Nº

44

Mar. 2021

Entrevista: Arlindo Gonçalves, Diretor do Departamento de Materiais do LNEC
Made With Betão: A primeira autoestrada contruída em Portugal foi em betão
Obra: Subtroço Freixo - Alandroal da linha de Évora
Legislação: A Importância dos tacógrafos nas empresas
Técnica: Avaliação da classe de resistência à compressão do betão (Parte 2)

A CONTRIBUIR PARA
UM FUTURO SUSTENTÁVEL
cimpor-portugal.pt

Continuamos a percorrer o caminho da INOVAÇÃO e da QUALIDADE
de forma consistente rumo ao futuro, através do desenvolvimento de
uma vasta gama de PRODUTOS, por forma a encontrar as
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Editorial

Caras leitoras e caros leitores,

Jorge Reis
Diretor Geral

Terminei o último editorial desta revista, em junho do ano passado,
referindo que era imperativo alterar a situação existente em Portugal, no que diz respeito à fiscalização da qualidade do betão e à
segurança e qualidade das construções, devido à ausência de legislação eficaz que a isso obrigue.
E foi na promoção dessa alteração que a APEB se empenhou em
2020, tendo colaborado ativamente com as entidades incumbidas
de coordenar e elaborar o Diploma que virá substituir o Decreto Lei
301/2007.
Neste momento, está este documento já em fase final de apreciação, acreditando-se que a sua publicação esteja para muito breve.
Este novo Diploma contempla significativas alterações, relativamente ao anterior, que irão melhorar a realidade que se vive hoje e
contribuir decisivamente para a qualidade e segurança das construções, o que irá beneficiar todos: promotores, projetistas, produtores, construtores, vendedores e especialmente os utilizadores finais.
• Passará a ser obrigatória a certificação do produtor de betão por
um organismo de certificação acreditado, para fornecimento a
todas as obras das classes 2 e 3;
• Para todas as obras (classes 1, 2 e 3) passará a ser obrigatória a
verificação da resistência à compressão, sendo que nas de classe
de execução 2 e 3, os ensaios deverão ser realizados em laboratórios acreditados pelo organismo nacional de acreditação;
• O construtor terá obrigatoriamente que efetuar uma declaração
segundo um modelo definido, em que identificará a obra, o produtor de betão, o laboratório de ensaios, os betões fornecidos e
a sua conformidade;
• Ficará claramente definido a quem compete verificar a certificação do produtor e a quem compete fiscalizar o produto final, o
que poderá ser feito de forma muito expedita através da junção
ao processo da declaração acima referida.
Na APEB aguardamos esta publicação de forma a que possamos
prosseguir as iniciativas necessárias para contribuir para a sua
rápida implementação, trabalhando sempre proactivamente e de
forma conjunta com todas as entidades nele supramencionadas.
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DURABILIDADE ASSEGURADA

GAMA SIKAFIBER®

O COMPONENTE IDEAL PARA BETÃO E ARGAMASSA
Com a utilização da tecnologia SikaFiber®
conseguirá melhorar o desempenho na absorção
de energia e resistência ao fogo, ao mesmo tempo
que reduz o aparecimento de fissuras por efeitos
de retração.
SikaFiber® permite ainda a redução de quantidade
de armadura na estrutura de betão armado.

SAIBA MAIS EM

WWW.SIKA.PT

Conte com a gama SikaFiber® nas vertentes
sintéticas (macro e microfibras) e metálicas para
abranger todo o tipo de aplicações:
 Lajes
 Pavimentos
 Betão projetado
 Betão prefabricado

O betão desenvolveu-se consideravelmente nas
últimas décadas e a tecnologia da fibra evoluiu
rapidamente com ele.
As aplicações de betão com fibras estão cada vez
mais desenvolvidas – A tecnologia SikaFiber®
está na vanguarda desses desenvolvimentos.
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Vantagens do betão reforçado com fibras
por betão
reforçado
com fibras
emwill
vezappear.
do traWhen Optar
the update
is installed
the following
message
dicional reforço com armadura de aço permite economizar tempo e custos na construção.

cializado nesta aplicação, ao determinar a dosagem
de fibras necessária para reforçar uma laje consoante a
sua espessura e tipo de estrutura, bem como o tipo de
betão previamente especificados. É ainda possível adiNos dias de hoje projetar soluções de laje térreas em cionar ao estudo, as cargas localizadas, distribuídas ou
betão reforçado com fibras (BRF) nunca foi tão fácil e móveis, (p.ex. equipamento de levantamento e movirápido com o novo SikaFiber®, um software disponibi- mentação de cargas) para que a solução sugerida seja
If therelizado
is a problem
check with your IT department there are updateainda
permissions
available, or if administration rights
gratuitamente pela Sika para profissionais, que
mais específica. No final do estudo o software
are required. If this does not solve the issue contact your local Sika Technical Department.
permite que diversos cálculos complexos possam ser compila toda a informação e imprime um relatório indiautomatizados em algumas etapas simples.
cando a solução.
Com efeito, este novo software permite o cálculo da
4 FEATURES
quantidade de fibras (Gama SikaFiber®) necessária em Mais informações e download em:
lajes térreas de BRF o que a torna uma ferramenta bas- www.sika.com/sikafiber-software
tante útil para profissionais com conhecimento espe4.1
MAIN INTERFACE

The user interface consists of FIVE main parts
1.

Options menu Menu

2.

Navigation
Barra bar
navegação

3.

User input Dados de

4.

GraphicRepresentação
representation

5.

Secondary navigation
secundária

projeto

gráfica

Navegação

4.1.1 06OPTIONS MENU
The options menu is opened by clicking on the Sika logo in the top left-hand corner, and will display the following options

As fibras SikaFiber®

Ainda sobre fibras: as normas

As macrofibras de polipropileno SikaFiber® apresentam-se como uma boa opção para substituir parcial
ou totalmente as armaduras de aço ou o reforço em
malha nas lajes de betão, economizando tempo e diminuindo custos no processo de construção. Em comparação com as tradicionais armaduras, as macrofibras são
distribuídas de forma homogénea por todo o betão
aumentando assim a durabilidade e diminuindo a probabilidade do aparecimento de fissuras. Estas são simplesmente adicionadas durante a produção do betão e
incorporadas na matriz da pasta de cimento conforme
o betão é produzido. As macrofibras são especialmente
eficazes no reforço de arestas e cantos onde a armadura
convencional não promove qualquer benefício.
A dosagem introduzida das fibras SikaFiber® vai depender das condições do solo, cargas aplicadas, resistência
à compressão do betão e espessura da laje.

