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1- PRESCRIÇÕES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Definição das características gerais a que devem satisfazer todos os materiais a empregar em obra.
Sempre que no presente projeto sejam referenciadas marcas de produtos ou materiais, tem apenas a
função de definir características, devendo considerar-se essas marcas “ou equivalente “
1.1 - NORMAS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS
Todos os materiais que se empregarem nas obras terão a qualidade, dimensões, forma e demais
características designadas no respetivo projeto, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas nestas
Especificações Técnicas.
Devem ser acompanhados de certificados de origem e obedecer ainda a:
a) Sendo Nacionais, às Normas Portuguesas, Documentos de Homologação de laboratórios oficiais,
Regulamentos em vigor e Especificações destas Especificações Técnicas;
b) Sendo Estrangeiros, às Normas e Regulamentos em vigor no País de origem, caso não haja Normas
Nacionais aplicáveis;
c) Estando eventualmente a ser introduzidas Normas Europeias, algumas ainda como
pré-normas e, portanto, de aplicação simultânea com as Normas Nacionais em vigor, fica entendido
que os materiais, na existência simultânea de duas Normas, obedecerão obrigatoriamente à
Especificação mais severa, considerando-se, para tanto, não só os regulamentos citados e/ou
pertinentes, mas também o estabelecido nestas Especificações Técnicas.
1.2 - PRESCRIÇÕES ADICIONAIS
O Empreiteiro obriga-se a considerar que as exigências relativas às especificações dos materiais
(produtos) a empregar na Empreitada deverão ser rigorosamente observadas:
Todos os materiais que se empregarem terão a qualidade, dimensões, forma e demais características
designadas no projeto, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas no caderno de encargos.
Os materiais devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta conformidade com as especificações
técnicas do contrato, seguindo-se na falta de tais especificações, as Normas oficiais em vigor ou, se estas
não existirem, os processos propostos pelo Empreiteiro e aprovados pelo Dono de Obra.
Facto de se indicar, neste Projeto, uma marca de produto, serve, unicamente, para referenciar o tipo ou
estabelecer o padrão mínimo de qualidade do material em questão.
Todos os materiais necessários à obra serão diretamente adquiridos ou explorados pelo Empreiteiro, sob a
sua responsabilidade e encargo, e ficam sujeitos à aprovação da Fiscalização.
Nenhum material pode ser aplicado em obra sem prévia autorização da Fiscalização.
O Empreiteiro fará prova de que todos os materiais possuem as características de qualidade exigidas
pelas normas e regulamentos aplicáveis, em vigor à data de execução da empreitada, ainda que não
expressamente referido, e justificará que a composição, o fabrico e os processos de aplicação são
compatíveis com a respetiva finalidade.
O Empreiteiro, quando autorizado pela Fiscalização, poderá aplicar materiais diferentes dos previstos se a
solidez, estabilidade, especto, duração e conservação da obra não forem prejudicados e se não houver
alteração, para mais, no preço.
O facto de a Fiscalização permitir o emprego de qualquer material não isenta o Empreiteiro da
responsabilidade sobre o seu comportamento.
Dentro dum critério de equivalência de preço e qualidade dar-se-á preferência a materiais e produtos da
indústria nacional.
Serão da conta do Empreiteiro todos os transportes, cargas, descargas, armazenamentos e
aparcamentos, realizados de modo a evitar a mistura de materiais de tipos diferentes, bem como a sua
conservação e todos os encargos com a arrumação dos materiais e seu acondicionamento.
Serão da conta do Empreiteiro as perdas de materiais no transporte, armazenamento e aplicação.
O Empreiteiro obriga-se a apresentar à Fiscalização, com a antecedência mínima de quinze dias em
relação à data prevista de aplicação na obra, amostras de todos os materiais a empregar,
acompanhadas de certificados de origem, os quais, depois de aprovados, servirão de padrão.
Cumpre ao Empreiteiro fornecer em qualquer ponto do estaleiro e sem direito a retribuição todas as
amostras de materiais para ensaios laboratoriais que a Fiscalização pretenda efetuar.
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A Fiscalização poderá, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de controle de qualidade
