao visto da Fiscalização.

2.6
2.6.1

REMOÇÃO DOS MATERIAIS REJEITADOS
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os materiais rejeitados por não satisfazerem às condições exigidas, deverão ser removidos pelo
adjudicatário, para fora do local dos trabalhos, no prazo máximo de 48 horas após a rejeição.
Se o adjudicatário não cumprir esta determinação, a Fiscalização procederá à remoção, sendo as despesas
por conta do adjudicatário.

2.7

LIGANTE HIDRÁULICO

Os ligantes a utilizar na formulação de argamassas e betões estruturais, serão de natureza hidráulica
devendo satisfazer as disposições que constam das normas nacionais aplicáveis, nomeadamente:
−

NP EN 197-1, Cimento. Parte 1: Composição, especificações e critérios de conformidade
para cimentos correntes.

−

NP EN 197-2, Cimento. Parte 2: Avaliação de conformidade.

−

Nestas condições os cimentos a utilizar devem subordinar-se aos tipos, composições,
exigências mecânicas, físicas e químicas, estabelecidas naquela norma.

Em geral, o ligante hidráulico componente das argamassas e dos betões deve ser o cimento Portland
EN 197-1, dos tipos CEM I ou CEM II das classes 32,5R ou 42,5R e deverá obrigatoriamente conter a marca
NP de conformidade com as normas dos cimentos.
Para condições ambientais agressivas deve utilizar-se um cimento pozolânico EN 197-1, do tipo CEM IV das
classes 32,5R ou 42,5R, os quais deverão obrigatoriamente conter a marca NP de conformidade com as
normas dos cimentos.
O cimento deve ser de fabrico recente e acondicionado de forma a ser bem protegido contra a humidade.
O cimento deve ser fornecido a granel e em situações específicas, em sacos. O cimento fornecido a granel
deve ser armazenado em silos equipados com termómetros. Quando fornecido em sacos não será
permitido o seu armazenamento a céu aberto, devendo ser guardado com todos os cuidados indicados no
artigo 9.6.2.1 da NP EN 206-1 - Betão, comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade.
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Será rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com grânulos, ou que se encontre mal
acondicionado ou armazenado. Quando em sacos, será rejeitado todo aquele que seja contido em sacos
abertos ou com indícios de violação. O cimento rejeitado deve ser identificado e retirado do estaleiro em
obra.
A mistura em obra de adições aos cimentos só deve ser admitida em casos excecionais devidamente
justificados e quando a Indústria Cimenteira não produza, de forma corrente, cimentos certificados com
características equivalentes.
De acordo com o ponto anterior a mistura de adições deve subordinar-se ao disposto na Especificação
LNEC E 464: Metodologia prescritiva para uma vida útil de projeto de 50 e de 100 anos face às ações
ambientais.
É vedado o recurso a qualquer adição que não esteja coberto pelas seguintes Normas ou Especificações:
NP 4220 - Pozolanas para betão. Definições, especificações e verificação da conformidade.
NP EN 450 - Cinzas volantes para betão. Definições, especificações e controlo da qualidade.
NP EN 15167-1 - Escória granulada de alto forno moída para betão, argamassa e caldas de
injeção. Parte 1: Definições, requisitos e critérios de conformidade.
Especificação LNEC E466 - Fileres calcários para ligantes hidráulicos.
NP EN 13263-1 - Sílica de fumo para betão. Parte 1: Definições, requisitos e critérios de
conformidade.
O cimento a ser empregue no betão prescrito para um dado elemento de obra deve ser sempre que
possível da mesma proveniência, comprovada por certificados de origem. Caso contrário, deve o
Construtor demonstrar através de ensaios a equivalência das propriedades físicas, químicas e mecânicas
dos cimentos empregues tendo em especial atenção a sua alcalinidade.
No caso de utilização de cimentos brancos deverá ser respeitada a NP 4326 - Cimentos brancos.
Composição, tipos, características e verificação da conformidade.

2.8

AGREGADOS

Os agregados dos betões de ligantes hidráulicos devem obedecer, no que respeita ás suas características e
condições de fornecimento e armazenamento, ao estipulado na NP EN 206-1 às Especificações LNEC E 461
– Betões. Metodologias para prevenir reações expansivas internas e LNEC E 467 – Guia para a utilização de
agregados em betões de ligantes hidráulicos.
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O Construtor apresentará à aprovação da Fiscalização o plano de obtenção de agregados, lavagem e
seleção de agregados, proveniência, transporte e armazenagem, a fim de se verificar a garantia da sua
produção e fornecimento com as características convenientes e constantes, nas quantidades e dimensões
exigidas.
Sempre que a Fiscalização o exigir serão realizados os ensaios necessários para comprovar que as
características dos agregados respeitam o especificado nos documentos normativos aplicáveis.
A areia deve ser convenientemente lavada e cirandada, se tal se mostrar necessário na opinião da
Fiscalização.
Os agregados grossos devem ser convenientemente lavados se não satisfizerem à Especificação LNEC E 467
no que respeita ao teor em elementos finos e partículas solúveis. De acordo com as especificações LNEC
E467 e LNEC E461 deverá ser confirmado por ensaios que os agregados não conduzirão a reações
expansivas com os álcalis do cimento ou com os sulfatos do meio ambiente.
Os agregados de diferentes granulometrias ou tipos, quando entregues separadamente, não devem ser
misturados.

2.9

ÁGUA

A água a utilizar na obra, tanto na confeção como na cura de argamassas e betões a aplicar, ou ainda na
limpeza e preparação das superfícies a reparar, deverá obedecer escrupulosamente ao estabelecido neste
Projeto e ao prescrito nas normas e regulamentações em vigor, em particular nas seguintes:
NP EN 206-1 – Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade;
NP EN 1008 – Água de amassadura para betão. Especificações para a amostragem, ensaio e
avaliação da aptidão da água, incluindo água recuperada nos processos da indústria de
betão, para fabrico de betão;
Especificação LNEC E 372-1993 – Água de amassadura para betões. Características e
verificação da conformidade.
À água não deve, em qualquer hipótese, conter constituintes prejudiciais em quantidades tais que possam
vir a afetar a presa, o endurecimento e a durabilidade das argamassas e betões ou provocar a corrosão das
armaduras.
A água deverá ser, na generalidade, doce, limpa, incolor ou ligeiramente amarelada, sem óleos ou gorduras
em filme ou em emulsão, não devendo conter detergentes, açúcares, ácidos e sais deliquescentes,
substâncias orgânicas ou quaisquer outras matérias estranhas em solução ou suspensão que possam
prejudicar a aderência entre os vários elementos.
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A água a utilizar na cura de argamassas e betões não deverá apresentar uma elevada concentração de sais,
de maneira a não exercer uma ação negativa, em termos de durabilidade, sobre o betão, depois de
evaporar-se.
Em qualquer caso a água deverá ser previamente analisada, para que se tenha a certeza de ser adequada à
utilização. Assim, os parâmetros da água a utilizar deverão satisfazer aos limites indicados no quadro 1 da
Especificação LNEC E 372 e na NP EN 1008 se mais exigente.
É expressamente proibida a utilização de água não ensaiada, ou salobra, ou de poços ou de água do mar ou
de qualquer outra fonte, quer em amassaduras, quer em cura, limpeza e preparação de superfícies.

2.10 ADJUVANTES
a) Os adjuvantes a incorporar nos betões, argamassas e caldas de injeção devem satisfazer ao
estabelecido neste projeto e ao prescrito nas normas em vigor, em particular nas seguintes:
−

NP EN 934-2 – Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injeção. Parte 2: Adjuvantes
para betão. Definições dos requisitos, conformidade, marcação e rotulagem.

−

NP EN 934-4 – Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injeção. Parte 4: Adjuvantes
para caldas de injeção para bainhas de pré-esforço. Definições, requisitos, conformidade,
marcação e rotulagem.

b) Os adjuvantes a empregar devem ser propostos à Fiscalização com uma antecedência de 90 dias
em relação à sua aplicação. Os adjuvantes aprovados pela Fiscalização serão sempre aqueles que
através de ensaios e estudos, demonstrarem conferir ao betão e às caldas de injeção em estudo as
melhores condições técnicas e de qualidade estipuladas.
c)

Deverá o Construtor descrever pormenorizadamente na sua proposta as características e o modo
de emprego do adjuvante, a sua dosagem e a precisão com que efetuará e garantirá a sua adição.

d) As condições e o tempo máximo de armazenamento dos adjuvantes em estaleiro, bem como o
seu transporte, devem observar as condições estipuladas pelo fabricante de modo a que a sua
qualidade não seja afetada por ações físicas ou químicas. Na ausência destas devem ser efetuados
ensaios comprovativos de manutenção das características especificadas e comprovadas para os
adjuvantes. Os adjuvantes devem estar claramente identificados e armazenados de modo a excluir
a possibilidade de engano.
e) Constitui condição indispensável para aprovação do adjuvante, a declaração por escrito do
Construtor em como toma o compromisso de garantir ao longo de toda a obra as qualidades e
características do produto aprovado constantes da sua proposta e dessa declaração.
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f)

Os adjuvantes para as caldas de injeção do pré-esforço devem, além disso, ser totalmente isentos
de pó de alumínio e de cloretos.

g) Os adjuvantes devem ser transportados e armazenados de modo a que a sua qualidade não seja
afetada por ações físicas ou químicas, e devem estar claramente identificados e armazenados de
modo a excluir qualquer possibilidade de engano.
h) Aquando da utilização dos adjuvantes deverá o recipiente ser profusamente mexido de modo a
não dar origem à deposição do seu resíduo sólido, bem como, quando houver mais que um tipo
de adjuvante deverá o Construtor prever um sistema por forma a que à entrada do doseador não
possam ocorrer trocas.
i)

A quantidade total de adjuvantes não deve exceder a dosagem máxima recomendada pelo
fabricante nem ultrapassar 50g/kg. Só são permitidas quantidades menores que 2 g/kg de cimento
se estes forem dispersos em parte da água de amassadura. A quantidade de adjuvantes líquidos
deve ser considerada no cálculo de relação A/C, sempre que exceda 3 litros/m3 de betão.

j)

Serão realizados ao longo da execução da Obra e a expensas do Construtor, todos os ensaios que a
Fiscalização considere necessários para assegurar que as normas referidas em a) são
permanentemente respeitadas.

2.11 AÇO PARA ARMADURAS PASSIVAS
As armaduras serão de secções indicadas no Projeto, devendo obedecer às prescrições do R.E.B.A.P. –
Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (D.L. n.º 349-C/83 de 30 de Julho).
O aço a ser utilizado, quer para os reforços quer para as armaduras a adicionar, por emenda em trespasse,
aos varões já existentes nos elementos de betão armado a reabilitar, deverá ser A500 NR SD, em varão
redondo e nervurado, e deve cumprir a especificação LNEC E 460-2002. De acordo com o estabelecido no
Decreto–Lei n.º 128/99, de 21 de Abril e no Decreto-Lei n.º 390/07, de 10 de Dezembro, os varões
nervurados de aço laminado a quente, como o aço A500 NR SD, para além da classificação a ser atribuída
pelo LNEC, nos termos e de acordo com o artigo 23º do REBAP, estão sujeitos a certificação obrigatória em
Portugal.
O aço deverá ser de textura homogénea e grão fino, não quebradiço e os varões devem estar isentos de
picadas de corrosão, escamas de laminagem, zincagem, pinturas, alcatroagem, argila, óleos, gorduras,
terras, ferrugem solta e de qualquer outro material que lhes possam ser prejudicial.
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A Fiscalização poderá solicitar ensaios, além dos previstos no Decreto-Lei n.º 301/07, de 23 de Agosto para
aços rececionados, DNA 11.2 da NP ENV 13670-1, esses ensaios serão de tração sobre provetes
proporcionais longos, e de dobragem, efetuados de acordo com as normas portuguesas em vigor,
nomeadamente a NP EN 10002-1:2006 (Materiais metálicos. Ensaio de tração. Parte 1: Método de ensaio à
temperatura ambiente) e a NP 173:1996 (Materiais metálicos. Ensaio de dobragem), conforme estipulam
os Artos 21º e 22º do R.E.B.A.P. e ainda os necessários para satisfazer o disposto nos Artos 154º a 157º e
174º do mesmo regulamento. Poderão, ainda, ser solicitados os ensaios de dobragem-desdobragem, de
fadiga e cíclico alternado descritos em 10.3 b), 10.4 e 10.5 da Especificação LNEC E 460-2002 (Varões de
aço A500 NR de ductilidade especial para armaduras de betão armado. Características, Ensaios e
Marcações).
Quanto à dobragem dos aços, exige-se comportamento satisfatório, ou seja, que os provetes não
apresentem quaisquer fendas após os ensaios de dobragem executados segundo a NP 173, com, pelo
menos, 95% de probabilidade.
Exceto em casos excecionais, devidamente justificados e aprovados pela Fiscalização, ou nos casos
indicados nos desenhos do projeto, não se admitirá que sejam efetuadas emendas por soldadura.
No caso de se pretenderem efetuar emendas dos varões por soldadura realizar-se-ão ensaios com a
finalidade a que se referem os Artos 21º e 156º do R.E.B.A.P.
No caso de utilização de acopladores na ligação de varões, devem ser apresentadas as especificações
técnicas do material com indicação das características e recomendações de aplicação e, devem ser
preparadas três amostras por tipo de acopladores, para ensaios prévios de tração por Entidade Acreditada.
O transporte e o armazenamento dos varões deverão ser efetuados de modo a evitar, entre a receção e a
colocação em obra, mossas ou entalhes, reduções de secção devidas à corrosão, deposição na superfície de
substâncias que possam prejudicar quimicamente o aço ou o betão, ou que tenham efeito desfavorável
sobre a aderência, e perda da possibilidade de identificação.
No armazenamento, os varões deverão ser adequadamente empilhados sobre apoios e afastados do solo,
para que, sobre os mesmos, não sejam introduzidas quaisquer deformações iniciais.