As duas principais normas que especificam os requisitos para fibras macrossintéticas para utilização em
betão são a EN 14889-2 e a ASTM D7508 / D7508M. Os
métodos utilizados nessas duas normas para determinar a resistência à tração e o respetivo módulo de elasticidade são muito diferentes e deixam muito espaço
para interpretação. Como resultado, todos os fabricantes de fibras realizam os ensaios usando métodos ligeiramente diferentes. Por este motivo, os valores declarados para resistência à tração e módulo de elasticidade
nas fichas de produto não são comparáveis. Além disso,
esses valores não refletem necessariamente a qualidade das fibras ou o seu desempenho no betão reforçado com fibras.

Tabela 1 – Visão geral das principais normas que regem os procedimentos
do ensaio de tração das fibras macrossintéticas para uso em betão
EN 14889-2
Fibras macro

ASTM D7508/D7508M

EN 10002-1

Fibras micro
EN ISO 2062

ASTM D2256

Taxa de deformação

< 50%/min

100%/min

Aprox. 15-45%/min
ou 120%/min

Comprimento de medida

≥ 20 mm

250 mm
ou 500 mm

250 mm (10 polegadas)

Velocidade de ensaio

≤ 10 mm/min

250 mm/min
ou 500 mm/min

20s para romper
ou 300 mm/min

Resistência à tração

Módulo de elasticidade

EN 10002-1
inclinação da linha que passa pelos pontos
em 10% e 30% da força máxima
na curva tensão-deformação

Não requerido
no entanto, a ASTM D2256
oferece algumas opções
para o seu cálculo
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Webinars APEB

meses, webinars técnicos em que
já foram abordados temas como a
Reparação do Betão, A Amostragem
do Betão, O Ensaio Esclerométrico
ou os Ensaios por Ultrassons.

A participação tem sido muito significativa e já estão em preparação os
próximos webinars.

Formação Contínua Diária APEB
A APEB deu início em novembro
passado, a ações de Formação Contínua Diária dirigidas aos seus associados com o objetivo de dotar os
colaboradores das empresas suas
Associadas de maior conhecimento,
aumentando as suas competências e
contribuindo assim para uma melhor
produtividade.
Estas ações de Formação Contínua
Diária da APEB têm uma duração
máxima de 15 minutos e são realizadas pelas empresas associadas com
base em suporte “pdf” previamente
elaborado e preparado pela APEB.
Estas ações cobrem temas diversos, tanto técnicos como relativos à
segurança e ao ambiente e são destinadas a todos os colaboradores
das empresas associadas.
Os suportes constituídos por 4 a 5
diapositivos em formato “pdf”, são
enviados às empresas todas as quintas ou sextas-feiras, devidamente
identificados e sendo um para cada
dia útil da semana seguinte.
Nos centros de produção é escolhido um período de 15 minutos
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que poderá ser no início do dia, no
intervalo do almoço ou em qualquer
outra altura em que um dos colaboradores dessa central fará a leitura do conteúdo preparado e fornecido pela APEB, podendo o tema
ser complementado localmente.
O responsável pelo centro de produção regista a lista de presenças em

© Mota-Engil

Nestes tempos de pandemia que
recomendam e obrigam a distanciamento social, ficaram dificultadas
as muitas ações de formação que a
APEB disponibiliza no seu Catálogo
de Cursos de Formação profissional
que podem ser consultados na sua
página www.apeb.pt e que cobrem
praticamente todas as áreas da atividade do betão pronto.
Contudo, e de modo a prestar um
serviço aos seus associados e contribuir para elevar as suas competências e dos seus colaboradores,
a APEB tem promovido todos os

folha própria de cada empresa, de
forma a que esse tempo seja devidamente contabilizado como tempo
de formação.
As apresentações depois de feitas
são afixadas nos centros de produção
por uma semana até serem substituídas pelas apresentações seguintes.

Marco Borroni

Eleito novo presidente
da ERMCO, em 2020,
sucedendo a Yavuz Isik
Marco Borroni representa a associação Italiana ATECAP,
e é membro do Board da ERMCO – European Ready
Mixed Concrete Organization – desde 2012 e delegado
da Buzzi Unicem na GCCA – Global Cement and Concrete Association.
Durante o seu mandato, o novo presidente pretende
prosseguir e aprofundar o rumo traçado pelos seus antecessores, com dois objetivos fundamentais para o desenvolvimento do setor do betão pronto: a sustentabilidade
e a digitalização.
No seu discurso de tomada de posse, Marco Borroni
declarou que “Vivemos tempos de grande evolução em
que os cenários mudam rapidamente, dando origem
a novos problemas a serem enfrentados. Acredito que
pode ser feito mais pelo nosso setor!”
No que diz respeito à sustentabilidade, declarou que é

preciso identificar claramente a cadeia de valor desta
atividade e utilizar ao máximo os resultados das sinergias decorrentes da cooperação ativa da ERMCO com
a EFCA, a Federação Europeia das Associações de Aditivos para Betão, com a Cembureau, a Associação dos
Produtores de Cimento, e com a GCCA, a Associação
Global do Cimento e Betão.
No que diz respeito à digitalização, enfatizou a participação da ERMCO na Digiplace e como é fundamental ter
um papel relevante no grupo de trabalho BIM, no processo de seleção de materiais, no design e na forma de
entregar o “nosso” produto.
Marco Borroni concluiu o seu discurso afirmando que “O
facto de o betão ser o material preferido para a construção deve ser condizente com as nossas ambições para
alcançarmos grandes resultados!

Impulsionando a qualidade
na reciclagem.

Fale connosco para saber
como pode também a sua
empresa aumentar a qualidade da reciclagem.

MC-PowerFlow evo: o superplastificante de elevado desempenho do futuro
A incorporação de água e materiais reciclados, bem como de matérias cuja qualidade oscila diariamente, representa um desafio real na produção
de betão hoje em dia. Assim, através de um processo de polimerização modificado, desenvolvemos uma nova geração de matérias-primas que nos
permitiram a produção de superplastificantes de elevado desempenho, completamente novos.
Robustos e de elevada eficácia, a gama MC-Powerflow evo, garante as propriedades do betão tanto no estado fresco como endurecido, mesmo com
matérias primas de menor qualidade, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia tanto no processo de fabrico do betão como na sua aplicação.

EXPERTISE
ADMIXTURES & ADDITIVES
MC-Bauchemie Portugal, Lda. · 2120-064 Foros de Salvaterra · Tel: +351 263 509 080 · geral@mc-bauchemie.pt · www.mc-bauchemie.pt
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Segurança

Pandemia Covid-19

Recomendações para a indústria
do betão pronto
A pandemia de COVID-19 vai com certeza constituir mais um capítulo da nossa
história. Está a ter um impacto na saúde daqueles que nos são queridos, nas nossas empresas, na saúde da economia global e na forma como vivemos o dia a dia.
O Coronavírus pode causar complicações de saúde sérias, mesmo fatais, especialmente em pessoas de idade avançada, com diabetes ou com doenças respiratórias. É altamente contagioso, seja por contacto próximo com uma pessoa infetada,
seja por contacto com objetos ou superfícies contaminadas.