dos materiais, desde que sobre eles haja dúvidas. Os encargos com estes ensaios serão da conta do
Empreiteiro caso os resultados não comprovem a qualidade exigida para os materiais.
As amostras serão geralmente tomadas em triplicado e levarão as indicações necessárias à sua
identificação.
As análises, provas e ensaios necessários serão sempre executados pelas entidades que a Fiscalização
entender e por conta do Empreiteiro.
A aceitação e o controlo exercidos pela Fiscalização não reduzem a responsabilidade do Empreiteiro
sobre os materiais utilizados.
Os materiais que não satisfaçam as condições exigidas serão rejeitados, sem exceção, pela Fiscalização,
e considerados como não fornecidos.
Os materiais rejeitados serão retirados pelo Empreiteiro do local dos trabalhos e dos terrenos do Dono da
Obra, no prazo máximo de três dias após a data da comunicação escrita da rejeição, sem direito a
qualquer indemnização ou prorrogação de prazos.
A falta de cumprimento desta determinação confere à Fiscalização o direito de remover a encargo do
Empreiteiro, pela forma que entender, os materiais rejeitados, cabendo ao Empreiteiro toda a
responsabilidade pela eventual deterioração ou extravio.
1.3 - PROVENIÊNCIA E ARMAZENAGEM
Todos os materiais e produtos utilizados são fornecidos pelo Empreiteiro e provêm de locais ou fábricas
que mereceram prévia concordância da Fiscalização. A falta desta concordância não será motivo para
solicitações de aumento dos preços da empreitada.
O Empreiteiro deve abastecer-se, armazenar e utilizar carburantes e outras matérias perigosas conforme a
legislação, sendo o único responsável por todo o acidente que resulte da sua utilização e manipulação.
À Fiscalização reserva-se o direito de controlar todos os estaleiros e instalações do Empreiteiro e seus
fornecedores relacionados com a obra, pelos seus próprios meios ou por organismos ou por empresas da
sua escolha. Aquele deverá facilitar o trabalho de controlo aos representantes da Fiscalização, os quais se
apresentarão devidamente habilitados para tal.
Estes controles não diminuem em nada a responsabilidade do Empreiteiro, quanto à qualidade dos
materiais e produtos.
A Fiscalização poderá mandar efetuar, a expensas do Empreiteiro, todos os ensaios que considere
necessários para verificar se os materiais respeitam as exigências em complemento dos que aquele tenha
que efetuar.
Todos os resultados destes ensaios serão comunicados à Fiscalização, devendo esta respeitar as instruções
que lhe forem dadas por escrito como resultado destes ensaios, nomeadamente e se for o caso, a
suspensão dos trabalhos, que só poderão recomeçar após ordem escrita. Os materiais e produtos que
não respondem às exigências indicadas ou às cláusulas relativas a cada um dos materiais, serão retirados
para fora do estaleiro e das instalações do Empreiteiro, ao cuidado e a expensas deste, para locais que
mereçam a concordância da Fiscalização.
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2- PRESCRIÇÕES ESPECIFICAS DOS MATERIAIS E TRABALHOS
2.1 - DESMONTE/DEMOLIÇÕES
Inclui o desmonte/demolição integral dos elementos de construção existentes na zona de intervenção
com baldeação carga e descarga em vazadouro ou operador de triagem/reciclagem devidamente
licenciados, com exceção dos elementos reutilizáveis a utilizar em obra ou a transportar para
acondicionamento em armazéns da Câmara Municipal.
Os desmontes/demolições da zona de implantação da obra deverá ser efetuada pelo empreiteiro,
através de maquinaria adequada, independentemente da consistência dos solos encontrados. Estes
trabalhos deverão ser realizados tendo sempre em linha de conta as construções vizinhas e as
delimitações da área disponível para a construção da obra.
As unidades de medida e pagamento serão várias consoante a tipologia do trabalho conforme
especificado no mapa de quantidades.
Os preços unitários incluem compensação completa para todo o trabalho, incluindo o fornecimento e
transporte para a obra de todos os materiais, o equipamento, ferramentas e acessórios complementares
necessários à sua execução completa.
2.2- MOVIMENTO DE TERRAS
Inclui a escavação cuidada de solos de pavimentos de qualquer natureza, tendo em conta as
infraestruturas existentes no local. Carga, transporte e colocação dos produtos provenientes das
escavações a vazadouro para eliminação ou operador de reciclagem/valorização devidamente
licenciado com eventual indemnização por depósito e empolamento. No preço unitário deve estar
refletido o valor do empolamento dos solos.