2.12 MATERIAIS “PREFABRICADOS” PARA ORGÃOS DE DRENAGEM
Os materiais “prefabricados” de betão, metálicos, PVC ou outros, utilizados em órgãos de drenagem,
devem ser acompanhados, aquando da sua entrada em estaleiro, de certificados de origem e qualidade de
fabrico, passados pelo fabricante, comprovativos das especificações constantes destas Cláusulas Técnicas.
Devem ainda obedecer a:
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- sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de laboratórios oficiais,
regulamentos em vigor e especificações deste Caderno de Encargos;
- sendo estrangeiros, às normas e regulamentos em vigor no país de origem, desde que não
existam normas nacionais aplicáveis. No entanto, os certificados deverão ser passados por
laboratórios de reconhecida idoneidade, confirmada pelos laboratórios oficiais e/ou entidades
oficiais;
- especificações do fabricante.
As dimensões e os materiais constituintes deverão ainda apresentar as características descriminadas neste
Caderno de Encargos, ou outras equivalentes, desde que patenteadas e previamente aprovadas pela
Fiscalização.

2.13 MATERIAIS PARA COFRAGENS E PRANCHAS DE MADEIRA
As madeiras a empregar devem ser bem cerneiras, devidamente secas, não ardidas nem cardidas, sem nós
viciosos, isentas de caruncho, fendas ou falhas que possam comprometer a sua resistência e o aspeto final
das peças de betão.
Devem ser de primeira escolha, isto é, selecionadas por forma a que, mesmo os pequenos defeitos (nós,
fendas, etc.) não ocorram com grande frequência nem com grandes dimensões, nem em zonas das peças
em que venham a instalar-se as maiores tensões.
Devem ser de quina viva e bem desempenadas, permitindo-se em casos a fixar pela Fiscalização, o
emprego de peças redondas em prumos ou escoras, desde que tal não comprometa a segurança ou a
perfeição do trabalho.
As tábuas para moldes devem ter uma espessura não inferior a 2,5 cm e serão aplainadas, tiradas de linha e
a meia madeira.
Os calços ou cunhas a aplicar devem ser de madeira dura.
Não será permitido o emprego no cimbre, nos cavaletes de montagem e nos escoramentos dos pilares
durante a construção, peças de madeira de peso específico excecionalmente baixo.
O número de anéis de crescimento da madeira por cm não poderá ser inferior a 3, sendo preferível que
seja igual ou próximo de 6.
O contraplacado marítimo a utilizar para o caso da cofragem de betão branco deverá apresentar um
tratamento fenólico não solúvel com o cimento de forma a não causar manchas no betão e uma espessura
mínima de 18 mm.
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A seleção do tipo de cofragem, sistema a adotar, dimensionamento dos painéis, localização das juntas
construtivas e de tijes serão objeto, durante a preparação da obra, de um plano de estereotomia e de
betonagem a aprovar pelos projetistas. Porém existem uma série de medidas construtivas que deverão ser
atendidas, tais como:
•

Condições exemplares de limpeza dos painéis, de modo a remover poeiras, resíduos de
óleos descofrantes de anteriores utilizações, e remoção de películas protetoras solúveis dos
próprios painéis.

•

Garantir completa estanquidade dos moldes, de modo a obviar eventuais perdas de leitada
e defeitos de superfície. A selagem de painel topo a topo com mastiques e juntas em
borracha, e entre juntas de painéis com silicones aplicados pelo exterior será obrigatório.

•

Os descofrantes a utilizar deverão ser à base de soluções parafínicas incolores aplicados,
sobre cofragem devidamente limpa, à pistola em filme pouco espesso e praticamente
impercetível. Prevê-se a adoção de CHRYSODEM-B ou similar.

•

As deformações excessivas dos cimbres são inadmissíveis, pelo que as tolerâncias deverão
ser verificadas topograficamente ao longo da betonagem, especialmente no caso de
grandes peças, de modo a ao longo da mesma se procederem a apertos e ajustes das “tijes”
e eventuais reforços nos escoramentos.

•

O período de espera das cofragens antes de receberem betão deverá ser minimizado para
evitar contaminações. Assim o bom planeamento dos trabalhos deverá prever uma
aplicação ritmada de disposição de armaduras, montagem de cimbres e betonagem, de
forma a eliminar períodos de espera.

•

Reutilização de painéis em contraplacado marítimo será possível desde que o
manuseamento seja correto e o estado da superfície se apresente em perfeitas condições
(sem “feridas” e perfeitamente limpa) pois até os menores defeitos dos mesmos
permaneceram no betão de forma bem visível. Será prudente restringir a aplicação a 3 ou 5
reutilizações, função do estado, em peças importantes.

2.14 REDE EM MALHA HEXAGONAL DE TRIPLA TORÇÃO
A malha hexagonal de tripla torção galvanizada, conforme a norma EN 10224-2 classe A, é produzida com
arame de aço recozido a baixo teor de carbono de acordo com a norma EN 10223-3.
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As características mecânicas da rede as características mecânicas e físicas do arame encontram-se
representadas nos quadros seguintes.

Quadro 1 - Características Mecânicas da Rede

MALHA TIPO

DIÂMETRO DO ARAME
(mm)

RESISTÊNCIA À TRACÇÃO DA
REDE
(kN/m)

RESISTÊNCIA AO
PUNÇOAMENTO DA REDE
(kN)

80x100

2.70

50

28

Quadro 2 - Características Mecânicas e Físicas do Arame

Diâmetro

2,7 mm

Galvanização (Zinco-Alumínio)

Classe A
245gr/m²

Resistência à tração

Entre 350 e 500 N/mm²

2.15 CABOS DE AÇO DE REFORÇO ENTRE PREGAGENS (ZONA DA REDE DE TRIPLA TORÇÃO)
Os cabos de aço utilizados na ligação entre pregagens são do tipo AM 6X19+WSC (um cabo de aço é
constituído por 6 cordões de 19 fios de aço enrolados em hélice em torno de um núcleo de 1 cordão de 19
fios de aço), conforme a norma EN12385-4. O revestimento de proteção contra a corrosão deve ser da
classe A e ser realizado de acordo com a norma EN 10264-2. As características mecânicas e físicas do arame
dos cabos de reforço encontram-se especificadas no Quadro 3.
Quadro 3 – Características Mecânicas e Físicas do Arame dos Cabos de Reforço

Zonas

Rede de tripla torção

Diâmetro

16 mm (ligação horizontal, vertical e
diagonal)

Resistência à tração

> 163 kN

Resistência à tração do fio elementar

1770 N/mm²

Galvanização do fio elementar

Classe A
180 gr/m2
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2.16 CERRA CABOS (EN 13411-5)
Os cerra cabos para colocação nas extremidades dos cabos de aço de ligação entre pregagens são
produzidos de acordo com a norma EN 13411-5.
O número de cerra cabos e a correspondente força de aperto encontram-se especificados no Quadro 4.
Quadro 4 – Número de Cerra Cabos e Força de Aperto

Diâmetro do cabo

Quantidade

Força de aperto (Nm)

12

4

20

16

4

68

20

5

107

2.17 PLACAS DE APERTO MOD. PRAV 180
A placa de aperto de alta resistência Mod. PRAV 180 (180x180x8mm) é fabricada em aço S235 JR e S275 JR
de acordo com a norma EN 10025-2 e galvanizada de acordo com a norma EN ISO 1461. É utilizada para
fixação dos cabos de 16mm e dos painéis de cabo de aço às pregagens definidas em projeto.
Pela sua especial configuração permite a colocação dos cabos de reforço de forma eficaz, reduzindo o risco
dos mesmos se desprenderem dos painéis.

Figura 1 – Placa de aperto Mod. Prav 180
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2.18 GEOMALHA
A geomalha volumétrica é um produto especialmente concebido para prevenir o controle de erosão
superficial em taludes e será aplicada em conjugação com uma rede de tripla torção sobreposta.
As geomalhas são constituídas por filamentos de materias sintéticos (polietileno, poliamida, polipropileno e
outros) fabricados de modo a obter uma estrutura plana tridimensional com 10-20 mm de espessura e com
um índice de vazios superior a 90%.
As características gerais e as especificações técnicas associadas a estes produtos encontram-se no Quadro
5.
Quadro 5 – Especificações técnicas da geomalha

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMATIVA

Polímero

PP

Cor

Preto / Verde / Castanho

Peso

500

g/m2

EN 965:1995

Espessura do produto

20

mm

EN 964-1:1995

Densidade

0,92

ton/m3

ASTM D792

Resistência à tração MD

1,35

kN /m

EN ISO 10319

Resistência à tração CD

0,85

kN /m

EN ISO 10319

Alongamento

30

%

EN ISO 10319

Ponto de fusão

160

°C

ASTM D1505

Temperatura de trabalho

-10 a +50

°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.19 FIBRAS METÁLICAS
As fibras a incorporar no betão projetado deverão ser de arame de aço trefilado, com uma resistência à
tração não inferior a 1100 N/mm2.
As fibras metálicas deverão ainda ter as seguintes características:
a) ter um comprimento suficiente para desenvolver uma aderência razoável e formar uma armadura
efetiva no revestimento. Por outro lado, o comprimento estará limitado pela necessidade de as
fibras não ocasionarem qualquer tipo de obstrução na máquina de projetar betão e na conduta
flexível que as transporta;
b) apresentar uma forma adequada para conseguir um efeito de ancoragem nos extremos de cada
fibra;
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c)

um diâmetro reduzido para ter mais fibras por unidade de peso, pelo que o número de fibras é
aumentado e a distância entre fibras vizinhas é reduzida;

d) serão fornecidas em grupos colados de modo a evitar a formação de aglomerações que possam
afetar a distribuição uniforme das fibras no revestimento de betão projetado;
e) dosagem mínima de fibras de 30 kg/m3 de betão projetado.

2.20 PREGAGENS
2.20.1

AÇO PARA PREGAGENS

Tratam-se de Pregagens em varão, em aço Ø25 mm (A500/A550) do tipo GEWI, ou equivalente, de rosca
contínua, galvanizada. Complementarmente, os varões deverão ser previamente seladas com calda de
cimento e revestidas com bainhas de protecção em PVC corrugado (dupla protecção contra a corrosão).
As placas de ancoragem, as anilhas e as porcas têm de permitir a transferência satisfatória da força da
pregagem para a superfície do talude, mesmo quando a placa de ancoragem não possa ser colocada
exatamente na normal à pregagem. As anilhas ou porcas terão um assento hemisférico de forma a permitir
a sua instalação satisfatória e a transferência de carga, mesmo no betão projetado ou superfícies rochosas
irregulares, sem criar tensões na barra de pregagem.
A placa de aperto de alta resistência é fabricada em aço S235 JR de acordo com a norma EN 10025-2 e
galvanizada de acordo com a norma EN ISO 1461. É utilizada para fixação dos cabos de Ø16mm às
pregagens. Pela sua especial configuração permite a colocação dos cabos de reforço de forma eficaz,
reduzindo o risco dos mesmos se desprenderem dos painéis.
2.20.2

CALDAS DE CIMENTO PARA INJEÇÃO

Serão constituídas por calda coloidal ou pasta de cimento com o traço determinado em ensaios, e com os
ajustamentos necessários, também determinados em ensaios, para a quantidade de água e do plastificante
em função da temperatura e do comprimento dos cabos a injetar.
O Adjudicatário submeterá à aprovação da Fiscalização, após estudos detalhados, a composição nominal da
calda, precisando:
- a natureza, qualidade e origem dos constituintes;
- a dosagem de cada constituinte expressa em peso, com as tolerâncias admissíveis;
- a ordem de introdução dos constituintes no misturador.
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De qualquer modo a relação água/cimento será a menor possível, compatível com a trabalhabilidade
adequada e não deve ser superior a 0,40.
O cimento, do tipo I das classes 32.5 ou 42.5, deve respeitar, além das NP aplicáveis, ainda o seguinte:
- não apresentar fenómenos de falsa presa;
- ter um teor de ião cloro inferior a 0,05%;
- não conter nem iões de enxofre nem qualquer outro elemento que possa provocar corrosão no
aço.
O Adjudicatário proporá a marca do adjuvante que pretende utilizar, acompanhando a proposta de um
certificado de origem indicando a data limite para além da qual o produto não deve ser utilizado, ficando
desde já entendido que nesse adjuvante não deve existir nenhum produto corrosivo para o aço, como, por
exemplo, cloretos ou alumínio.
Além da Especificação LNEC E 372 a água respeitará, adicionalmente, as especificações seguintes:
cloretos por ião Cl < 500 mg/l;
sulfatos por ião SO42 < 400 mg/l;
ausência de detergentes.
Para o conjunto dos constituintes (cimento, água e adjuvante) o teor em iões agressivos será globalmente
inferior a:
0,1% da massa de cimento em iões Cl ;
0,1% da massa de cimento em iões SO42 ;
traços de iões S2.
As tolerâncias sobre as dosagens serão as seguintes:
± 2% sobre a massa de cimento;
± 1% sobre a massa de água;
± 2% sobre a massa do adjuvante.
Serão conduzidos ensaios de acordo com as especificações da prEN 445, devendo os resultados desses
ensaios obedecer às especificações da prEN 447.
A mistura será estudada em função das condições locais e das condições reais de injeção, por forma a ter
boa trabalhabilidade, a qual deverá ser sempre testada com o cone de Marshal. O tempo de escoamento
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pelo tubo inferior do cone deve ser inferior a vinte e cinco segundos até decorridos, pelo menos, trinta
minutos após a fabricação da calda ou até ao fim do período de injeção.
A exsudação da calda, medida sobre provetes cilíndricos hermeticamente fechados, não deverá ser
superior a 2% às três horas, nem a 3% como máximo absoluto, devendo a leitada absorver toda a água
exsudada em vinte e quatro horas.
A variação de volume da calda, medida sobre provetes cilíndricos, deverá estar compreendida entre 1% e
+5%. Se forem usados agentes expansivos não poderá haver diminuição de volume. O seu tempo de início
de presa a 30°C deverá, em todas as circunstâncias de temperatura, ser superior a 3 horas.
Serão conduzidos ensaios sistemáticos de resistência aos 3, 7 e 28 dias para garantir a resistência exigida e
afinar a composição da calda. Cada um desses ensaios será realizado, em cada amassadura, sobre, pelo
menos, uma amostra de três provetes, ficando a critério da Fiscalização aumentar o número de amostras
por amassadura.
A sua resistência à compressão aos 28 dias não poderá ser inferior a 50 MPa.