PANDEMIA COVID-19

GUIA PARA AS EMPRESAS DE BETÃO PRONTO
6. Reduza o acesso do pessoal a locais que
1. Siga as recomendações das autoridades

de saúde e
informado.

mantenha o

pessoal

2. Identifique os trabalhadores de maior

risco (mais de 60 anos, com diabetes ou
doenças respiratórias) e implemente
ações para minimizar ou eliminar a sua
exposição.
Defina
equipas
para
desinfeção dos veículos de transporte e
outros utensílios, especialmente em caso
de turnos.

3. Implemente práticas de entrega das guias

de remessa minimizar a interação entre o
motorista e o cliente (p.e.: suspender a
assinatura da guia de remessa pelo
cliente e registo das informações do
recetor do betão pelo motorista).
Fornecer um kit de higiene (sabão líquido,
máscara e álcool) a cada trabalhador.

4. Implemente práticas na central que

minimizem o contacto do pessoal com
maçanetas e/ou corrimãos. Implemente
sistemas para recordar o pessoal para
lavar as mãos (p.e.: alarme sonoro a cada
2 horas).

5. Organizar os locais onde se juntem mais

de duas pessoas para permitir uma maior
circulação de ar e garantir a distância de
segurança (p.e.: tenda aberta para a
entrega da guia de remessa).

não sejam estritamente necessários para
executarem as suas funções e, quando
possível, separe os postos de trabalho.

7. Sempre que possível, implemente turnos

para minimizar a concentração do
pessoal e promova o trabalho a partir de
casa.

8. Publique folhetos de aviso ilustrativos e

desenvolva ações de formação sobre a
COVID-19 para dar informações corretas
aos sues colaboradores.

9. Disponibilize termómetros sem contacto

para monitorização da temperatura dos
trabalhadores à entrada e à saída da
central.

10. Estabeleça protocolos de isolamento na

central e procedimentos para transferir o
pessoal com sintomas de COVID-19 para
casa ou para o hospital.

11. Limite a entrada de outras pessoas nos

locais de trabalho, exceto quando
absolutamente necessário.

12. Para se manter atualizado utilize sites

fidedignos onde exista informação e
vídeos de confiança (p.e.: covid19.minsaude.pt ou sns24.gov.pt/tema/doencasinfecciosas/covid-19).

É importante que as empresas de betão pronto ajustem estas recomendações às suas práticas
e informem os seus clientes sobre a situação, tanto para a sua própria proteção como para a
proteção dos nossos colaboradores.

www.apeb.pt
A APEB preparou este documento para contribuir para a proteção dos trabalhadores da indústria do betão face à pandemia COVID-19, com base nas
recomendações das autoridades de saúde. Contudo, sendo um documento de orientação, a APEB não assume qualquer responsabilidade pelos seus efeitos.
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Para apoiar as empresas no combate e na minimização dos impactos da COVID-19,
a APEB desenvolveu dois documentos-guia com as recomendações: um para pessoas que trabalham nas empresas (escritórios, centrais, etc.) e outro para os motoristas. Os guias foram preparados tendo em consideração as orientações emanadas pela DGS.
Atualmente, a COVID-19 continua ativa e pode vir a afetar cada um de nós. Qualquer pessoa que seja infetada pelo Coronavírus terá de ficar isolada em quarentena. Isso tem um impacto significativo nas nossas empresas e na economia global.
Por isso, as empresas de betão pronto devem manter em vigor as medidas de prevenção da propagação enquanto não houver uma vacina ou um tratamento eficaz
contra este Coronavírus. É importante manter os colaboradores bem informados e
fornecer-lhes equipamento de proteção individual (máscara, viseira e desinfetante).

PANDEMIA COVID-19

RECOMENDAÇÕES PARA OS MOTORISTAS
NO INTERIOR DO VEÍCULO:

1. MANTER A CABINE LIMPA E HIGIENIZADA

Limpe e desinfete o volante, o manípulo das mudanças, o travãode-mão, os botões, os assentos e qualquer outro elemento que
costume tocar.
Esta recomendação é ainda mais importante em caso de turnos.
2. RENOVAR O AR

Ventile a cabine depois de
a limpar (10 minutos).

4. GEL DESINFETANTE

Tenha desinfetante para
as mãos no veículo

3. DURANTE A CONDUÇÃO
Mantenha as janelas meioabertas para ventilar a cabine.

5. TURNOS

Não entre na cabine de
um veículo que não lhe
tenha sido atribuído.

DURANTE A CARGA E A DESCARGA DO BETÃO:
1. Utilize sempre de forma responsável os equipamentos de proteção individual, como

as máscaras e os óculos de proteção. Lembre-se que é uma situação de emergência
e estes equipamentos são escassos.

2. Utilize luvas para proteger as suas mãos e manusear as guias de remessa ou outra

documentação com os clientes, assim como qualquer instrumento ou ferramenta
que outra pessoa possa ter tocado. Lembre-se de não tocar a face enquanto usa
luvas e de lavar as mãos assim que tiver terminado.

3. Evite ajuntamentos em geral e respeite a distância mínima nas salas de espera, salas

de refeição e locais de trabalho. Utilize assentos não adjacentes com outros já
ocupados.

4. Fique no interior do veículo o mais tempo possível. Se o tempo de espera for

prolongado, é melhor que fique isolado dentro do veículo e continuar com as
precauções de higiene. Antes de comer algo, lave as suas mãos com água e sabão.

5. Não partilhe qualquer equipamento de proteção pessoal, canetas ou outros

instrumentos de escrita.

6. Não permitir que o cliente ou qualquer outra pessoa toque em qualquer parte do

veículo, incluindo mangueiras ou caleiras.

A APEB preparou este documento para contribuir para a proteção dos trabalhadores da indústria do betão face à pandemia COVID-19, com base nas
recomendações das autoridades de saúde. Contudo, sendo um documento de orientação, a APEB não assume qualquer responsabilidade pelos seus efeitos.