2.3– MATERIAIS PARA SUB-BASE / BASE
2.3.1- Materiais para base em agregado britado de granulometria extensa estabilizadas mecanicamente
– “Tout-Venant” de basalto
O agregado deve ser constituído pelo produto de britagem de material explorado de basalto em
formações homogéneas e ser isento de argilas, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas.
Deverá obedecer às seguintes prescrições:
A sua composição granulométrica, obrigatoriamente, obtida a partir de pelo menos duas frações
distintas, será recomposta na instalação ou em obra, por forma a obedecer ao seguinte fuso
granulométrico:

PENEIRO ASTM
50,0 mm (2")



PERCENTAGEM ACUMULADA
DO MATERIAL QUE PASSA
100

37,5 mm (1 1/2”)

85-95

19,0 mm (3/4”)

50 - 85

4,75 mm (nº 4)

30 - 45

0,425 mm (nº 40)

8 - 22

0,075 mm (nº 200)

2-9

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentará ainda uma forma regular.
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% máxima de desgaste na máquina de Los Angeles (granulometria F) ................................................. 32 (a)



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



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



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

(a) -

No caso especial de granitos a percentagem de desgaste na máquina de Los Angeles pode ser

de 38% (granulometria F)

2.3.2- O leito do pavimento ou fundo de caixa deverá ser regularizado e compactado de forma a
apresentar uma compactação relativa mínima de 95% quando referida ao ensaio AASHO Modificado.
Sobre a superfície assim constituída (ou sobre a sub-base) será então aplicada a camada de base, sob a
condição de absoluta ausência de água livre.
2.3.3– Espalhamento e Compactação: Deve utilizar-se no espalhamento do agregado equipamento
adequado de forma a que a superfície da camada subjacente se mantenha com a forma definitiva. Será
feita a prévia humidificação do agregado, na central de produção, justamente para que a segregação
no transporte e espalhamento seja reduzida. Se na operação de compactação o agregado não tiver a
humidade necessária (cerca de 4,5%), terá que proceder-se a uma distribuição uniforme de água.
O espalhamento e a regularização da camada serão realizados em simultâneo e de tal forma que a sua
espessura depois da compactação seja a prevista na lista de trabalhos e quantidades. O espalhamento
deve ainda ser feito regularmente e de modo a evitar a segregação dos materiais, não sendo de forma
alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso.
Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos, ou qualquer outro tipo de marca inconveniente
que não possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se à sua escarificação e
homogeneização e consequente regularização da superfície.
A compactação da camada será obrigatoriamente efetuada por cilindro vibrador (ou placa vibradora
quando a largura da zona a pavimentar não permita a atuação de cilindros), devendo ser
sistematicamente atingidos índices de vazios inferiores a determinado índice de referência, cujo valor terá
que ser eventualmente fixado pela fiscalização face às características específicas do agregado a utilizar
e correspondente, pelo menos, a uma baridade seca igual a 95% da que se obteria com uma energia de
compactação equivalente à do ensaio AASHO modificado. Porém, não será imposto um índice de vazios
máximo inferior a 15%.
Caso se constate durante a execução dos trabalhos a necessidade de se fixar para o índice de vazios um
máximo superior aos citados 15%, caberá ao adjudicatário realizar ou mandar realizar por sua conta todos
os ensaios laboratoriais e de campo para tal necessários, que permitam nomeadamente o traçado de
curvas [baridade seca da fração passada no peneiro ASTM 3/4" * teor em água] e [índices de vazios
corrigidos * energia de compactação ou compactações relativas]. Será sempre aconselhável a
realização de um troço experimental, para fins de traçado de curvas (índices de vazios * nº de
passagens).
2.3.4- Regularidade e Espessura da Base: A execução da camada de base estabilizada mecanicamente
deve ser tal que sejam obtidas as seguintes características finais:
 A camada deve apresentar-se perfeitamente estável e bem compactada;
 A superfície da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulações ou material solto,
não podendo em qualquer ponto apresentar diferenças superiores a 1,5 cm em relação aos
perfis longitudinais e transversais estabelecidos.
A espessura de cada camada será a indicada nos respetivos perfis transversais-tipo. No caso de se
obterem espessuras inferiores às fixadas no projeto, não será permitida a construção da camadas
delgadas, a fim de se obter a espessura projetada. Em principio, proceder-se-á à escarificação da
camada. No entanto, se a fiscalização o julgar conveniente, poderá aceitar que a compensação de
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espessura seja realizada através do aumento de espessura da camada seguinte, determinado por forma
a que sejam estruturalmente equivalentes os pavimentos projetado e executado.
2.3.5- Ensaios prévios antes da colocação dos revestimentos de pavimentos previstos: Serão realizados
ensaios ao fundo de caixa, sub-base de Tout-Venant e base de Tout-Venant para a verificação da
compactação dos solos através de um defletómetro de Impacto Portátil (DIF). O ensaio baseia-se na
aplicação de uma solicitação à superfície a ensaiar, transmitida através de uma placa de carga circular,
sendo medidos os deslocamentos verticais (deflexões) daí resultantes na referida superfície. Os ensaios
devem ser acompanhados dos respetivos relatórios finais.
Os ensaios a realizar serão distanciados num máximo de 3,0metros e em nos pontos mais vulneráveis tais
como caixas de visita, etc. Serão realizados três níveis de ensaios, o fundo de caixa, 1ª camada de ToutVenant e 2ª camada de Tout-Venant.
2.4 - AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA TRATADO COM CIMENTO (AGEC): Mistura
homogénea de agregados de granulometria extensa, cimento, água e, opcionalmente aditivos,
realizada em central, que após compactação adequada constitui uma camada de pavimento com
funções estruturais.
Nos quadros seguintes indicam-se os requisitos a cumprir pelos solos a tratar com cimento com
características de sub-base e pelos agregados a utilizar no fabrico de AGEC com características de subbase ou de base, especificados no Caderno de Encargos das Estradas de Portugal (EP 2009).