2.21 GEODRENOS SUB-HORIZONTAIS
Os geodrenos são utilizados para reduzir as pressões de água sobre o betão projectado e enchimentos com
pedra argamassada.
Os drenos serão instalados em furos com inclinação ascendente de 5°, diâmetro de 50mm, segundo NP EN
13476-1, ou equivalente, comprimento de 6m e afastamento horizontal de acordo com o apresentado nas
peças do projecto. Serão constituídos por um tubo ranhurado de PVC, canelado e crepinado, de dupla
parede, a exterior corrugada e a interior lisa, ranhurado ao longo de um arco de 220° no vale do corrugado,
para drenagem, rigidez anelar nominal 4 kN/m², união por copa com junta elástica de EPDM, pendente
mínima de 0,5% e ainda revestidos por um geotêxtil de gramagem mínima de 150g/m2.
A manutenção e limpeza destes elementos é um processo fundamental para o seu bom funcionamento a
médio e longo prazo.

2.22 BUEIROS
Os bueiros deverão ser colocados na extremidade nos geodrenos e deverão ser colocados em furos de
80mm, com inclinação de 5° com a horizontal, segundo NP EN 13476-1. São constituídos por tubos em PVC
rígido com comprimento de 1m tubo e ainda revestidos por geotêxtil de gramagem mínima de 150g/m2.
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2.23 ALVOS TOPOGRÁFICOS
2.23.1

DEFINIÇÃO

Os alvos topográficos colados em placas metálicas planas, destinam-se a controlar a evolução do
comportamento estrutural de taludes e de construções, muros ou de outras estruturas selecionadas,
através da medição de movimentos tridimensionais.
A instalação dos alvos deverá ser realizada através de colagem, sendo estes elementos previamente
colocados em placas metálicas planas fixadas às estruturas a observar.
As medições trigonométricas absolutas deverão ser realizadas utilizando uma estação total com hardware
e software indicados para o efeito.
As campanhas consistem na leitura de ângulos e de distâncias para alvos instalados nos elementos cujos
deslocamentos se pretendem determinar, tendo por base de referência alvos colocados em pontos à
partida considerados como fixos.
Para condições normais de leitura, o erro associado aos alvos é de usualmente +/- 1,0 milímetros.
2.23.2

MATERIAIS

Os materiais a utilizar deverão satisfazer, sempre que aplicável, as condições gerais que fazem parte dos
respetivos capítulos do presente Caderno de Encargos.
Destacam-se os seguintes materiais a utilizar na instalação de alvos topográficos:

3.

•

alvo autocolante e chapa de suporte em aço;

•

ou miniprisma topográfico;

•

pistola de resina.

ESTALEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

O presente capítulo descreve as prescrições do estaleiro e instalações provisórias:
a) O Empreiteiro procurará informar-se de todas as ocupações do subsolo, e tomará os cuidados
necessários à sua não danificação, o que a acontecer representará encargo seu, seja de reparação,
indemnização ou qualquer outro. Quando necessário o Empreiteiro procederá à relocalização das
ocupações existentes na área dos trabalhos, submetendo à aprovação da Fiscalização o projeto
dessas relocalizações.
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b) Todas as operações de transporte e deposição serão devidamente documentadas sendo interdita
a realização de queimadas, enterro, infiltração ou qualquer outra forma legalmente proibida de
transporte e deposição de resíduos ou efluentes.
c)

Será de responsabilidade do empreiteiro garantir a criação e a manutenção dos acessos aos
estaleiros criados no âmbito da corrente empreitada.

d) A vigilância, a segurança, a limpeza e a ordem no estaleiro, bem como em toda a zona da obra é
da responsabilidade do empreiteiro.
e) Uma vez concluída a obra, o empreiteiro deve proceder à reposição das condições ambientais de
referência na área de intervenção ou, quando tal não seja possível, assegurar as condições
decorrentes do contrato e da legislação aplicável, de acordo com as instruções do dono de obra.
f)

Todos os encargos das operações indicadas nas alíneas anteriores são da conta do empreiteiro.

g) Independentemente das instalações de trabalho e permanência do pessoal deverá reunir os
necessários espaços cobertos inerentes ao armazenamento de equipamento e materiais.
h) De acordo com a metodologia usada na obra e na sequência da disponibilização por parte do Dono
de Obra dos locais para o estaleiro, o Empreiteiro deverá propor as áreas necessárias para cada
um dos sectores dos estaleiros, sujeitando-se aos condicionalismos das autoridades que os
administram.
i)

O Empreiteiro obriga-se a instalar e montar, em condições eficientes de funcionamento, as redes
provisórias de abastecimento de água, de esgotos, de energia e iluminação, que satisfaçam as
exigências do volume e natureza da empreitada, bem como o pagamento dos respectivos
consumos.

j)

O Empreiteiro obriga-se a construir nos estaleiros retretes e chuveiros devidamente resguardados,
os quais deve manter asseados e ligados a sistema de esgoto por ele proposto e dimensionado.

k)

Depois de concluída a obra, estas instalações são pertença do Empreiteiro.

l)

São por conta do Empreiteiro todas as despesas relativas às instalações do seu estaleiro, incluindo
expropriações ou indemnizações.

m) Situada no Estaleiro, o Empreiteiro obriga-se a fornecer à Fiscalização uma instalação (que poderá
ser de madeira) com a área mínima de 40 m2, compreendendo:
•

Sistema de climatização;

•

Uma sala para reuniões;
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•

Um escritório;

•

Uma casa de banho.

n) Esta instalação, cujos encargos de fornecimento, instalação, conservação e manutenção até à
receção provisório total da empreitada, estão incluídos no preço do estaleiro, terá de ser
previamente aprovada pelo Dono de Obra. Incluem-se nos encargos da instalação da Fiscalização,
os custos com os contratos e fornecimento de energia elétrica, água potável, saneamento,
telefone e internet.

3.1

ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO

Constituirão encargos do Empreiteiro, desde a data de consignação da obra até ao ato de assinatura da
receção provisória, o disposto nas alíneas seguintes:
a) Instalação de contentor - escritório da Fiscalização, com área mínima de 40 m2 e climatizado, que
deverá ser provido das necessárias redes de águas, esgotos, eletricidade e respetivas ligações às
redes públicas de acordo com a regulamentação em vigor, bem como o fornecimento do
mobiliário necessário para o funcionamento do escritório;
b) Todos os custos de manutenção e respetivas limpezas diárias bem como os custos decorrentes da
utilização das redes de águas, esgotos eletricidade, respeitantes às instalações invocadas na alínea
a);
c)

3.2

A Fiscalização terá instalações sanitárias privadas.

SINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

A sinalização dos trabalhos deverá ser conforme às seguintes prescrições:
a) O Empreiteiro deverá executar todos os trabalhos de sinalização das obras, que permitam alertar
convenientemente as pessoas ou viaturas que se desloquem nas proximidades.
b) O Empreiteiro obriga-se a colocar oportunamente nas estradas que sejam afetadas pelo
desenrolar dos trabalhos os sinais rodoviários e a balizagem para conveniente aviso e segurança
do trânsito, com muito particular atenção sempre que, em virtude das obras de qualquer natureza
ou obstáculo, haja necessidade de desviar o trânsito ou de que este se faça com precaução.
c)

O Dono de Obra reserva-se o direito, por intermédio da sua Fiscalização de verificar o
cumprimento rigoroso do estabelecido no número anterior, aprovando o colocado, ou obrigando
a modificá-lo se não o considerar em condições de eficiência.
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d) Os dispositivos a adotar na sinalização e balizagem - refletorizados, luminosos ou iluminados serão do tipo empregue pelas Estradas de Portugal, devendo os sinais a utilizar ser sempre
mantidos em bom estado de conservação.
e) Serão de inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuízos que a falta ou deficiência de
sinalização e balizagem possa ocasionar quer à obra quer a terceiros.
f)

Se o Empreiteiro não der integral cumprimento às ordens da Fiscalização e nos prazos que ela
estabelecer, incorrerá nas responsabilidades e penalidades consignadas na Lei, sem prejuízo do
Dono de Obra poder mandar executar por terceiros, por conta do Empreiteiro, quaisquer
trabalhos de sinalização e balizagem.

g) Não será efetuado qualquer pagamento específico relativo a estes trabalhos, entendendo-se que
os encargos respetivos estão incluídos nos encargos gerais da empreitada.

3.3

SINALIZAÇÃO PESSOAL

A sinalização pessoal deverá ser conforme às seguintes prescrições:
a) O pessoal adstrito aos trabalhos de estabilização dos taludes e ao controle de tráfego deverá ter
vestuário de alta visibilidade, em cumprimento da Norma Europeia EN471 (1994) e legislação em
vigor, sendo a área de refletorização correspondente à classe 3.

3.4

ARMAZÉNS

Os armazéns deverão ser conformes às seguintes prescrições:
a) O Empreiteiro deverá tomar os cuidados necessários para que os materiais e elementos de
construção sejam devidamente acondicionados e protegidos contra a intempérie, humidade do
solo, roubo e outras ações externas.
b) Os produtos classificados de inflamáveis, tóxicos, perigosos, corrosivos, carcinogénicos deverão
ser armazenados em local ventilado, diferenciado, devidamente sinalizado no exterior e com rede
elétrica e iluminação adequada.

3.5

VEDAÇÕES E CAMINHO DE ACESSO

As vedações e caminho de acesso deverão ser conformes às seguintes prescrições:
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a) São da responsabilidade do empreiteiro e da sua conta o custo e a execução das vedações
provisórias que julgue conveniente existirem.
b) No final dos trabalhos as vedações provisórias serão removidas para fora da zona da obra a
expensas do empreiteiro.
c)

O empreiteiro deverá construir e manter em bom estado de utilização os acessos provisórios das
obras e repor as condições iniciais após a conclusão dos trabalhos, dentro de prazos a acordar
com o dono de obra, em face das características específicas da obra. Findo esse prazo, o dono de
obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos à custa do empreiteiro, deduzindo o
seu custo nos pagamentos da empreitada.

3.6

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

As instalações provisórias deverão ser conformes às seguintes prescrições:
a) O empreiteiro deverá construir e manter em bom estado de limpeza instalações sanitárias
adequadas para o pessoal com retenção total de efluentes tipo cabine sanitária com reservatório.
b) Poderá ainda construir, se o desejar, cantina em tudo conforme a legislação aplicável ao exercício
da restauração e atividades similares.
c)

O empreiteiro assegurará a manutenção em boas condições de higiene, segurança e
funcionalidade das instalações para o pessoal em estrita conformidade com a legislação em vigor.

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

3.7

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS

As instalações elétricas deverão ser conformes às seguintes prescrições:
a) Deverão ser instalados dispositivos de iluminação nas construções provisórias e nos acessos
interiores e nos locais que a Fiscalização entender necessário, sendo da estrita responsabilidade
do empreiteiro as diligências necessárias para obtenção de energia elétrica no local.
b) Durante o período da empreitada, caberá ao Empreiteiro a garantia do bom funcionamento das
instalações elétricas provisórias e a substituição dos equipamentos danificados durante o decurso
das obras.
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3.8

APROVISIONAMENTO DE MATERIAIS

O aprovisionamento de materiais deverá ser conforme às seguintes prescrições:
a) O estaleiro deverá ser continuamente aprovisionado em materiais, devidamente aprovados pela
fiscalização, de forma a se conseguir a execução harmoniosa e em bom ritmo da empreitada.

4.

TRABALHOS PRÉVIOS

4.1

PIQUETAGEM E IMPLANTAÇÃO TOPOGRÁFICA

A piquetagem e implantação topográfica deverá ser conforme às seguintes prescrições:
a)

Antes de iniciar qualquer das fases de trabalho o empreiteiro deve proceder à implantação do
seu traçado e piquetagem, com base em alinhamentos e cotas de referência fornecidos pelo
dono de obra.

b) Todo o material topográfico necessário a estes trabalhos será fornecido pelo empreiteiro.
c)

O plano de implantação e piquetagem será submetido, pelo empreiteiro, à aprovação do dono
de obra, que o aprovará ou modificará no prazo de 5 dias úteis.

d) O empreiteiro terá um prazo de 5 dias úteis para verificação no local e apresentação de
observações, assinalando as deficiências que eventualmente encontre e que serão objeto de uma
verificação contraditória com o dono de obra.
e)

Na piquetagem dos trabalhos serão utilizadas mestras de alvenaria ou estacas de madeira com
8 a 10 cm de diâmetro de cabeça, cravadas pelo menos 50 cm, devendo estas ser numeradas e as
cotas das suas cabeças ligadas a marcações de referência.

f)

Os marcos de referência implantados pelo empreiteiro deverão ser mantidos em bom estado
de conservação, ficando o mesmo responsável pela sua restauração nas condições originais, sem
encargos para o dono de obra.

g)

O empreiteiro obriga-se a ter na zona da obra o material topográfico e respetivos operadores
adequados às implementações a efetuar e para todas as medições que a fiscalização entenda
necessárias durante a execução dos trabalhos.

h) Ao empreiteiro compete a implantação dos trabalhos a partir dessas referências, bem como a
conservação dos mesmos.
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i)

O empreiteiro efetuará, de acordo com o projeto, a implantação planimétrica e altimétrica de
todas as obras nele incluídas, bem como o saneamento do terreno na zona de implantação das
obras.

j)

O empreiteiro deverá ter em conta outras infra-estruturas projetadas, de forma a garantir a sua
correta articulação.

k)

Serão da responsabilidade do empreiteiro as consequências para terceiros, resultantes de erros
de implantação.

4.2

REDES DE TELECOMUNICAÇÕES ENTERRADOS

As intervenções nas redes de telecomunicações enterradas deverão ser conformes às seguintes
prescrições:
a)

O Empreiteiro deverá sondar, remover, garantir o correto acondicionamento e recolocação de
todos os cabos enterrados de telecomunicação e de sinalização adjacentes à via, fornecendo
todos os materiais necessários para esse efeito.

b) Serão da responsabilidade do empreiteiro as consequências diretas e indiretas, resultantes do
dano total ou parcial das redes afetadas pela intervenção.