Os guias aqui mencionados estão disponíveis para descarregar na página
principal do site da APEB, na rubrica “Notícias": www.apeb.pt/noticias/
março
julho 2021
2020
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Vida Associativa

Unibetão

Praça Guilherme Pinto – Matosinhos
Pavimento em betão branco

Dá forma às ideias

A Unibetão inova, investiga, cria produtos, serviços e
soluções. Junta o talento em idealizar com a capacidade
de estruturar e construir. Dá forma às ideias para construir um mundo melhor, proporcionando segurança e
conforto à população.
Com o desenvolvimento de uma vasta gama de produtos procura dar resposta ao mercado da construção civil,
encontrando novas potencialidades para o negócio dos
seus clientes. As suas soluções diferenciadas e complementares ao betão corrente permitem-lhes fazer face às
exigências tanto de uma obra de arte, como da obra residencial. Desde o betão face à vista até às soluções para
pavimentos, abrangem tanto a obra nova, como a área
da reabilitação urbana.
Sempre com o foco no cliente e com a exigência que
a caracteriza, a Unibetão está também a investir numa
melhor experiência no serviço de entrega do betão aos
seus clientes.
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Todos os dias aposta na investigação e desenvolvimento
para encontrar soluções mais sustentáveis e que o negócio tenha o mínimo impacto no ambiente.

Soluções Unibetão
A aplicação do betão pode ter inúmeras utilizações com
uma abrangência que pode ir desde uma obra estrutural de elevada exigência, ao betão face à vista, aos pavimentos com várias cores e texturas, ao betão projetado,
ao reforço estrutural e sísmico, entre outros.
O betão face à vista adequa-se a obras de elevado prestígio e visibilidade, que se destaquem pelo seu valor
estético e técnico. Esta aplicação dispensa o uso de pintura ou revestimento, aliando a função estrutural ao acabamento. A robustez do cinza, a nobreza do branco e a
versatilidade do uso da cor em betão aparente.

Viana do Castelo

Braga

Vila Real

Maia
Gaia

Santa Maria da Feira

Albergaria
Tondela

Guarda

Coimbra

Pombal
Castelo Branco
Leiria

Caldas da Rainha

Abrantes

Portalegre

Santarém

Terminal de Cruzeiros de Lisboa ©fg+sg
Betão com cortiça

Torres Vedras
Vila Franca de Xira

Central de Betão – Vila Franca de Xira

Linhó

Elvas

Frielas
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Jardim Zoológico de Lisboa – Betão projetado

Os pavimentos em betão podem ser únicos, com materiais locais, naturais, com
cor, forma e textura. Lisos, impressos, drenantes, múltiplas combinações de cores e
texturas para pavimentos únicos e de elevado valor estético.
Em casos específicos de revestimento,
reforço e estabilização, em diversas formas, a opção ideal é aplicação de betão
projetado. O betão projetado pode ser
aplicado sobre armaduras e incorporar
fibras na sua composição. As vantagens
desta solução são a flexibilidade, a rapidez de aplicação, a compactação e a fácil
aderência a diferentes materiais.
Estas são algumas das várias utilizações
do betão que estão representadas nas
muitas obras de elevado prestígio que a
empresa ajuda diariamente a dar forma.
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Vida Associativa

Serviços
O Laboratório Central da Unibetão é responsável
pelas atividades de caracterização de matérias primas,
formulação de composições de betão, elaboração de
estudos de betão para obras e/ou betões especiais,
formação do pessoal dos laboratórios afetos aos Mercados, tratamento de reclamações de carácter técnico, assistência técnica a obras que a solicitem, interface com laboratórios externos.

Novo Portal Unibetão
Encomendar betão nunca foi tão fácil!
Agora no novo Portal Unibetão os clientes já podem
ter acesso à página exclusiva da sua obra, seguir as
suas encomendas de betão e ainda agendar próximas
entregas. Tudo à distância de um clique no computador ou smartphone.
Este portal digital permite consultar a qualquer
momento as obras e ter uma visão contínua e integrada
sobre o abastecimento e o planeamento da obra. Consegue ter informação em tempo real sobre as obras
em curso, estado de fornecimentos, histórico e planeamento das entregas futuras, horas de chegada e saída
de transporte.
Os equívocos, os desencontros e o tempo perdido vão
deixar de fazer parte do dia a dia dos clientes que
vão poder ter maior controlo, menos desperdícios e
menos custos.
A Unibetão tem também disponível um centro logístico que abrange grande parte das centrais de betão
da Grande Lisboa e Grande Porto. Quando contacta
o centro logístico, o cliente é atendido de forma personalizada e onde sabem de imediato qual o agendamento. A concentração de gestão de várias centrais de betão permite a otimização da capacidade de
produção e da disponibilização de transporte para um
melhor serviço.
O Portal Unibetão foi desenvolvido a pensar nos clientes que vão ganhar tempo e otimizar as suas obras.
Todas as informações aqui https://unibetao.secil.pt/
novoportal/
O Grupo Secil e a Unibetão pretendem continuar a
apostar na inovação, apoiar o desenvolvimento de
produtos e das suas aplicações, evoluir nos processos de fabrico e nos serviços atuando sempre de uma
forma sustentável e responsável.
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Central de Betão – Setúbal (SECIL-BETÃO, 1973)

A história da Unibetão
A Unibetão – Indústrias de Betão Preparado, S.A.
é uma empresa do Grupo SECIL. Nos anos 70 e 80,
a SECIL iniciou-se na atividade dos betões através da constituição e aquisição de empresa de
betão pronto e pedreiras com dimensão nacional
– a Unibetão, a SECIL Betão, a Sul Betão e a Betopal. Depois do período de aquisição, que se prolongou até finais dos anos 80, assistiu-se a uma
nova etapa – a expansão orgânica através da abertura de novas centrais de betão por todo o país.
A partir de 1999 a expansão continua, mas novamente por aquisição de pequenas empresas, integrando nove empresas no total. Já em 2005 iniciou-se o processo de fusão de várias empresas
que resultou na estrutura que vigora atualmente,
sob a marca Unibetão.
Neste momento a Unibetão detém 34 centrais de
betão que abrangem todo o território nacional.
O Sistema de Gestão está certificado pela NP EN
ISO 9001, desde o ano de 2000, e todas as Centrais têm implementado um Sistema de Controlo
de Produção.