Especificações para agregados a aplicar em camadas de materiais tratados com cimento (EP 2009)
(ABGE – agregado britados de granulometria extensa)
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Requisitos granulométricos para agregados a aplicar em camadas de materiais tratados com cimento (EP
2009)

Nos Quadros seguintes resumem-se os principais requisitos estabelecidos para solos tratados com cimento
e para camadas de agregado de granulometria extensa tratado com cimento (AGEC).

Requisitos dos agregados de granulometria extensa tratados com cimento aplicados em camadas de
base e de sub-base (EP 2009)

Tolerâncias relativas à fórmula de trabalho aprovada para materiais aplicados em camadas com ligantes
hidráulicos (EP 2009)
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Especificações e critérios de aceitação das camadas de materiais de base e sub-base em agregados
tratados com cimento (AGEC) (EP 2009)
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2.5 - CANTARIAS
2.5.1- Calcetamento de passeio em calçada “á portuguesa”
a) Calcetamento formando desenhos tipo: O calcetamento será efetuado com pedra preta, assente
sobre uma base seca de mistura de areia e cimento, ou areia e cal ou pó de pedra e cimento a ser
argamassada após o assentamento da pedra com uma mistura rica em cimento que preencha os
interstícios e juntas da pedra.
b) A pedra preta será de basalto, devendo serem rijas, não fendidas, não margosas ou geladiças, bem
lavadas e isentas de substâncias que alterem o cimento e com dimensões variáveis de modo a formar um
mosaico típico da denominada calçada “´portuguesa”.
c) A areia deverá satisfazer às seguintes condições: ser rija e isenta de argila, de substâncias
orgânicas ou outras impurezas, devendo lavar-se sempre que seja necessário para obter esse fim; ser
tanto quanto possível composta de grãos grossos e finos, na proporção aproximada de duas terças
partes dos primeiros, para uma terça parte dos segundos, porém de forma que a granulometria seja a
mais conveniente para a capacidade das argamassa e betões. Considera-se areia de grão grosso a
que passa do crivo de 5mm e é retida no crivo de 2mm e areia fina, a que passa no crivo de 2mm.
d) O cimento, do tipo Portland normal, deve satisfazer as especificações legais dos Cadernos de
Encargos para o fornecimento e receção de cimentos Portland normal, Dec. nº 40.870, de Novembro
1956. O cimento deverá ser de recente fabrico e deverá ficar bem acondicionado e protegido contra a
humidade.
e) Sobre a camada de sub-base, executar uma camada de base para assentamento da calçada em
mistura seca de areia e cimento (quantidades 5:1), ou alternativa areia e cal (10:1) ou pó de pedra e
cimento (10:1), numa espessura de aproximadamente 0,10m.
f) Aplicação da pedra de calçada preta em mosaico com dimensões variáveis (arestas
de 10 cm média) a introduzir com martelo próprio, com recalque, na mistura de assentamento.
g) Aplicação sobre a calçada de mistura líquida de areia e cimento (2,5:1), de modo a se introduzir
nas juntas entre pedras, seguida de rebatimento com calcões de madeira afim desta mistura atingir a
camada de assentamento da pedra.
h) Lavagem com água sob pouca pressão dos refluxos da aguada de cimento e aplicação de nova
camada de areia e cimento (2,5:1) de modo preencher as juntas das pedras sem rebatimento e com
ajuda de vassoura.
i) Nova lavagem de água e aplicação dum recobrimento de areia que deverá manter sobre a calçada
por um período não inferior a um dia, seguida de varrimento e limpeza final.
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