4.3

DRENAGEM DE SUPERFÍCIE, REMOÇÃO E DESVIO DE ÁGUAS

A drenagem de superfície deverá ser conforme às seguintes prescrições:
a)

O Empreiteiro deverá proceder à limpeza prévia dos órgãos de drenagem existentes bem como
à sua limpeza e eventual reconstrução após a intervenção, fornecendo todos os materiais
necessários para esse efeito.

b) O Empreiteiro deverá construir e manter as estruturas de drenagem consideradas necessárias
para a proteção contra as águas, fornecendo todos os materiais necessários para esse efeito.
c)

O Empreiteiro fornecerá, instalará e manterá em funcionamento as bombas e outro
equipamento necessário para remoção da água.

d) Quando já não forem necessários, as ensecadeiras ou outros meios temporários serão retirados
pelo Empreiteiro. Este será responsável pelos danos causados às fundações, estruturas ou
qualquer outra parte das obras, por cheias, água ou rotura de qualquer parte dos meios de
proteção, devendo reparar esses danos à sua custa.
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5.
5.1

EXECUÇÃO
PRESCRIÇÕES COMUNS A TODOS OS TRABALHOS

Todos os trabalhos a executar deverão ser acompanhados dos documentos de controle de qualidade.
Os trabalhos serão executados de acordo com as Normas Nacionais em vigor.
Estando atualmente a ser introduzidas várias Normas Europeias, algumas ainda como pré-normas e,
portanto, de aplicação simultânea com as Normas Nacionais, fica entendido que os trabalhos, na existência
de duas Normas, obedecerão obrigatoriamente à especificação mais severa.
Neste sentido, constitui documento de referência obrigatória a NP ENV 13670-1 de 2007.
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Os trabalhos a serem realizados para a concretização dos sistemas de reabilitação de estruturas
estabelecidos neste Projeto deverão atender ao estabelecido na ENV 1504-9 (Produtos e sistemas para a
protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, exigências, controlo de qualidade e avaliação
da conformidade. Parte 9: Princípios gerais para o uso de produtos e sistemas), em particular no seu ponto
7.3.
Para dar cumprimento ao estabelecido nas normas EN 1504, o Adjudicatário obriga-se a providenciar e
manter actualizados, à medida do avanço da Empreitada, os seguintes registos:
- Mapeamento, através de plantas, alçados e registo fotográfico individualizados, de todas as
marcações para as áreas a intervir, para todos os elementos estruturais;
- Mapeamento pormenorizado das áreas que tenham sido objecto dos trabalhos de reabilitação
com a identificação das tarefas levadas a cabo, dos materiais aplicados e do sistema de controlo
de qualidade implantado (incluindo a análise da eficácia desse sistema);
- Instruções pormenorizadas referentes às futuras tarefas de inspecções periódicas e manutenção
a serem realizadas durante toda a vida útil da estrutura reabilitada.
De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro:
- Nenhum elemento da obra será começado sem que ao Adjudicatário tenham sido entregues,
devidamente autenticados, os planos, perfis, alçados, cortes e demais indicações necessárias para
perfeita identificação e execução da obra de acordo com o Projeto ou suas alterações e para a
exacta medição dos trabalhos, quando estes devam ser pagos por medições.
- Serão demolidos e reconstruídos pelo Adjudicatário, à sua custa, sempre que isso lhe seja
ordenado por escrito, todos os trabalhos que tenham sido realizados com infracção do disposto no
ponto a) ou cuja execução não tenha sido conforme com os elementos nele referidos.
Antes de iniciar os trabalhos, o Adjudicatário deverá dar conhecimento imediato ao Dono da Obra de
quaisquer anomalias nas cotas ou dimensões que porventura tenha encontrado, cabendo ao Adjudicatário
todas as responsabilidades por diferenças em relação ao previsto que posteriormente vierem a ser
encontradas, caso o Dono da Obra delas não tenha tido conhecimento.
Compete ao Adjudicatário a realização de todos os trabalhos necessários à execução da Empreitada,
competindo ao Dono da Obra a verificação dos mesmos, ficando no entanto bem expresso que, em caso
algum, o Adjudicatário se poderá eximir a refazer o trabalho mal implantado ou mal executado por
ausência desta verificação.
De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro:
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- Quando a Fiscalização reconheça que na obra existem defeitos ou que nela não foram
observadas as condições do contrato, lavrará auto a verificar o fato e notificará o Adjudicatário,
juntando-lhe um duplicado do auto para, dentro de prazo razoável, que lhe será simultaneamente
indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vícios da obra.
- Se for de presumir a existência dos referidos defeitos, mas não puderem ser comprovados por
simples observação, o Dono da Obra poderá, quer durante a execução dos trabalhos, quer depois
da conclusão dos mesmos, mas dentro do prazo de garantia, ordenar as demolições necessárias, a
fim de apurar se ocorrem ou não tais deficiências, lavrando-se em seguida auto nos termos do
número anterior.
- Serão de conta do Adjudicatário os encargos de demolição e reconstrução se se apurar existirem
os defeitos; serão de conta do Dono da Obra no caso contrário.
- Dos autos e notificações referidos nos pontos a) e b) pode o Adjudicatário reclamar e, se os
trabalhos de demolição e reconstrução forem de apreciável valor ou puderem atrasar a execução
do plano, poderá requerer que a presunção da existência dos defeitos seja confirmada por uma
vistoria feita por três peritos, um de sua nomeação, outro indicado pelo Dono da Obra e o terceiro
designado pelo presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
O Adjudicatário obriga-se a ter, atempadamente, no local da obra, em quantidade e em bom estado, os
materiais e as máquinas, ferramentas e outros utensílios necessários à boa execução da Empreitada e para
que esta seja realizada no prazo fixado.

5.2

BETÕES DE LIGANTES HIDRÁULICOS

Dado que a presente empreitada se trata estabilização/consolidação de taludes, os betões a empregar
serão estudados para uma vida útil de 50 anos.
Os betões a empregar na obra serão dos seguintes tipos:
a)

Enchimento: NP EN206-1;C16/20;X0(Pt);S3;Dmax25mm;Cl0.4

Os betões a empregar na obra serão betões de retração controlada com valor máximo estabilizado de
10010-6 aos 28 dias e de 15010-6 aos 90 dias.
O valor da retração será obtido pela medição da variação do comprimento entre referências situadas nas
faces dos provetes de ensaio (o provete de ensaio será o prisma de 202060 cm3) conservados a 20 ºC e
50% HR.
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O betão para este ensaio deve ser de fabrico industrial, sendo a moldagem dos prismas efetuada no local
de descarga do betão, ou decorrido um tempo equivalente ao percurso entre o local de produção e de
descarga.
No decorrer dos trabalhos serão realizados ensaios de controlo dos parâmetros de retração dos betões
colocados em obra. Esses controles serão realizados sobre amostras constituídas, cada uma, por, pelo
menos, um provete por cada cinquenta m3 de betão.
Os custos com estes estudos e ensaios consideram-se como já incluídos nos preços unitários contratuais do
betão.
Em tudo o que disser respeito à composição, fabrico, receção e colocação em obra dos betões e às
restantes operações complementares, seguir-se-ão as regras estabelecidas pela NP EN 206-1,
NP ENV 13670-1 e pelo R.E.B.A.P., e, ainda, as destas Cláusulas Técnicas.

5.3

COMPOSIÇÃO DOS BETÕES

O estudo da composição do betão deverá ser apresentado pelo Adjudicatário à aprovação da Fiscalização,
com pelo menos 60 dias de antecedência em relação à data de betonagem do primeiro elemento em que
esse betão seja aplicado.
O Adjudicatário estudará cuidadosamente a composição do betão tendo em atenção que deverá minorar,
tanto quanto possível, os efeitos da retração diferencial e tomando particular atenção ao que atrás foi
descrito em 5.2.
O Adjudicatário proporá previamente à aprovação da Fiscalização o laboratório que pretende encarregar
dos estudos de composição dos betões, dos ensaios dos materiais que entram na sua composição e da
determinação da resistência à compressão, estudos e ensaios esses que fundamentarão a proposta de
composição de cada um dos betões.
O Adjudicatário entregará à Fiscalização amostras dos mesmos inertes utilizados nos estudos dos betões
para se poder comprovar a manutenção das suas características.
O cimento utilizado será também ensaiado sistematicamente no mesmo laboratório, segundo um plano a
estabelecer, rejeitando-se todo aquele que não possua as características regulamentares ou que não
permita a obtenção das exigidas aos betões da obra.
Na composição dos betões deverá o Adjudicatário utilizar, por sua conta, e respeitando o disposto na
NP EN 206-1, os adjuvantes cuja necessidade se justifique, no intuito de se obter boa trabalhabilidade com
a menor relação água-cimento possível.
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Terá particular atenção na escolha do tipo de adjuvantes no que diz respeito à sua compatibilidade com o
ligante hidráulico.
O Adjudicatário deverá submeter à aprovação da Fiscalização os adjuvantes que pretende utilizar, ficando
proibida a utilização de adjuvantes à base de cloretos ou quaisquer produtos corrosivos.
Sempre que a Fiscalização o entender, serão realizados ensaios complementares no laboratório oficial que
a mesma designar.
Todos os encargos, com o estudo e controle das características dos betões, aqui especificamente
mencionados ou não, são da exclusiva conta do Adjudicatário e consideram-se incluídos nos preços
unitários respetivos.

5.4

PREPARAÇÃO DOS BETÕES

O betão será feito por meios mecânicos, em central automática, obedecendo os materiais que entram na
sua composição às condições atrás indicadas, de acordo com as disposições legais em vigor, e sendo
cuidadosamente respeitados todos os artigos pertinentes da NP EN 206-1.
Os materiais inertes e o cimento serão doseados em peso, para todos os betões.
A central deverá ter os contadores de água e as balanças devidamente aferidas para que as quantidades
dos materiais introduzidos em cada amassadura sejam as que estiverem previstas na composição do betão
respetivo, de acordo com as especificações da NP EN 206 -1.
Não será permitida a fabricação de misturas secas, com vista a ulterior adição de água.
A consistência dos betões, a verificar por meio do cone de Abrams, e a quantidade de água necessária
serão determinadas nos ensaios prévios de modo a que se consiga trabalhabilidade compatível com a
resistência desejada, com as dimensões das peças a betonar e ainda com os processos de vibração
adotados para a colocação dos betões e será verificada à saída da central e no local de betonagem de
modo a respeitarem-se as especificações da NP EN 206-1.
A quantidade de água a introduzir na betoneira deverá ser corrigida de acordo com as variações de
humidade dos inertes para que a relação água-cimento seja a recomendada nos estudos de composição
dos betões.
A humidade dos inertes deverá ser periodicamente determinada, quer com a entrada de novos lotes de
inertes, quer de cada vez que a alteração das condições atmosféricas o justifique, por forma a que as
correções anteriormente referidas possam ser realizadas atempadamente e com o maior rigor.
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As distâncias entre os locais de instalação da central e os de aplicação dos betões serão as menores
possíveis, devendo os meios de transporte, os percursos a utilizar e os tempos previstos desde a sua
confeção até à sua colocação ser submetidos à apreciação da Fiscalização.
O transporte do betão deverá ser feito por processos que não conduzam à sua segregação respeitando-se,
em tudo, as disposições da NP EN 206-1.

5.5

CONTROLE DAS CARACTERÍSTICAS DOS BETÕES. CONTROLES DE PRODUÇÃO E DE
CONFORMIDADE

Durante as betonagens serão realizados ensaios de controlo de aceitação dos betões. Esses controles serão
realizados de acordo com o especificado em 8.2 da NP EN 206-1.
Em qualquer caso, em cada betonagem serão sempre colhidas três amostras para a realização de ensaios.
Os cubos serão feitos do betão das amassaduras destinadas a serem aplicadas em obra e designadas pela
Fiscalização.
Os cubos só poderão ser fabricados na presença da Fiscalização.
Os cubos serão executados, transportados, curados e conservados de acordo com a EN 12350-1 se mais
exigente.
Deverá ser organizado um registo compilador de todos os ensaios de cubos para betões dos tipos I a VI,
afim de, em qualquer momento, se verificar o cumprimento das características estabelecidas.
Esse registo compilador será proposto pelo Adjudicatário devendo o modelo final do mesmo conter as
alterações indicadas pela Fiscalização.
Todos os cubos serão numerados na sequência normal dos números inteiros, começando em 1, seja qual
for o tipo de betão ensaiado.
No cubo será gravado não só o número de ordem como também o tipo, classe e qualidade do betão a que
ele diz respeito, a parte da obra a que se destina e a data do fabrico.
Do registo compilador deverão constar os seguintes elementos:
−

número do cubo;

−

data do fabrico;

−

data do ensaio;

−

idade;

−

tipo, classe e qualidade;
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−

dosagem;

−

quantidade de água de amassadura;

−

local de emprego do betão donde foi retirada a massa para fabrico do cubo;

−

resistência obtida no ensaio;

−

média da resistência dos três cubos que formam o conjunto do ensaio;

−

resistência equivalente aos 28 dias de endurecimento, segundo a curva de resistência que
for estipulada pelo laboratório que procedeu ao estudo, tendo em conta a composição
aprovada para o betão;

−

peso do cubo;

−

observações.

Sempre que forem fabricados cubos, por cada série de três, será preenchido pela Fiscalização residente um
"verbete de ensaio", do qual constará o número dos cubos, a data do fabrico, a marca do cimento, a
dosagem, a granulometria, a água de amassadura, o modo de fabrico e outras indicações que se
considerarem convenientes.
O Adjudicatário receberá o duplicado deste "verbete de ensaio".
Com base no "verbete de ensaio", e para os cubos mandados ensaiar em laboratório oficial depois de a
Fiscalização ter fixado as datas em que esses cubos devem ser ensaiados, será entregue ao Adjudicatário
um ofício do Serviço Fiscalizador, que acompanhará os cubos na sua entrega ao referido laboratório.
Para o efeito, o Adjudicatário obriga-se a tomar as precauções necessárias por forma a que seja observada
a data prevista para o ensaio e a que os resultados dos mesmos sejam comunicados imediata e
diretamente ao Serviço Fiscalizador.
O controlo de aceitação será efetuado para cada tipo de elemento estrutural separadamente, segundo os
critérios estabelecidos no ponto 8.2 da NP EN 206-1.
Nos ensaios de consistência, realizados com o cone de ABRAMS, admitem-se, para betões colocados por
bombagem, consistências até 15 cm e para os restantes consistências até 5 cm.
Serão conduzidos sistematicamente ensaios sobre cubos para determinar a resistência à compressão aos 1,
3, 7, 28, 90 e 120 dias afim de se poderem planear e controlar devidamente as várias sequências dos
trabalhos.
Para as diversas partes constituintes da obra, e com a frequência que a Fiscalização entender, serão
executadas amostras de, pelo menos, três cubos cada, os quais devem ser curados sob cobertura
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devidamente isolada e nas condições tanto quanto possível próximas das condições reais, com a intenção
de avaliar a resistência inicial dos betões e verificar a eficiência dos processos de cura e proteção adotados.
Estes provetes serão fabricados simultaneamente com os provetes para cura em laboratório e registados
por forma a que entre eles se possa estabelecer a necessária relação.
Se a resistência dos provetes curados nas condições da obra for inferior a 85% da resistência obtida para os
provetes "gémeos" curados em laboratório serão revistos os processos de colocação, proteção e cura do
betão em obra.
Se a resistência dos provetes de laboratório for muito superior à exigida para a qualidade do betão em
causa, aos provetes curados em obra bastará apresentarem uma resistência superior em 5 MPa à tensão
de rotura exigida, mesmo que não atinjam os 85% da resistência dos provetes curados em laboratório.
Os encargos e despesas provenientes dos estudos de composição, e dos ensaios de controlo de produção e
de conformidade, consideram-se incluídos nos preços unitários do betão.