Agora já pode gerir e acompanhar os seus projetos com
informação em tempo real.
O Portal Unibetão permite-lhe ter uma visão contínua e
integrada sobre o abastecimento da sua obra.
Maior controlo

Menos desperdícios

Gestão de projetos

•
•
•
•
•

Obras em curso
Estado de Fornecimentos
Planeamentos de Entregas
Histórico de Guias
Chegada e Saída de Transportes

Menos custos

Seguimento de Entregas

• Confirmação da Hora de Saída
• Previsão de Chegada
• Seguimento GPS

NÃO PERCA MAIS TEMPO E OTIMIZE
AS SUAS OBRAS COM O PORTAL UNIBETÃO!
SAIBA MAIS EM UNIBETAO.SECIL.PT/NOVOPORTAL

Entrevista

Como é que se constrói um percurso profissional com esta dimensão? O que considera que mais contribuiu para o reconhecimento que
tem hoje na atividade dos materiais
de construção, e em particular na
do betão?
Um percurso profissional constrói-se
com dedicação e aceitando os desafios que nos são colocados. No caso
de uma carreira de investigação, é
fundamental acompanhar e contribuir para os avanços no conhecimento que vão ocorrendo e, no caso
particular do LNEC, ainda se torna
mais premente colocar esse conhecimento ao serviço da sociedade, em
particular do setor da construção.
É isso que tenho procurado fazer,
estando profundamente convicto que
o facto de ter desenvolvido a minha
atividade no LNEC foi o elemento
decisivo para esse reconhecimento
que refere e que me apraz registar.

Arlindo Gonçalves
O conhecimento ao serviço
da sociedade
Regista uma carreira notável desenvolvida em grande
parte no Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC.
Arlindo Gonçalves, engenheiro civil de formação, atribui o
reconhecimento que tem hoje, sobretudo, à instituição que
representa, mas também à investigação no domínio dos
cimentos e betões, em particular nas áreas da durabilidade,
materiais pozolânicos, inspeção, reabilitação, betões
especiais e sustentabilidade. A par da investigação, Arlindo
Gonçalves tem também dedicado o seu percurso profissional
à regulamentação e atualização de normas, uma atividade
indiscutivelmente necessária para a evolução da indústria do
betão. Em entrevista à Betão, o Diretor do Departamento
Materiais do LNEC, partilha alguns dos momentos que mais
o marcaram ao longo da sua carreira, de mais de 40 anos,
a importância de colocar o conhecimento ao serviço da
sociedade e como a sua experiência determinou a
visão que tem para o futuro do betão.
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Dos desafios e sucessos que viveu
ao longo da sua carreira, há algum
momento que o tenha marcado particularmente?
Eu diria que o meu maior sucesso
foi ter conseguido entrar para a carreira de investigação do LNEC, em
1977. Lembro que, então, as atividades de investigação na área da
Engenharia Civil estavam, praticamente, centradas no LNEC e que a
carreira de investigação nessa altura
era particularmente atraente, até do
ponto de vista remuneratório! Um
aspeto relevante da atividade científica, que merece ser salientado, foi
a circunstância de ter antecipado no
final da década de 90, no âmbito das
provas para investigador coordenador, o estabelecimento de propriedades de desempenho para especificar a durabilidade do betão, com
o programa de investigação “Durabilidade real e potencial do betão”.

A futura EN 206 vai incorporar esta
possibilidade, mesmo para as estruturas correntes, para permitir a
incorporação de novos constituintes, como cimentos com baixo teor
em clínquer e agregados reciclados,
relativamente aos quais não existe
suficiente experiência de utilização.
Presente no acompanhamento das
grandes obras realizadas em Portugal nas últimas décadas, há alguma
que gostaria de destacar?
Acompanhei algumas grandes obras
realizadas em Portugal, em particular
as pontes que foram construídas no
final do século passado, no âmbito
da cooperação do LNEC com a
antiga JAE. Mas gostaria de destacar o acompanhamento da construção da Ponte Vasco da Gama,
enquadrado num protocolo estabelecido entre o LNEC e o GATTEL –
Gabinete de Travessia do Tejo em
Lisboa, onde se recorreu pela primeira vez à utilização de modelos
para definir os recobrimentos e as
propriedades do betão, com o objetivo de garantir a vida útil fixada para
a ponte. Recordo que em 1993 tinha
ocorrido a publicação da NP ENV
206 e, em particular, da Especificação LNEC E378, onde se definiam
as classes de exposição ambiental e
se estabeleciam as características do
betão e os recobrimentos das armaduras, tendo em vista garantir a vida
útil das estruturas de betão, quando
expostas a esses ambientes. Embora
não explicitamente definida, a vida
útil considerada era de 50 anos.
Ora, de acordo com as condições
do concurso para a sua construção,
a ponte Vasco da Gama deveria ser
projetada e construída de modo a
que durante 120 anos não houvesse
necessidade de grandes intervenções de conservação. Houve então
que recorrer à utilização de modelos de degradação do betão por corrosão das armaduras, o que permitiu fixar valores para o coeficiente de

difusão dos cloretos e para o resultado do ensaio de permeabilidade
AASHTO. Algumas intervenções que
tem havido necessidade de realizar
na ponte têm resultado mais de problemas de execução do que da qualidade dos betões aplicados.
Que pessoas mais o inspiraram ao
longo da sua vida profissional e são
uma referência para si?
Naturalmente que todos nós somos
influenciados por pessoas com
quem lidamos na nossa atividade
profissional, e que algumas delas
nos influenciaram de forma mais
significativa. No meu caso, tal é verdade também a nível internacional,
fruto da minha participação nas atividades da Rilem e do CEN. Para não
correr o risco de ser injusto com muitas dessas pessoas, restringir-me-ia
ao Eng.º Sousa Coutinho, um investigador do LNEC que partilhou com
o meio técnico nacional o seu profundo conhecimento do betão, através da publicação dos dois volumes
sobre o “Fabrico e Propriedades do
Betão” - publicações ainda hoje fundamentais para o estudo da tecnologia deste material. O aprofundar
deste conhecimento sempre o motivou, através da realização de estudos
e do acompanhamento dos desenvolvimentos mais recentes, bem
como a sua divulgação. Lembro-me
de em muitas reuniões, no contexto
da minha formação no LNEC, para
exemplificar qualquer assunto, ele
recorrer a uma secção de um dos
volumes, na qual, invariavelmente,
estavam intercaladas notas sobre
referências bibliográficas ou resultados por si obtidos, tendo em vista
a futura revisão desses volumes.
Nesse tempo ainda não estava disponível a internet, que veio de facto
revolucionar a facilidade de acesso
à informação, incluindo a científica.
Durante o seu percurso profissional tem desenvolvido uma intensa

“Um percurso
profissional constrói-se
com dedicação
e aceitando os
desafios que nos
são colocados.”