5.6

BETONAGEM E DESMOLDAGEM

As betonagens deverão obedecer às normas estabelecidas no R.E.B.A.P., na NP EN 206-1 e ao indicado
nestas Cláusulas Técnicas e no projeto.
Serão tomadas todas as medidas adequadas para evitar a fissuração das peças betonadas contra o betão
existente, para o que o Adjudicatário apresentará à Fiscalização um estudo detalhado descrevendo-as e
fundamentando-as, com base em ensaios realizados para esse fim.
Consideram-se todos estes estudos incluídos no preço unitário do betão em causa.
O betão será empregue logo após o seu fabrico, apenas com as demoras inerentes à exploração das
instalações.
O período decorrido entre o fabrico do betão e o fim da sua vibração não excederá meia hora no tempo
quente e uma hora no tempo frio, devendo estes tempos ser reduzidos se as circunstâncias o
aconselharem.
A compactação será feita por meios mecânicos: vibração de superfície, vibração dos moldes ou
pervibração.
A vibração será feita de maneira uniforme, até que a água de amassadura reflua à superfície, e por forma a
que o betão fique homogéneo.
As características dos vibradores serão previamente submetidas à apreciação da Fiscalização, devendo os
vibradores para pervibração ser de frequência elevada (9000 a 20 000 ciclos por minuto).
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Após a betonagem e a vibração, o betão será obrigatoriamente protegido contra as perdas de água por
evaporação e contra as temperaturas extremas.
Para evitar as perdas de humidade, as superfícies expostas deverão obrigatoriamente ser protegidas pelos
meios que o Adjudicatário entender propor e a Fiscalização aprovar. Entre esses meios figuram a utilização
de telas impermeáveis e a de compostos líquidos para a formação de membranas, também impermeáveis.
Se a temperatura no local da obra for inferior a zero graus centígrados, ou se houver previsão de tal vir a
acontecer nos próximos cinco dias, a betonagem não será permitida. Para temperaturas entre zero e cinco
graus ou acima de trinta graus centígrados, as betonagens só serão realizadas se a Fiscalização o permitir e
desde que sejam rigorosamente cumpridas as condições da NP EN 206-1.
Se a temperatura, no local da obra, for superior a 35 ºC (trinta e cinco) a betonagem não será permitida a
não ser com autorização expressa da Fiscalização e com rigoroso cumprimento das condições da
NP EN 206-1.
Para cumprimento do estipulado no artigo anterior o Adjudicatário obriga-se a ter no estaleiro um
termómetro registador de máximas e mínimas, devidamente aferido, afim de manter um permanente
registo da temperatura ambiente.
A fim de garantir a qualidade prevista para o betão, as zonas em betonagem deverão ser protegidas do sol
e da chuva excessivos para o que o Adjudicatário se dotará dos equipamentos necessários.
Se em alguma betonagem esses meios, por qualquer razão, não estiverem em condições adequadas a
Fiscalização poderá, segundo o seu critério e sempre que verificar que as condições de tempo não são
aconselháveis (excessiva incidência de radiação solar ou chuva excessiva que possa alterar a relação
água/cimento dos betões e/ou provocar o arrastamento de finos), proibir as betonagens não tendo o
Adjudicatário direito a qualquer reclamação quer sobre os custos inerentes à paralisação quer sobre os
prazos contratuais.
Cada elemento de construção, a menos que haja autorização expressa da Fiscalização ou que tal esteja
previsto no projeto, deverá ser betonado de maneira contínua, ou seja, sem quaisquer intervalos,
procurando-se sempre a redução dos esforços de contração entre camadas de betão com idades
diferentes.
As juntas de betonagem só terão lugar nas secções onde a Fiscalização o permitir, de acordo com o plano
de betonagem aprovado. Antes de começar uma betonagem as superfícies de betão das juntas serão
tratadas convenientemente, de acordo com as indicações da Fiscalização, admitindo-se, em princípio, o
seguinte tratamento: as juntas, serão aferroadas até ser retirada a "nata" e o agregado grosso ficar exposto
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e, em seguida, lavadas a jato de água sendo absolutamente vedado o emprego de escovas metálicas no
tratamento das superfícies de betonagem.
Nas juntas onde se sobreponham elementos em elevação a executar posteriormente deverão ser, passadas
2 a 5 horas, limpas as áreas a ocupar por esses elementos superiores, tratando-se essas zonas de forma
análoga à atrás indicada.
Nas faces visíveis dos elementos em elevação as juntas só serão permitidas nas secções em que se
confundam rigorosamente com as juntas da cofragem. Não serão toleradas escorrências ou diferenças de
secção, pelo que as juntas de cofragem terão de ser convenientemente vedadas e as cofragens
cuidadosamente apertadas contra as peças já betonadas, devendo, para tal, ser obrigatoriamente
utilizados perfis de borracha macia como vedante.
Nas juntas de betonagem onde tal se mostre aconselhável será empregue uma "cola" ou "argamassa"
apropriada à base de resinas epoxi, ficando a decisão do seu emprego entregue ao critério da Fiscalização e
não tendo o adjudicatário direito a qualquer indemnização por esse trabalho.
Se uma interrupção de betonagem conduzir a uma junta mal orientada, o betão será demolido na extensão
necessária, por forma a conseguir-se uma junta convenientemente orientada; mas antes de se recomeçar a
betonagem, e se o betão anterior já tiver começado a fazer presa, a superfície da junta deverá ser
cuidadosamente tratada e limpa por forma a que não fiquem nela inertes com possibilidades de se
destacarem. A superfície assim tratada deverá ser molhada a fim de que o betão seja convenientemente
humedecido, não se recomeçando a betonagem enquanto a água escorrer ou estiver acumulada.
Todas as arestas das superfícies de betão serão obrigatoriamente chanfradas a 45 graus, tendo 1 ou 2 cm
de cateto a secção triangular resultante do chanfro, quer este corresponda a um enchimento, quer a um
corte da peça chanfrada.
Exceto em casos especiais devidamente fundamentados em ensaios de provetes curados nas condições do
Arto. 0 e após obtido o acordo da Fiscalização, a desmoldagem dos fundos dos elementos estruturais só
poderá ser realizada quando o betão apresente uma resistência de, pelo menos, 2/3 do valor característico,
e nunca antes de 3 dias após a última colocação de betão ou após a aplicação da totalidade do pré-esforço
previsto para a fase em causa.
Para efeitos de medição, os betões serão considerados pelo volume geométrico das peças executadas.
Para efeitos de medição, todos os trabalhos de picagem ou aferroamento das superfícies de betão já
existentes, realizados com o fim de melhorar a aderência do betão fresco, serão avaliados ao m2.
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5.7

REJEIÇÃO DE BETÕES

No caso de a Fiscalização determinar a rejeição imediata dos betões que não satisfaçam o estipulado, um
acordo de aceitação poderá, a seu juízo, ser estabelecido nas seguintes condições:
−

Proceder-se-á, por conta do Adjudicatário, à realização de ensaios não destrutivos ou a
ensaios normais de provetes recolhidos em zonas que não afetem de maneira sensível a
capacidade de resistência das peças; se os resultados obtidos forem satisfatórios a juízo
da Fiscalização, a parte da obra a que digam respeito será aceite.

−

Se os resultados destes ensaios mostrarem, como os ensaios de controlo, características
do betão inferiores às requeridas, considerar-se-ão dois casos:
•

Se as características atingidas (em particular as de resistência aos esforços) se
situarem acima de 80% das exigidas proceder-se-á a ensaios de carga e de
comportamento da obra, por conta do Adjudicatário, os quais, se derem
resultados satisfatórios na opinião da Fiscalização, determinarão a aceitação da
parte em dúvida.

•

Se as características determinadas forem inferiores a 80% das exigidas, o
Adjudicatário será obrigado a demolir e a reconstruir as peças deficientes, à sua
conta.

5.8

MOLDES

Os moldes terão de satisfazer ao especificado no R.E.B.A.P. e nestas Cláusulas Técnicas.
Os moldes serão metálicos ou de madeira. No caso de serem de madeira utilizar-se-á contraplacado
marítimo ou tábuas de pinho de largura constante, aplainadas, tiradas de linha e sambladas a meia
madeira, para não permitir a fuga da calda de cimento através das juntas e conferir às superfícies de betão
um acabamento perfeitamente regular.
As tábuas deverão ter espessura uniforme, com o mínimo de 2,5 cm, para evitar a utilização de cunhas ou
calços, e os seus quadros não deverão ficar mais afastados do que 50 cm.
O contraplacado terá uma espessura e composição proposta pelo Adjudicatário e aprovada pela
Fiscalização, as quais serão função do número de aplicações, e das cargas previstas para a sua utilização.
O Adjudicatário obriga-se a estudar a disposição a dar às tábuas dos moldes das superfícies vistas, e a
propô-la à Fiscalização, a qual se reserva o direito de introduzir as modificações que em seu entender
dêem à obra o aspeto estético julgado mais conveniente.
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O estudo referido será executado de acordo com as especificações a indicar oportunamente, tendo-se
desde já em atenção que a disposição das tábuas, das juntas, das emendas, dos pregos, etc., deverá ser
devidamente fixada para que as superfícies vistas da moldagem apresentem um aspeto agradável.
A Fiscalização poderá exigir ao Adjudicatário a apresentação dos moldes a utilizar, incluindo a verificação da
sua segurança.
Os moldes para as diferentes partes da obra deverão ser montados com solidez e perfeição, por forma a
que fiquem rígidos durante a betonagem, e possam ser facilmente desmontados sem pancadas nem
vibrações.
Os moldes para peças pré-esforçadas devem permitir os encurtamentos das mesmas e ainda a sua fácil
desmoldagem.
Não serão permitidas fixações dos moldes através de varões que fiquem incorporados na massa de betão,
devendo utilizar-se para tal efeito dispositivos especiais que permitam retirar os tirantes e devendo ser
previstos terminais plásticos que se retirarão deixando apenas incorporados no betão os tubos plásticos de
encamisamento dos tirantes.
Nos casos em que a Fiscalização o entender os furos de passagem serão injetados com calda de cimento.
Não será permitido o uso de “castanhas” sendo apenas autorizado o uso de sistemas roscados de aperto.
Também não será permitida a utilização de tirantes de aço macio.
Os limites de tolerância na implantação dos moldes são os seguintes:
−

três centímetros, em valor absoluto, medidos em relação à piquetagem geral.

−

um centímetro, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens das
diferentes partes de um mesmo apoio.

−

dois centímetros, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens de
apoios diferentes.

Os moldes deverão estar nivelados em todos os pontos com uma tolerância de mais ou menos um
centímetro, e as larguras, ou espessuras entre paredes contíguas dos moldes, não deverão apresentar
insuficiências superiores a cinco milímetros.
As superfícies interiores dos moldes deverão ser pintadas ou protegidas, antes da colocação das
armaduras, com produto apropriado previamente aceite pela Fiscalização, para evitar a aderência do
betão.
Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverão ser limpos de detritos e, se forem de madeira ou
de contraplacado, molhados com água durante várias horas.
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Se as superfícies desmoldadas não ficarem perfeitas, poder-se-á admitir excecionalmente a sua correção,
desde que não haja perigo para a resistência (sendo o defeito facilmente suprimido por reboco de
argamassas não retrácteis seguido de pintura), mas, em qualquer dos casos, sempre à custa do
Adjudicatário e nas condições em que vier a ser exigida.
A reaplicação dos moldes será sempre precedida de parecer da Fiscalização, que poderá exigir do
Adjudicatário as reparações que forem tidas por convenientes, ou que poderá não autorizar a sua
reaplicação.
No fim do seu emprego, os moldes serão pertença do Adjudicatário, com exceção dos, eventualmente,
utilizados para a prefabricação das vigas de bordadura, os quais deverão ser entregues à Fiscalização no
final da empreitada em perfeito estado de limpeza e de conservação.
Para efeitos de medição, o trabalho será avaliado por medição real das faces aparentes das peças
moldadas. Isto significa que o custo de todos os moldes necessários para materializar juntas de betonagem
se considera já incluído no preço unitário das cofragens, cuja medição foi efetuada de acordo com o
critério anteriormente indicado.

5.9

DESCIMBRAMENTO

As operações de descimbramento de todas as peças betonadas serão realizadas com observância do
estipulado nestas Cláusulas Técnicas, na NP EN 206-1 e no R.E.B.A.P., e serão sempre precedidas de
autorização expressa da Fiscalização.

5.10 CURA E PROTECÇÃO DOS BETÕES E ARGAMASSAS
Para que se obtenham as propriedades esperadas para o betão e a argamassa, em especial na zona
superficial, é necessária uma cura e uma proteção adequadas durante um período conveniente, conforme
indicado na NP ENV 13670-1.
A cura é uma prevenção contra a secagem prematura, particularmente devida à radiação solar e ao vento.
A proteção é uma prevenção contra:
a)

O arrastar dos finos pela chuva ou pela água corrente;

b)

O arrefecimento rápido durante os primeiros dias após a colocação;

c)

As grandes diferenças de temperatura internas;

d)

As baixas temperaturas;

e)

A vibração e o impato, que podem romper o betão e interferir com a sua aderência às armaduras.
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A cura e a proteção deverão iniciar-se após terminados os trabalhos de colocação dos betões e argamassas
tão cedo quanto possível, para que durante o endurecimento o betão e a argamassa estejam protegidos
contra as perdas de água por evaporação, contra as temperaturas extremas, os danos devidos a restrições,
internas e/ou externas, de deformações causadas pelo calor desenvolvido no interior da sua massa.
O método de cura é definido nestas Cláusulas Técnicas, pela colocação de produtos filmogénicos para a
cura de betões e argamassas.
O Adjudicatário deverá submeter à aprovação da Fiscalização o produto de cura a utilizar.
A duração da cura depende do tempo necessário para se obter uma certa impermeabilidade da zona
superficial do betão e das argamassas.
A cura deverá ser, em geral, mantida durante o período mínimo indicado no quadro E.1 do Anexo E da NP
ENV 13670-1 e no DNA E.8.5. da mesma. Nos casos em que o betão e a argamassa estão expostos a
condições ambientais severas os tempos de cura indicados neste quadro deverão ser aumentados.
Caso não se faça uma apreciação cuidada das condições de cura, deverá adotar-se um período de cura
mínimo de 12 dias, ou até que seja atingida a resistência média desejada.
A cura do betão deverá garantir o controlo da temperatura do betão e argamassa aos seguintes níveis:
a)

A máxima temperatura do betão/argamassa durante o endurecimento não deverá exceder 65 ºC.

b)

A máxima temperatura relativa entre o betão existente e o novo betão/argamassa não deverá

exceder 12 ºC.
A aplicação do produto deverá efetuar-se com rolo ou com equipamento de aspersão de baixa pressão, de
acordo com as indicações de aplicação providas pelo Fornecedor.
O produto deverá ser aplicado numa camada contínua, em duas demãos e em direções cruzadas,
sobrepondo as camadas. Deverá evitar-se as paragens de aplicação.
O produto, antes da sua aplicação, deverá ser muito bem mexido.
O produto a utilizar deverá estar devidamente rotulado de acordo com a legislação em vigor e ser
acompanhado de ficha técnica.
Deverão ser tomadas as necessárias medidas de segurança a fim de se obter o acabamento esperado,
nomeadamente em relação a proteção pessoal, com o equipamento, armazenamento e preparação,
atendendo as indicações do Fornecedor
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5.11 ARMADURAS PASSIVAS
As armaduras, em aço A 500 NR SD, a empregar nos diferentes elementos de betão terão as secções
previstas no projeto, e serão colocadas rigorosamente conforme os desenhos indicam, devendo ser atadas
de forma eficaz. Se essas ataduras ficarem à superfície do betão, será o Adjudicatário obrigado a picar a
superfície interessada para as cortar e a refechá-la com argamassa do Tipo II. Utilizar-se-ão espaçadores, de
argamassa ou de microbetão, para manter as armaduras afastadas dos moldes, espaçadores esses que
obedecerão em tudo á Especificação do LNEC E 469-2006.
As armaduras serão dobradas a frio com máquinas apropriadas, devendo seguir-se em tudo o preceituado
no R.E.B.A.P..
Permite-se o emprego de soldadura elétrica por contato, de topo, ou com elétrodos, sem redução, para
efeitos de cálculo, da secção útil, mas só depois de cumprido o prescrito no artigo 0 destas Cláusulas
Técnicas, e de se comprovar a eficiência das máquinas e a competência dos operários soldadores. Em todo
o caso a soldadura deverá garantir uma capacidade resistente superior a 90% da capacidade dos varões
que ela unir, não sendo autorizada a soldadura em zonas de dobragem, nem como ligação entre armaduras
cruzadas.
Todos os encargos para controlo das características dos aços e das uniões, especificamente mencionados,
ou não, nestas Cláusulas Técnicas, são da exclusiva conta do Adjudicatário, e consideram-se incluídos nos
preços unitários respetivos.
Para efeitos de determinação do trabalho realizado, na medição das armaduras não se incluirá a dobragem
e montagem, as sobreposições, soldaduras, ou qualquer outro sistema de união, as ataduras e os ganchos,
os quais serão considerados já incluídos no preço unitário contratual, e o peso será calculado pela aplicação
das tabelas de pesos de varões de aço para betão armado. Considera-se, ainda, no preço unitário
contratual o custo dos espaçadores necessários á garantia dos recobrimentos especificados no projeto.

5.12 DESMATAÇÃO
A desmatação compreende o corte de matos e de vegetação ripícola, a rechega (concentração do material
lenhoso) e o estilhaçamento (redução do volume do material desmatado) desse material lenhoso;
O Adjudicatário deve efetuar os trabalhos necessários a desmatações nas zonas de implantação das obras;
Salvo indicação em contrário, os produtos resultantes da desmatação são propriedade do dono de obra,
devendo o Adjudicatário transportá-los para lugar a definir por aquele;
A decapagem de terra vegetal consistirá na limpeza e remoção da terra arável, vegetais, raízes, terra
vegetal e outros elementos que pela sua compressibilidade e/ou deterioração, sejam prejudiciais à
execução das obras;
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A terra proveniente da decapagem será depositada separadamente dos outros materiais de escavação,
para posterior reutilização na recuperação paisagística da zona intervencionada;
Deverão ser cumpridas todas as medidas ambientais genéricas.

5.13 SANEAMENTO E DEMOLIÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS
O saneamento e a demolição de blocos rochosos deverá ser realizada a todos os blocos soltos ou
fraturados que apresentem risco de cair, que possam ser prejudiciais à execução dos trabalhos.
O Adjudicatário deve efetuar os trabalhos necessários ao saneamento e demolição nas zonas de
implantação das obras, especialmente, ao nível do talude rochoso.
Salvo indicação em contrário, os produtos resultantes do saneamento e são propriedade do dono de obra,
devendo o Adjudicatário transportá-los para lugar a definir por aquele.
Os resíduos provenientes destes trabalhos poderão ser reutilizados como proteção na base do talude ou
revestimento das infra‐escavações.
Deverão ser cumpridas todas as medidas ambientais genéricas.

5.14 PROJEÇÃO COM BETÃO
O processo construtivo consiste na execução de três camadas de betão projetado (4 + 3 + 3 cm) com fibras
metálicas do tipo BEKAERT 3D_55/30BG, ou equivalente, em dosagem de 30kg/m3. As duas primeiras
camadas, com 4cm e 3cm, reforçadas com fibras metálicas, do tipo BEKAERT 3D_55/30BG, ou equivalente,
com dosagem mínima de fibras metálicas de 30 kg/m3. A última camada deverá ter uma espessura de 3cm,
isenta de fibras, incluindo aditivo colorante.
O processo de projeção deverá ter em conta o descrito em seguida:
a)

As superfícies do talude deverão estar isentas de material solto, lamas e outros materiais
estranhos;

b) A superfície do talude não deverá ficar submetida às intempéries, dando-se de imediato início
às operações de execução do betão projetado;
c)

A fim de evitar uma eventual absorção de água de amassadura do betão pela superfície do
talude, o que impediria a hidratação adequada do cimento, poderá, eventualmente, ser
necessário proceder, imediatamente antes da projeção de betão, à rega da superfície do talude;

d) A distância ótima entre o bocal e a superfície de aplicação é de 1,0 m a 1,5 m, devendo a
direção do bocal fazer ângulo reto com a superfície de aplicação.
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e)

A espessura máxima de betão a ser aplicado de uma só vez não poderá exceder 5 cm. Se a
espessura tiver de ser aumentada, as camadas seguintes não devem ser aplicadas sem que a
anterior tenha adquirido uma resistência suficiente para as receber. Estas camadas adicionais
serão aplicadas num período que não poderá exceder três (3) dias.

f)

A espessura máxima de cada camada secundária deverá ser aferida em obra em função do
equipamento, do operador e do método de projeção. A espessura máxima admitida é aquela
em que se verifica a aderência sem se dar a queda de betão;

g)

A aplicação da camada seguinte de betão projetado só pode ser efetuada após o
endurecimento da camada anterior, devendo proceder-se previamente à molhagem desta;

h) Cada camada de betão projetado deverá ser objeto de uma cura cuidada a fim de garantir a
hidratação completa do cimento e minimizar a formação de fendas de retração. Antes de
ganhar presa o betão apenas pode ser regado por pulverização.

5.15 FIBRAS METÁLICAS
O betão projetado será armado com a adição de fibras metálicas cujas características e dosagem permitam
um comportamento adequado do revestimento em termos de resistência máxima e de comportamento
dúctil depois da rotura. As características e dosagem das fibras encontram-se especificadas nos elementos
do projeto.

5.16 GEOMALHA
A instalação da geomalha, em conjunto com a rede em malha hexagonal de tripla torção, deve seguir a
sequência que a seguir se apresenta:
a) Colocação da geomalha com recurso a pregagens com afastamento e comprimento definido no
projeto e de acordo com a inclinação do talude;
b) Sobreposição dos rolos da geomalha com mínimo de 100-150 mm;
c)

Colocação da rede de tripla torção, malha 80x100 e diâmetro de arame de 2,7 mm;

d) Aplicação de grampos numa densidade de 0,75 a 3/ m² dependendo das características do terreno
e da inclinação do talude;
e) Fixação de cabos de aço Ø16mm na ligação entre pregagens horizontais e verticais por baixo da
placa de aperto;
f)

Colocação de cerra cabos de ligação entre pregagens (nº e afastamento em função do diâmetro de
cabo definido);
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5.17

REDE EM MALHA HEXAGONAL DE TRIPLA TORÇÃO

A rede deve ser aplicada de forma a que as torsões fiquem na vertical.
No topo da rede deve ser feita uma bainha com um mínimo de 20 cm de largura, cozida a todo o
comprimento, com um atamento igual ao da ligação entre painéis verticais, ou outro equivalente. Nesta
bainha deve passar um cabo conforme especificado neste documento.
A pregagem da rede ao topo do talude deve ser efetuada através de grampos, cortadas de forma a que
permitam a ancoragem do cabo de aço que se fez passar pela bainha ao terreno, de 2 em 2 metros,
conforme o definido no projeto ou estipulado pela Fiscalização. O seu comprimento será o definido no
projeto e dependerá do terreno em questão.
Os vários painéis de rede devem ser ligados entre si, passando o fio de costura através de todas as malhas
da união, com uma volta dupla por cada duas.
Só serão aceites outros tipos de ligação, como por exemplo as produzidas por equipamentos mecânicos,
quando especificadas pelo fabricante e autorizadas pela Fiscalização.
A colocação da rede em malha hexagonal deverá obedecer ao seguinte faseamento:
a) Execução da desmatação, sem arrancamento de raízes;
b) Execução de furações com diâmetro, profundidade e distância definidas em projeto para
colocação de pregagens de topo;
c)

Colocação da rede em malha hexagonal fixada no topo do talude, através de um cabo de aço de
16mm de diâmetro, por sua vez fixado ao terreno por meio de varões com comprimento a definir
de acordo com o tipo de terreno. A rede forma uma bainha em volta do cabo de aço de topo, com
0,25-0,30m de largura. Só depois da bainha feita e cozida é que os varões são colocados no
terreno prendendo o cabo e a rede em simultâneo;

d) Amarração e dobragem do cabo de topo aos varões com os cerra cabos nas duas extremidades do
troço a revestir. A quantidade mínima de cerra cabos deve ser 4 unidades com um espaçamento
de 6 vezes o diâmetro do cabo (aproximadamente 10 cm).
e) O comprimento final da ponta do cabo a partir do último cerra cabo deve ser no mínimo de 10cm.
As porcas dos cerra cabos devem ser colocadas no sentido do cabo que se encontra em tensão.
Deve ser aplicada uma força de aperto aos cerra cabos de 49Nm.
f)

União dos rolos de rede em malha hexagonal ao longo do talude com arame de ligação ou agrafos
(distância na vertical entre agrafos máxima de 20 cm);

g) Execução da furação para a fixação das pregagens no talude de acordo com o projeto,
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h) formando uma malha com afastamento horizontal e vertical definido. Se durante a furação, o
arame da rede em malha hexagonal for cortado acidentalmente, tal não comprometerá o
desempenho da rede, por esta ser fabricada com uma malha de tripla torção evita o desenrolar do
arame. É de salientar que a rede em malha hexagonal também contribui com a sua capacidade
resistente em conjugação com os cabos de aço.
i)

Colocação das pregagens em furos preenchidos com calda de cimento, de acordo com o previsto
no projeto;

j)

Colocação dos cabos de aço 16mm de diâmetro de ligação entre pregagens (de acordo com o
projeto), seguindo os pressupostos dos pontos c) e d);

k)

Esticagem do conjunto redes/cabos, por forma a facilitar a aderência do conjunto ao talude,
evitando folgas e limitando a deformação do sistema. Fixação das placas de aperto nas pregagens.
Em caso de reentrâncias no talude, deverá ser aumentado o número de pregagens.