investigação no domínio dos cimentos e betões, em particular nas áreas
da durabilidade, inspeção, reabilitação, betões especiais e sustentabilidade. Que contributos trazem estes
estudos para a indústria do betão?
A indústria do betão é um parceiro
fundamental para a garantia da qualidade das estruturas de betão. O
LNEC e a indústria do betão têm
colaborado ativamente no estabelecimento de documentos técnicos,
visando a garantia dessa qualidade.
Esses documentos, embora frequentemente estabeleçam regras para a
composição do betão, permitem
também que essas regras possam
deixar de ser cumpridas, se o betão
assim produzido tiver um desempenho equivalente. Dá-se assim a
oportunidade para a indústria do
betão desenvolver investigação no
sentido de produzir betões mais sustentáveis, sem comprometer a durabilidade das construções.
Desenvolveu também estudos sobre
materiais e sistemas de reparação
das estruturas de betão armado.
Que desafios apresenta a intervenção/reparação numa estrutura já
existente?
Eu diria que há três desafios fundamentais do ponto de vista da reparação, garantidas as condições de
segurança estrutural durante a intervenção. O primeiro prende-se com
a compatibilidade do material de
reparação com o material de base; o
segundo com a seleção do sistema
de reparação e, o terceiro, com a
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Perfil
Licenciou-se em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, em 1976. Desde então
desenvolveu a sua atividade no LNEC, tendo
obtido o grau de Especialista em Materiais
de Construção em 1987, passando a Investigador Principal em 1991, a Investigador Principal com Habilitação em 2000, e a Investigador Coordenador em 2001. Foi Chefe do
Núcleo de Betões desde 1993 até 2010, altura
em assumiu a Direção do Departamento de
Materiais do LNEC. Tem desenvolvido a atividade de investigação no domínio dos cimentos e betões, em particular nas áreas da durabilidade, materiais pozolânicos, inspeção,
reabilitação, betões especiais e sustentabilidade. Foi ainda presidente do Comité Permanente da Rilem MAC – Management Advisory Committee, de 2009 a 2013, e membro do
DAC – Development Advisory Committee da
RILEM, onde ocupou o cargo de Coordenador
Regional para a América Latina. É delegado
de Portugal no comité técnico do CEN/TC104
– “Concrete and related products”.

execução da reparação. O primeiro é
facilmente ultrapassável, pois é possível desenhar o material de reparação à medida. Daria como exemplo o betão autocompactável com
retração controlada. No segundo
talvez seja onde se cometem mais
erros, por, com frequência, se optar
por reparações localizadas ou sem
remover todo o betão contaminado,
o que se traduz na degradação precoce da zona intervencionada ou da
sua envolvente. Finalmente, quer na
correta preparação do suporte, quer
na garantia do envolvimento correto
das armaduras pelo material de reparação, sem esquecer a cura do material de reparação aplicado, reside o
sucesso da intervenção. Naturalmente que há situações onde, face
ao valor patrimonial da construção,
é preciso preservar o mais possível
o betão existente, o que obrigará
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“A sustentabilidade aplicada
ao betão passará sempre por reduzir
o seu impacto ambiental, mas sem
deixar de assegurar a qualidade
do material produzido e aplicado.”

a equacionar outras abordagens
menos intrusivas, podendo a utilização de ânodos de sacrifício ser uma
solução interessante.
A sustentabilidade é um tema em
agenda. Como a vê aplicada ao
betão?
A sustentabilidade aplicada ao betão
passará sempre por reduzir o seu
impacto ambiental, mas sem deixar
de assegurar a qualidade do material
produzido e aplicado. Não basta usar
cimentos com baixo teor de clínquer
ou agregados reciclados para que
tornar o betão mais sustentável. De
facto, se o desempenho desse betão
no ambiente onde se encontra aplicado ficar comprometido, pode até
inverter-se a situação e o betão ser
na prática menos sustentável. Daí a
necessidade de passarmos a controlar o desempenho do betão através

da determinação das propriedades
relevantes para a aplicação prevista
e não nos fixarmos apenas na sua
composição que, com a multiplicidade de constituintes existente, deixará cada vez mais de ser um garante
desse desempenho.
Faço notar que a indústria do betão
tem vindo a implementar práticas
amigas do ambiente, como sejam o
aproveitamento das águas de lavagem das betoneiras e dos agregados
recuperados nas centrais, sem esquecer a utilização de cinzas volantes
que, durante anos foram colocadas
em aterro junto às centrais térmicas
a carvão. Este produto vai deixar de
estar disponível, o que levanta grandes desafios à indústria do betão e ao
setor da construção em geral.
Do ponto de vista normativo, a EN
16757 irá ser revista para introduzir outros parâmetros da declaração

ambiental do produto (EPD), passando esta a alinhar-se com a designada pegada ambiental do produto
(PEF). É provável que no futuro esta
declaração venha a ser solicitada
pelos utilizadores, no âmbito da sustentabilidade das construções.
O Betão hoje continua a ser uma
opção “natural” enquanto material de construção? Que vantagens
apresenta face a outros materiais?
A grande vantagem sem dúvida que
se prende com a relativa simplicidade do seu fabrico e de ser facilmente moldável nas mais diversas
formas e condições, sem esquecer,
comparativamente a outros materiais, uma relação custo-benefício
favorável e uma elevada durabilidade, com reduzidas necessidades
de manutenção, comparando-o com
o aço por exemplo. É, além disso,
um produto cuja produção pode
ser realizada com recurso integral a
constituintes de origem nacional.
Quais continuam a ser os grandes “mitos” associados ao Betão
enquanto material de construção?
Ao betão tem sido colada uma
imagem negativa, por este material estar associado à construção
de grandes infraestruturas ou de
edifícios. É evidente que essa imagem crítica, na verdade, não tem a
ver com o betão em si, mas com as
alterações do meio ambiente que
essas construções provocam. Além
disso, não se deve falar de um material betão, quando temos um conjunto de opções como sejam betões
leves, pesados, coloridos, de elevado desempenho, de retração controlada, etc., sem esquecer as diferentes tecnologias de colocação
– betões autocompactáveis, projetados, compactados com cilindros,
impressão 3D, etc. – o que permite
uma grande versatilidade na sua utilização, dificilmente alcançável por
outros materiais.