5.18 PREGAGENS
5.18.1 ENSAIOS DAS PREGAGENS
5.18.1.1 Considerações gerais
No presente capítulo apresenta-se a metodologia proposta para a execução dos ensaios em pregagens, em
particular, nos ensaios de arrancamento e nos ensaios de receção. Os primeiros incidirão sobre pregagens
especialmente executadas para o efeito, enquanto os ensaios de receção serão realizados nas pregagens
definitivas, a incorporar nas soluções de estabilização de taludes.
Os ensaios de arrancamento têm por objetivo a verificação do valor da força última de arrancamento das
pregagens, de forma a validar os parâmetros resistentes atribuídos às mesmas no projeto.
Simultaneamente será possível efetuar a validação do processo executivo associado a estes elementos.
Estes ensaios devem ser executados logo no início dos trabalhos por forma a possibilitar, se necessário, que
as eventuais adaptações do projeto possam ser introduzidas atempadamente.
A forma de execução das pregagens deste tipo de ensaios (técnica executiva, inclinação, materiais, etc.)
deve ser exatamente idêntica àquela que se prevê utilizar na execução da obra.
Os ensaios de receção serão realizados à medida do avanço da obra com o objetivo de confirmar a
adequação do comportamento estimado em fase de projeto, tendo por base os resultados obtidos nos
ensaios de arrancamento.
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Tendo em vista a adequada caracterização da resistência da pregagem, no que respeita ao estado limite
último de fluência, aquando da realização das leituras em cada patamar de fluência de cada ciclo não se
deverá proceder a ajustes de pressão no macaco, devendo-se registar em cada leitura, para além do
deslocamento, a pressão associada. Na fase de análise e tratamento dos dados obtidos deverá então
proceder-se à correção dessa perda de carga.
5.18.1.2 Ensaios prévios de arrancamento
Generalidades
Em função do enquadramento da obra, em particular dos condicionamentos geológico-geotécnicos e
topográficos do local, propõe-se a realização de 1 ensaio de arrancamento para cada tipo de maciço
previsto.
Propõe-se que os ensaios sejam realizados em pregagens tradicionais de varão com diâmetro de 25mm,
em aço A500/550, com os seguintes comprimentos:
- 1 pregagem com 5,0m de comprimento de selagem;
O diâmetro mínimo de furação para as pregagens será de 80mm.
Para além do comprimento de selagem mencionado, deve-se prever um comprimento livre mínimo de 1m,
que terá em consideração a influência das solicitações provocadas pela estrutura de reação, não devendo o
mesmo ser considerado para efeitos de resistência da pregagem. Assim, este troço deverá ser embainhado
de forma a não mobilizar a resistência do maciço.
A precisão/resolução dos aparelhos de medida de deslocamentos (defletómetros) deve ser menor ou igual
a 0,1 mm e a dos aparelhos de leitura das forças aplicadas (célula de carga) deve ser inferior ou igual a 2%
do valor máximo da força a aplicar no ensaio. As medições dos deslocamentos deverão ser realizadas na
armadura da pregagem.
No que respeita ao tipo de estrutura de reação esta deverá ter capacidade para acomodar, em segurança,
as cargas de ensaio previstas. A estrutura de apoio dos aparelhos de medição de deslocamentos deverá ser
independente da estrutura de reação, não devendo esta ser sujeita a perturbações na sua envolvente
durante a realização do ensaio.

Programa de ensaio
As pregagens deverão ser tracionadas por patamares até à rotura ou até uma carga máxima de ensaio,
Ptest ≤ 0,9Py, onde Py corresponde à força de cedência do aço das pregagens. A força inicial a instalar nas
pregagens, P0, deve ser 10% de Ptest.

023.18_P.PE.ET_CE_0_T0.doc

Elaborado: AC/VA

Data: 02-10-2018

46

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
ETAR DO FUNCHAL (2ª FASE) - PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL DA ENCOSTA
SOBRANCEIRA AO ARRUAMENTO DE ACESSO
ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS
O procedimento geral dos ensaios poderá ser descrito da seguinte forma:
1. Aplicação da carga inicial, P0, que promove o ajuste do sistema, e registo do deslocamento inicial,
0.
2. Aumento suave da carga, por incrementos (25% Ptest; 35% Ptest), até se atingir a carga máxima
do primeiro ciclo, ou seja 50% de Ptest, registando-se os deslocamentos associados em cada
incremento. No patamar de 50% Ptest as medições da grandeza anterior deverão ser executadas
relativamente a um ponto fixo com tempos de leitura de 0, 1, 2, 5, 10 e 15 minutos). Descarga até
P0 registando-se o deslocamento residual.
3. Aumento suave da carga, por incrementos (25% Ptest; 35% Ptest; 50% Ptest), até se atingir a carga
máxima do segundo ciclo, ou seja 75% de Ptest. A partir de 50% de Ptest, em cada incremento de
carga as medições deverão ser executadas relativamente a um ponto fixo com tempos de leitura
de 0, 1, 2, 5, 10, 15 e 30 minutos. Descarga até P0 registando-se o deslocamento residual.
4. Aumento suave da carga, por incrementos, até se atingir a carga máxima do 3º ciclo, ou seja, 85%
de Ptest. Em cada incremento de carga as medições deverão ser executadas relativamente a um
ponto fixo com tempos de leitura de 0, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minutos. Descarga até P0
registando-se o deslocamento residual.
5. Como último ciclo deverá tentar-se conduzir a pregagem à rotura.
6. De forma a garantir a verificação de segurança ao estado limite último de fluência deverá
respeitar-se uma taxa de fluência inferior a 2mm por ciclo logarítmico, ou seja deverá ser
verificada a equação seguinte:

 t 2 −  t1
 2mm
 t2 
log  
 t1 
onde t2 e t1 são os deslocamentos medidos na pregagem nos instantes t2 e t1 num dado patamar de
carga.
7. Em cada patamar ou incremento, a carga deverá ser mantida constante até à estabilização dos
deslocamentos, ou seja, o deslocamento entre duas leituras consecutivas a tempos deverá ser
menor que 0,1mm.

No Quadro 6 indicam-se as cargas associadas à realização dos ensaios prévios de arrancamento, sendo
função do tipo de pregagem.
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Quadro 6 - Cargas associadas à realização dos ensaios prévios

Pregagem

Py
(kN)

P0
(kN)

25%Ptest
(kN)

35%Ptest
(kN)

50%Ptest
(kN)

75%Ptest
(kN)

85%Ptest
(kN)

Ptest
(kN)

25mm

245

22

55

77

110

166

188

221

5.18.1.3 Ensaios de receção
Generalidades
Estes tipos de ensaios serão executados à medida do avanço da obra, tendo em vista a confirmação do
adequado comportamento das pregagens.
Os ensaios serão realizados em pregagens tradicionais de varão com diâmetro de 25mm, em aço
A500/550.
Propõe-se a realização de 1 ensaio de receção, por nível de pregagens e por tipo de maciço, em cada
talude pregado.
O diâmetro mínimo de furação para as pregagens tradicionais será de 80mm.
A precisão/resolução dos aparelhos de medida de deslocamentos (defletómetros) deve ser menor ou igual
a 0,1 mm e a dos aparelhos de leitura das forças aplicadas (célula de carga) deve ser inferior ou igual a 2%
do valor máximo da força a aplicar no ensaio. As medições dos deslocamentos deverão ser realizadas na
armadura da pregagem.
A estrutura de apoio dos aparelhos de medida de deslocamentos deverá ser independente da estrutura de
reação, não devendo ser sujeita a perturbações na sua envolvente durante a realização do ensaio.

Programa de ensaio
As pregagens deverão ser tracionadas por patamares até uma carga máxima de ensaio, 1,2Pd, onde Pd
corresponde à força de cálculo das pregagens (menor valor entre a resistência do aço e do terreno). A força
inicial a instalar nas pregagens, P0, deve ser 10% da carga máxima de ensaio (1,2Pd).
O procedimento geral dos ensaios poderá ser descrito da seguinte forma:
1. Aplicação da carga inicial, P0, que promove o ajuste do sistema, e registo do deslocamento inicial,
0.
2. Aumento da carga por incrementos (25%Pd; 35%Pd) até se atingir a carga de 50%Pd. A medição
de deslocamentos deverá ser executada relativamente a um ponto fixo com tempos de leitura de
0, 1, 2, 5, 10 e 15 minutos. Descarga até P0, registando-se o deslocamento residual.
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3. Continuação do aumento da carga por incrementos (25%Pd; 35%Pd; 50%Pd; 75%Pd) até se atingir
a carga de 85%Pd. A medição de deslocamentos deverá ser executada relativamente a um ponto
fixo com tempos de leitura de 0, 1, 2, 5, 10, 15 e 30 minutos. Descarga até P0 registando-se o
deslocamento residual.
4. Continuação do aumento da carga por incrementos (25%Pd; 35%Pd; 50%Pd; 75%Pd; 85%Pd) até
se atingir a carga de Pd. A medição de deslocamentos deverá ser executada relativamente a um
ponto fixo com tempos de leitura de 0, 1, 2, 5, 10, 15, 30 e 45 minutos. Descarga até P0
registando-se o deslocamento residual.
5. Continuação do aumento da carga por incrementos (25%Pd; 35%Pd; 50%Pd; 75%Pd; 85%Pd; Pd)
até se atingir a carga de 1,2Pd. A medição de deslocamentos deverá ser executada relativamente
a um ponto fixo com tempos de leitura de 0, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minutos.
6. Em cada patamar ou incremento, a carga deverá ser mantida constante até à estabilização dos
deslocamentos, ou seja, o deslocamento entre duas leituras consecutivas a tempos deverá ser
menor que 0,1 mm.
7. Após atingida a carga máxima de ensaio, 1,2Pd e registados os respetivos deslocamentos a
tempos, deverá diminuir-se a carga da pregagem até à carga inicial, P0, registando-se o
deslocamento residual (r).
No Quadro 7 indicam-se as cargas associadas à realização dos ensaios de receção, sendo função do tipo de
pregagem. Estes valores são válidos, à partida, para todos os tipos de maciços previstos, desde que os
valores estimados para o atrito solo-pregagem sejam confirmados através da realização dos ensaios prévio
de arrancamento. Os valores indicados no quadro seguinte deverão ser confirmados após análise dos
resultados dos ensaios prévios, a realizar antes do início dos trabalhos, pois no caso do valor do atrito
solo/pregagem ser inferior ao estimado, os valores das cargas a instalar nas pregagens nos ensaios de
receção poderão ter que ser reduzidos.
Quadro 7 - Cargas associadas à realização dos ensaios de receção

Pregagem

25mm

L

P0

25%Pd

35%Pd

50%Pd

75%Pd

85%Pd

Pd

1,2Pd

(m)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

6.00

19

49

68

97

146

165

195

234

De modo a permitir a interpretação dos ensaios, deverão elaborar-se, para cada pregagem ensaiada, os
seguintes gráficos:
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•

força de tração/deslocamentos;

•

deslocamentos/logaritmo do tempo para tração constante;

•

deslocamento de fluência (df)/força de tração.

Com base nestes gráficos, deverão verificar-se os seguintes critérios de aceitação das pregagens ensaiadas:
a) No patamar correspondente à carga máxima de ensaio, a taxa de fluência deverá ser menor que
2mm por ciclo logarítmico;
b) No patamar correspondente à carga máxima de ensaio, a extensão medida na cabeça da
pregagem deverá ser superior a 80% da extensão teórica do comprimento não selado da
pregagem ensaiada.
No caso de não aceitação de pregagens ensaiadas deverão tomar-se as seguintes medidas:
•

Caso não seja verificado o critério a), a força para a qual a pregagem satisfaz a condição:
taxa de fluência máxima de 2mm por ciclo logarítmico, deve ser tomada como força
resistente última da pregagem e deve ser usada para estimar uma força resistente
característica de projeto;

•

Se não for verificada a condição b), a força resistente última unitária que deve ser tomada
para a pregagem será corrigida usando um comprimento de selagem L’b, em substituição
de Lb , onde L’b = (Ldb - EA/Pult) + L, sendo EA a rigidez axial da pregagem de teste;

•

O projetista deve rever o valor característico que considerou para a resistência das
pregagens e confirmar a necessidade de modificações de projeto ou métodos de
construção.

Os resultados obtidos em cada ensaio deverão ser compilados num relatório apropriado, que deverá
incluir, para além dos aspetos de execução, as características de fluência, elasticidade e plasticidade,
associadas à pregagem para os vários ciclos de carga e respetivos patamares de leitura. Este relatório
deverá ser entregue, no máximo, uma semana após a conclusão do ensaio.

5.19

GEODRENOS SUB-HORIZONTAIS

Deverão ser realizados drenos sub-horizontais com as características especificadas anteriormente no
presente documento e com os afastamentos definidos em projeto.
O tipo de equipamento a utilizar deverá ser submetido a aprovação por parte da fiscalização antes do início
da obra.
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5.20

BUEIROS

Os bueiros são utilizados para reduzir as pressões de água sobre o betão projetado na superfície do talude
e consequentemente para prevenir a sua rotura.
Os bueiros deverão ser constituídos por tubos PVC de 80 mm de diâmetro, com o comprimento médio de
1m, dispostos segundo a malha indicada nos desenhos do projeto.
Nas áreas de grande percolação de água, o número de bueiros poderá ser aumentado por indicação da
Fiscalização, antes ou depois da projeção do betão. O método de instalar bueiros adicionais deverá ser
previamente acordado com a Fiscalização.
Deverão, ainda, ser colocados bueiros na extremidade dos geodrenos, de acordo com o pormenor
apresentado nas peças desenhadas.

5.21

SINALIZAÇÃO DAS ZONAS DE TRABALHO

O início da atividade na zona dos trabalhos só será autorizado após a colocação da sinalização
regulamentar e do cumprimento dos princípios de segurança contidos nas Cláusulas Técnicas Especiais do
Caderno de Encargos e no Dossier de Exploração.
Constitui obrigação do Adjudicatário o fornecimento e implantação da sinalização vertical e horizontal
temporária e os elementos de proteção nas zonas de trabalho.
Constitui encargo do Adjudicatário a guarda, limpeza, conservação, manutenção, reparação e reposição do
material e equipamento mencionado até ao final dos trabalhos.
A carga, transporte e manuseamento em todas as fases dos trabalhos, do material e equipamento,
constituem encargo e obrigação do Adjudicatário.
Constitui encargo do Adjudicatário a colocação e deslocação dos elementos da sinalização vertical
provisória bem como os de proteção e segurança nas zonas de trabalho, e, ainda, o fornecimento de
equipamento de segurança para o seu pessoal e da sinalização do seu equipamento.
Constitui encargo do Adjudicatário a execução de toda a sinalização horizontal temporária.
Igualmente, constitui encargo do Adjudicatário a neutralização da sinalização horizontal temporária por
meio de fresagem adequada que seja necessário executar.
A guarda, manutenção, conservação e reposição da sinalização temporária bem como a manutenção dos
dispositivos de segurança e iluminação, são da responsabilidade e constituem encargo do Adjudicatário.
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O Adjudicatário comunicará à Fiscalização o nome do seu agente a quem deu as instruções, bem como os
meios necessários para assumir com eficácia a responsabilidade mencionada anteriormente e,
cumulativamente:
•

Controlar a posição correta dos painéis e outros dispositivos que integram a sinalização provisória;

•

Colocar na posição devida os dispositivos de sinalização eventualmente deslocados;

•

Dar o alerta em caso de:
– Acidente ou incidente de circulação
– Avarias no material de sinalização
– Deslocação de qualquer sinal para fora da área neutralizada

O Adjudicatário deve proceder à instalação e manutenção, durante os trabalhos da empreitada, da
sinalização adequada nas interceções de eventuais acessos provisórios com as vias públicas e sua remoção
após a conclusão daqueles trabalhos.
Todas as tarefas, operações, estudos e projetos bem assim como todos os fornecimentos de materiais,
equipamentos e mão-de-obra necessários à integral realização dos trabalhos, consideram-se já incluídos
nas verbas globais previstas para pagamentos das plataformas e cavaletes a utilizar na execução dos
trabalhos.