Naturalmente que, como acontece
com todos os materiais de construção, a sua utilização tem um impacto
ambiental negativo, em grande parte
associado às emissões de CO2 que
resultam maioritariamente da produção do cimento, aspeto que tem
vindo a ser otimizado, nomeadamente através da utilização de cimentos com menor teor de clínquer.
Se considerarmos ainda o aproveitamento que vem sendo feito da
capacidade calorífica do betão aplicado nos elementos estruturais para
a climatização de edifícios, creio que
temos condições para que se assista
hoje a um novo olhar sobre este
material e à dissipação de alguns
mitos negativos a ele associados.
Em conjunto com diversas entidades, está a trabalhar na reformulação do decreto lei 301/2007 que
define a atividade do betão, no que
diz respeito a exigências e definição das entidades que fiscalizam,
entre outras coisas. De que forma é
que este trabalho representará um
avanço para a indústria do betão e
para a qualidade das construções?
Com a substituição do DL/301 de
2007 pretende-se antes de mais
atualizar o acervo normativo que o
decreto-lei atual torna regulamentar,
por se terem publicado novas versões das normas EN 206 e EN 13670.
Aproveitou-se a oportunidade desta
reformulação para alargar a obrigatoriedade da certificação da produção
do betão destinado a obras da classe
de execução 2, tendo-se também tornado obrigatórios os ensaios de receção do betão nas obras da classe 1.
A proposta enviada ao governo
define de forma mais exaustiva os
factos relevantes que devem ser
registados no livro de obra, referindo a obrigatoriedade dos respetivos documentos serem arquivados em pastas adequadas para o
efeito. Para o betão, em particular,
o novo decreto prevê ainda que, no

final da obra, o construtor emita uma
declaração de verificação da conformidade do betão aplicado, a qual
deve ser disponibilizada às entidades de fiscalização, nomeadamente
aos técnicos da câmara municipal
onde a obra se situa. São pequenos
passos dados no sentido da garantia
da qualidade e segurança das construções em betão, tendo havido a
preocupação de ajustar as medidas
agora introduzidas à realidade do
nosso país.
Na sua perspetiva, como vê o futuro
da atividade do betão pronto e
onde estão as oportunidades para
o setor?
Antes de mais, é de salientar a resiliência do setor demonstrada nos
últimos anos de crise, que lhe permitiu ajustar a sua estrutura para continuar a responder às solicitações da
indústria da construção. Vencida a
pandemia, e se vierem a ser concretizadas as medidas previstas no Plano
de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, é expectável que se
assista a um crescimento da indústria
do betão pronto. Esse crescimento
será acentuado pelo continuado
aumento na exigência da qualidade
e na diversidade do betão fornecido.
A exigência na qualidade garantirá
a satisfação dos utilizadores que se
sentirão motivados a recorrer a este
material sempre que possível. A
diversidade na oferta implica a otimização na capacidade de utilização dos constituintes e a divulgação dessa oferta. É importante que
os projetistas e arquitetos tenham
conhecimento dos variados tipos
de betão que poderão aplicar nas
suas obras. Para tal, é fundamental
um investimento em ações de divulgação. O investimento poderá consubstanciar também a internacionalização do sector, cimentando, por
exemplo, a sua presença nos países
africanos de língua portuguesa.
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A primeira autoestrada
que se construiu em Portugal
foi feita em betão!
A 5 de abril de 1939 foi adjudicada à empresa Moniz
da Maia Limitada a construção da primeira autoestrada em Portugal, pelo valor de 13.997 contos.
Esta autoestrada tinha um comprimento de oito quilómetros e ligaria Lisboa ao Estádio Nacional, no Vale do
Jamor, mas seria conhecida por Autoestrada do Estoril, pois praticamente todo o traçado preliminar até lá,
tinha ficado definido à época, apesar de só em 1991 a
mesma ter sido terminada.
Esta obra foi mandada construir pelo Ministro das
Obras Públicas, Eng.º Duarte Pacheco, que viria a dar
o nome ao viaduto onde a mesma se inicia, no Vale de
Alcântara, tendo sido simultaneamente inauguradas, a
autoestrada e o viaduto a 28 de maio de 1944.
De referir que Portugal foi um dos primeiros países do
mundo a ter uma autoestrada, pois muito poucos eram
os países que as tinham construído até então, existindo
até essa data unicamente nos Estados Unidos, Itália,
Alemanha e Holanda.
Foi na primeira metade do século XX que se definiram
e implementaram as características destas vias de circulação destinadas exclusivamente ao tráfego motori-
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zado, que ainda hoje se mantêm perfeitamente atuais,
nomeadamente por terem pelo menos duas vias em
cada sentido de circulação separadas por elementos
físicos, cruzamentos desnivelados e acessos e saídas
possibilitados apenas por trevos e rampas.
Precisamente por terem sido logo definidas com estas
características, foi que muitos países não as adotaram, pois considerava-se que teriam pouca utilização e
que o tráfego nunca as justificaria. Também por serem
estradas seletivas, (uma vez que só admitiam tráfego
motorizado) eram desconsideradas por muitos, pois
eram pagas com o dinheiro de todos e só utilizadas
por alguns, contribuindo assim para dividir e não para
unir…
À época existia o modelo italiano que se baseava em
parâmetros idênticos aos dos projetos de caminhos de
ferro e que apresentava longas retas e poucos declives, o que obrigava a enormes trabalhos de movimentação de terras.
Existia também o modelo alemão em que já havia uma
preocupação ambiental ligado à arquitetura paisagista,
onde o traçado acompanhava a morfologia do terreno,
contribuindo para menores custos de construção.

A primeira autoestrada portuguesa seguiu o modelo
alemão e com o pavimento construído em lajes de
betão ligadas entre si por juntas transversais, pois na
altura já eram conhecidas as vantagens que advinham
da grande durabilidade do betão relativamente ao
pavimento betuminoso, e por consequência os baixos
custos de manutenção da mesma ao longo dos anos.
O perfil transversal da Autoestrada do Estoril era de
22 m de largura e contemplava duas faixas de rodagem com 7,5 m cada, uma faixa central enrelvada com
3 m de largura e duas guias centrais com 40 cm de largura cada, duas bermas laterais cada uma com 1 m de
largura e duas bermas enrelvadas com 60 cm de largura cada.
Sobre o pavimento, já nessa época se escrevia que não
bastaria que o mesmo estivesse em ótimas condições
técnicas, mas que seria necessário que essas condições
se mantivessem durante largo tempo.

Igualmente ficaram escritas as razões que levaram a que
se escolhesse este tipo de pavimento: “De entre todos
os pavimentos, o que oferece menos resistência ao rolamento e, portanto, acarreta menor consumo de carburantes e pneus, é o de betão. Este pavimento durante
alguns anos exige pequenas despesas de conservação,
tem boa aderência e a sua cor clara é de noite vantajosa por absorver pouca luz.” in Gazeta dos Caminhos
de Ferro, edição publicada a 1 de julho de 1941.
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Já na altura era igualmente referido
que no final da sua vida útil poderia o
betão ser reaproveitado para servir de
apoio sólido a qualquer outro tipo de
pavimento. Foi também tomado em
consideração o facto de um pavimento
em betão utilizar na sua quase totalidade, produtos e materiais nacionais.
De um ponto de vista técnico, o pavimento foi executado em duas camadas
de betão, sendo a inferior com uma
espessura de 15 cm e uma dosagem de
250 kg de cimento por metro cúbico e
a camada de desgaste com uma espessura de 7 cm e 350 kg de cimento por
metro cúbico.
A construção do pavimento foi feita
mecanicamente com o recurso a uma
betoneira que produzia e distribuía
o betão, e uma máquina apiloadora-vibradora. Após as betonagens, o
betão era coberto com umas esteiras
que eram mantidas húmidas, para proteção do sol e do vento.