5.22 ALVOS TOPOGRÁFICOS
5.22.1

EXECUÇÃO

O alvo autocolante deverá ser colado na face da chapa que ficará visível. A fixação da outra face da chapa
na estrutura que se pretende controlar é conseguida através da aplicação de resina com uma pistola. Esta
fixação deverá possibilitar a leitura durante o período de vida útil da obra.
5.22.2

LEITURAS

O controlo de alvos topográficos é uma atividade topográfica específica que permite, ao longo de uma série
temporal, observar a variação das coordenadas dos alvos colocados nas estruturas que se pretendem
controlar. Esta variação deverá traduzir o comportamento evidenciado pela estrutura ao longo do período
de observação, seja ele motivado por ações externas ou por movimentos próprios.
A monitorização pode ser feita recorrendo aos mais diversos métodos observacionais. Irão aqui ser
descritos apenas os objetivos que se pretendem atingir, com os passos necessários para executar a leitura
procurada.
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5.22.2.1

Equipamento

O equipamento mínimo a utilizar na monitorização deverá ser constituído por:

5.22.2.2

•

estação total;

•

uma bateria apropriada à estação total utilizada;

•

cartão PCMCIA para registo interno de dados na estação total;

•

tripé;

•

cunhais em madeira ou ferro;

•

martelo;

•

fita sinalizadora;

•

calculadora eletrónica.

Execução Das Leituras

Definição do Sistema de Coordenadas Local
O referencial a utilizar deve ser orientado, para que um dos seus eixos principais fique paralelo à direção
formada pelos dois alvos que melhor definam a orientação do desenvolvimento da obra.
As coordenadas utilizadas poderão ser fictícias, se pertencentes a um referencial local, ou reais, se
pertencentes à rede geodésica nacional ou a qualquer outra.
Estacionamento, Orientação e Leituras
O local para o estacionamento deverá ser escolhido, de modo a que as visadas (pontarias para os alvos)
sejam realizadas o mais perpendicularmente possível ao plano dos alvos e sem estarem sujeitas a zonas de
perturbação atmosférica provocadas pelos escapes de máquinas.
Devido à localização dos alvos ou às condicionantes de obra, pode vir a ser necessário efetuar mais do que
um estacionamento, sendo as coordenadas calculadas através do processo topográfico que se considere
mais adequado.
Após concluído o processo de estacionamento e orientação proceder-se-á à leitura de cada um dos alvos.
Deverão ser feitas medições diretas de coordenadas ou de ângulos e distâncias, que serão registados no
cartão PCMCIA para registo interno de dados na estação total.
No caso de serem efetuados registos de ângulos e distâncias, as coordenadas são calculadas em gabinete
recorrendo-se a software específico.
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5.23 CAMPANHAS DE LEITURA / APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
A informação recolhida nas campanhas de leitura deverá ser tratada em bases de dados estruturadas de
forma sequencial, em gráficos, e interativa, e deverá circular, com máximo de três dias após as leituras,
entre as entidades envolvidas no projeto e na obra e ser do conhecimento atempado da Fiscalização.
Atendendo às características da obra preconiza-se que o conjunto de aparelhos instalados e a instalar,
sejam lidos, parte deles durante a execução dos trabalhos, com frequência quinzenal. Após a conclusão dos
trabalhos, os aparelhos deverão ser lidos com periodicidade semestral.

5.24 DOSSIER FINAL DA OBRA
No final dos trabalhos e no prazo de noventa dias o Adjudicatário entregará à Fiscalização um dossier
resumo da empreitada contendo, de forma ordenada, toda a documentação técnica relevante.
Desse dossier constarão entre outras peças, três coleções de telas finais (“as built”) em formato A3, uma
coleção em poliester em formato A1 e três CD’s em formato DWG para as peças desenhadas e MS Word e
MS Excel para as peças escritas.
Conterá ainda:
- Um mapa resumo com as resistências médias dos betões em cada uma das peças novas
executadas, as - indicações dos seus valores máximo e mínimo característicos e, no caso dos
valores mínimos as zonas da peça onde foram aplicados;
- Uma descrição de todos os fatos relevantes acontecidos durante a execução dos trabalhos
acompanhada dos documentos referentes a esses fatos.
- A descrição de todos os procedimentos técnicos especiais, não correntes, que foram utilizados.
- Qualquer outro acontecimento ou incidente que possa, também, ter relevância na interpretação
do comportamento da obra ao longo do seu período de serviço.

5.25 CONTROLE DE QUALIDADE
Até trinta dias após a consignação o Adjudicatário obriga-se a entregar à Fiscalização um plano de controlo
de qualidade geral indicando quais os procedimentos que empregará para assegurar esse controle.
Trinta dias antes do início de cada atividade entregará um plano específico com os procedimentos
detalhados para o controle de qualidade dessa atividade.
A Fiscalização é livre de os não aceitar se, fundamentadamente, considerar que esse, ou esses,
procedimentos não preenchem os requisitos necessários para garantir a qualidade exigida.
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O Adjudicatário não será autorizado a dar início à atividade em causa se o procedimento respetivo não
estiver autorizado.
O Adjudicatário indicará até trinta dias após a consignação a constituição da equipe de controlo de
qualidade. Apresentará os documentos necessários para demonstrar que a mesma possui a qualificação
adequada.
Apresentará, ainda, a descrição detalhada dos meios de que a mesma disporá para poder exercer essa sua
atividade.
Essa equipe reportará, sempre que tal lhe for exigido, diretamente à Fiscalização.
O Adjudicatário não poderá dar início aos trabalhos antes que a equipe seja aceite pela Fiscalização. A todo
o momento a Fiscalização é livre de, fundamentadamente, rejeitar, quer a equipe quer algum dos seus
elementos, e de obrigar o Adjudicatário a alterar as suas metodologias e a dispor de novos meios, mais
adequados, para que a atividade de controlo da qualidade seja eficaz.

5.26 TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS
Todos os trabalhos não especificados nestas Cláusulas Técnicas que forem necessários para o cumprimento
da presente empreitada, serão executados com perfeição e solidez, tendo em vista os Regulamentos,
Normas e demais legislação em vigor, as indicações do projeto e as instruções da Fiscalização.
Quando não seja completamente definida a forma da sua inclusão no Decreto-Lei No. 18/2008 de 29 de
janeiro, as medições consequentes serão feitas de comum acordo entre a Fiscalização e o Adjudicatário,
seguindo-se as normas habituais e consagradas em medições.

5.27 LIMPEZA FINAL DA OBRA
A limpeza e acabamento final de todas as superfícies devido a manchas, sujidade e outras imperfeições
criadas por trabalhos posteriores à sua execução.
Remoção de todos os materiais excedentes e detritos acumulados durante a execução da obra.
A limpeza de cada espaço ou superfície, bem como os retoques e afinações necessárias à realização do
trabalho, serão efetuados de modo adequado à natureza e condições do material ou área a tratar.
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6.
6.1

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
DESMATAÇÃO E LIMPEZA

Estes trabalhos são medidos por metro quadrado (m2), e a área respetiva corresponde à área teórica
obtida dos desenhos de projeto. Inclui-se todos os trabalhos acessórios e complementares, incluindo:
carga, transporte a qualquer distância, colocação dos produtos em depósito, eventual indemnização a
terceiros e respetiva recuperação ambiental.
A área de talude a sanear foi avaliada, tendo por base os elementos disponíveis em fase de projeto. Esta
área deverá ser confirmada pelo empreiteiro.

6.2

SANEAMENTO

Estes trabalhos são medidos por metro quadrado (m2), e a área respetiva corresponde à área teórica
obtida dos desenhos de projeto.
Saneamento de taludes e remoção controlada de blocos instáveis, incluindo eventual demolição de blocos
de maior porte; criação, manutenção e eventual reabilitação da plataforma de trabalhos após a execução
dos trabalhos e posterior limpeza da área a intervencionar, incluindo carga, transporte a qualquer
distância, colocação dos produtos em depósito, eventual indeminização a terceiros e respetiva recuperação
ambiental e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
A área de talude a sanear foi avaliada, tendo por base os elementos disponíveis em fase de projeto. Esta
área deverá ser confirmada pelo empreiteiro após trabalhos de limpeza e desmatação.

6.3

BETÃO PROJETADO

Fornecimento

e

aplicação

de

betão

projetado

com

resistência

equivalente

a

betão

C35/45;XA3;D12;Cl0.4;S3, aplicado em 3 camadas (4+3+3cm). As duas primeiras camadas, com 4cm e 3cm,
reforçadas com fibras metálicas do tipo BEKAERT 3D_55/30BG, ou equivalente, com dosagem mínima de
fibras metálicas de 30kg/m3. A última camada deverá ter uma espessura de 3cm, isenta de fibras, incluindo
ativo colorante. Inclui preparação da superfície a tratar, fornecimento, aplicação de materiais,
sobreposições, sobreconsumos, reforços e todos os ensaios e trabalhos acessórios e complementares
necessários à sua correta execução.
Estes trabalhos são medidos por metro quadrado (m2), e a área respetiva corresponde à área teórica
obtida dos desenhos de projeto e determinados a partir dos alçados e cortes transversais.
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6.4

GEOMALHA

Fornecimento e aplicação de Geomalha em polipropileno, de cor castanho, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua correta aplicação.
Estes trabalhos são medidos por metro quadrado (m2), e a área respetiva corresponde à área teórica
obtida dos desenhos de projeto e determinados a partir dos alçados e cortes transversais.

6.5

REDE EM MALHA HEXAGONAL DE TRIPLA TORÇÃO

Fornecimento e aplicação de Rede em malha hexagonal de tripla torção (com revestimento em ZincoAlumínio classe A), do tipo 8x10, com diâmetro de 2,7 mm, incluindo arames de ligação e todos os
materiais necessários à correta aplicação.
Estes trabalhos são medidos por metro quadrado (m2), e a área respetiva corresponde à área teórica
obtida dos desenhos de projeto e determinados a partir dos alçados e cortes transversais.

6.6

PREGAGENS

Pregagens em varão galvanizado, incluindo selagem previa com calda de cimento e revestidas com bainhas
de protecção em PVC corrugado (dupla protecção contra a corrosão), em aço Ø25 mm (A500/A550) do tipo
GEWI, ou equivalente, rosca contínua, galvanizada, incluindo porca semi-esférica galvanizada e
espaçadores. Inclui a instalação do equipamento em cada furo, a furação em qualquer tipo de terreno com
80mm de diâmetro, a injeção de selagem através de tubo multi-válvulas e obturador simples (IGU),
aplicação de tensionamento através de momento torsor na porca junto da placa de ancoragem, peças
acessórias, chapas em aço S275JR, porca e contra porca para aperto ou outro sistema de fixação,
soldaduras, ensaios de receção e de arrancamento a definir em fase de obra face às condições de aplicação
e todos os demais trabalhos acessórios e complementares necessários à sua entrada em serviço.
Estes trabalhos são medidos por metro linear (m), e discretizados em função do diâmetro a implementar. O
respetivo comprimento corresponde ao comprimento teórico obtido dos desenhos de construção e
determinados a partir dos cortes transversais.

6.7

GEODRENOS SUB-HORIZONTAIS

Geodrenos sub-horizontais em PVC, canelados e crepinado, com diâmetro de 50mm, envolvidos em manta
geotêxtil agulhada de 150g/m2. Inclui a instalação do equipamento em cada local de furação, a furação de
diâmetro 90mm (3 1/2'), fornecimento e instalação dos drenos e todos os demais trabalhos acessórios e
complementares necessários à sua entrada em serviço.
Estes trabalhos são medidos por metro linear (m). O respetivo comprimento corresponde ao comprimento
teórico obtido dos desenhos de construção e determinados a partir dos cortes transversais.
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6.8

BUEIROS

Bueiros sub-horizontais, em tubo de PVC rígido, com diâmetro de 80mm e comprimento de 1.0m.
Este trabalho é medido por unidade (un).

6.9

ENCHIMENTO COM BETÃO CICLÓPICO

Refere-se ao fornecimento e aplicação de enchimento das zonas em consola com betão ciclópico
equivalente a C16/20. Inclui fornecimento e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução.
Este trabalho é medido por volume (m3) de betão ciclópico efetivamente colocado.

6.10 ENCHIMENTO COM BRITA
Refere-se ao fornecimento e aplicação de enchimento das zonas em consola com brita 15-20mm. Inclui
fornecimento e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução.
Este trabalho é medido por volume (m3) de brita efetivamente colocada.

6.11 ALVOS TOPOGRÁFICOS
Refere-se ao fornecimento e aplicação de alvos topográficos refletores, incluindo elementos de referência
adequados, instalação e zeragem. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa
execução e aplicação, incluindo alvo autocolante ou prismas de reflexão total e chapa de suporte em aço.
Este trabalho é medido por unidade (un).

6.12 CAMPANHAS DE LEITURA DE TODA A INSTRUMENTAÇÃO
Refere-se à realização das campanhas de leitura dos dispositivos de observação instalados. Deverão ser
contabilizadas as leituras desde a primeira zeragem até ao final do prazo de garantia da obra. Atendendo às
características da obra preconiza-se que o conjunto de aparelhos instalados sejam lidos, após os trabalhos
de estabilização dos taludes, com frequência, à partida, trimestral durante o primeiro ano e semestral nos
anos seguintes.
Este trabalho é medido por unidade de campanhas efetivamente realizadas (un) e inclui todos os trabalhos
necessários à leitura de todos os instrumentos instalados e à produção dos relatórios de interpretação e
análise das grandezas lidas.
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7.

EQUIPA PROJETISTA

O presente projeto de Execução foi desenvolvido com base na seguinte equipa técnica:
Engenheiros Projetistas:
António Cristóvão (Eng.º Civil)
Vanessa Aleixo (Eng.ª Civil)

Lisboa, 02 de outubro de 2018

JETsj Geotecnia, Lda

(António Cristóvão, Engº Civil)
Especialista em Geotecnia – OE Portugal
acristovao@jetsj.com
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