Fotos © Biblioteca de Arte – Fundação
Calouste Gulbenkian (estúdio Mário Novais),
Hemeroteca Digital, Arquivo Municipal
de Lisboa
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Traga o seu negócio para a era das
betonilhas cimentícias líquidas

&
A nossa solução de betonilha, utilizando a Tecnologia CHRYSO®ADCEM, que controla
e reduz eficientemente a retração por secagem das argamassas baseadas em cimento
Portland.
Para todo o tipo de fabricação: Utiliza os materiais da central de betão ou de
camião móvel dedicado.
Baseado nos materiais locais: Formulação de mistura para betonilha cimentícia.
Preserva uma economia de circuito.
Robusta: Alta flexibilidade e robustez.
Bombeável e auto-nivelante: Até 1000 m² por dia com 3 homens.
CHRYSO Adjuvantes - R. Cheinho 120, 4435-654 Baguim do Monte - Portugal - Tél. :+351 22 537 91 71

Obra

Empreitada geral
de construção
do subtroço
Freixo-Alandroal
da linha de Évora
Resumo da empreitada
Empreitada Geral de Construção Civil do Subtroço
Freixo-Alandroal, entre o Pk 146+500 e o Pk 167+000,
numa extensão total de 20,5 km. Este é o 2.º lote inserido na Linha de Évora, entre o PK 126+000 da atual
Linha de Évora (a norte de Évora) e o PK 204+134
(ligando à atual Linha do Leste na direção de Espanha),
numa extensão total de cerca de 78,1 km. A empreitada
engloba a execução de todos os trabalhos inerentes à
construção da infraestrutura ferroviária, incluindo obras
de arte especiais, correntes superiores e inferiores, terraplenagem, drenagem, contenção de taludes, edifício
técnico, maciços de catenária e canal técnico para telecomunicações, mudança de serviços afetados de serviços públicos de energia de AT, MT, BT, adutoras de
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Viaduto do Barranco de Pegões

água e cabos de telecomunicações. O traçado do troço
desenvolve-se segundo uma orientação genérica WSW-ENE, próxima das localidades de Freixo e Alandroal.
Em função das caraterísticas topográficas e hidrológicas da zona atravessada e das opções de integração
ambiental e paisagística, houve a necessidade de dotar
o traçado de diversas obras de arte. Está a decorrer
a construção de 10 obras de arte especiais (viadutos)
e obras de arte correntes – 11 passagens superiores,
6 passagens inferiores/agrícolas, com processo construtivo de cimbres ao solo.

Viaduto do Calado
Viaduto do Calado

Viaduto do Calado

Passagem Superior 166-1, Terraplenagem ao PK 166

Passagem Superior 166-1, Terraplenagem ao PK 166

Passagem
Superior
Terraplenagem
aopara
PK garantir
166
O betão é produzido
em 2 centrais
da166-1,
Mota-Engil,
ins- meios
a continuidade dos trabalhos. Para
taladas na zona industrial do Alandroal, com a capaci- fazer face às elevadas temperaturas do verão, além das
dade instalada de 200 m3/h, equipada com laboratório medidas implementadas no fabrico de betão, incluindo
de controlo de qualidade do betão produzido e apli- o recurso a “chillers” para abaixamento da temperatura
cado, sendo o controle de conformidade assegurado do betão fresco, as betonagens passaram a decorrer
pela APEB. Para o fornecimento e transporte do betão em regime de horário noturno.
às frentes de obra, estão mobilizadas 12 autobetoneiras e três autobombas, sendo em situações pontuais de Os trabalhos decorrem com recurso a meios próbetonagens de grandes volumes efetuado o reforço de prios da Mota-Engil, com reforço de subempreitei-

março 2021

25

Obra

ros, nas especialidades de cofragem,
aço, impermeabilização de tabuleiros,
transportes, drenagem, guardas de
segurança, serralharias e sinalização.
Para dar sequência ao plano de trabalhos, a carga máxima foi aproximadamente de 750 trabalhadores, alguns
dos quais locais, mas perante a escassez de mão de obra local recorreu-se
essencialmente a trabalhadores deslocados da região norte do país e a emigrantes de várias nacionalidades.

Terraplenagem ao PK 162+400

Terraplenagem ao PK 162+400

Caraterização da obra
Dono de obra: IP– Infraestruturas de Portugal, S.A.
Valor da empreitada
Prazo

897 dias

– Extensão traçado pela via

20,5 km

•

Obras de Arte Especiais – viadutos

•

Extensão total tabuleiros dos viadutos

•

Total do comprimento dos pilares

– O. A.C. – Passagens inferiores/agrícolas
– O. A.C. – Passagens superiores

10 viadutos
3,8 km
2 337 m
6 Un
11 Un

– Cofragens

145 062 m2

– Betão

114 781 m3

– Aço A500 NR

12 851 ton

– Material britado (britas, rachão, ABGE)
– Cimbre
– Desvios provisórios trânsito
– Limpeza e Desmatação
– Decapagem

1 190 767 ton
442 200 m3
6 un
1 157 665 m2
238 879 m3

– Escavações

1 883 743 m3

– Aterros

1 530 639 m3

– Pavimentação

66 255 m2

– Betão Projetado

18 541 m2

– Pregagens

138 168 m

– Guardas de seg./corpos

13 462 m

– Restabelecimentos superiores

11 un

– Restabelecimentos inferiores

6 un

– Caminhos de serviço
– Edifício técnico
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74 735 000 €

17,8 km
1 un

Página 6 d

BETÃO À PROVA DE ÁGUA

SIKA® PLASTOCRETE®-05
E SIKA® WT-200 P
ADJUVANTES PARA BETÃO IMPERMEÁVEL
Se procura a obtenção de um betão impermeável, opte pela introdução dos
nossos Sika® Plastocrete®-05 ou Sika® WT-200 P.
Na vanguarda da tecnologia, a introdução destes adjuvantes permite diminuir
e bloquear a rede de capilares e aumentando desta forma a compacidade e as
suas resistências mecânicas.
O Sika® WT-200 P foi especialmente formulado para a produção de betão
impermeável de alta qualidade, consistindo em materiais que irão formar
compostos não solúveis nos poros e na estrutura capilar do betão, selando

SAIBA MAIS EM

WWW.SIKA.PT

e protegendo permanentemente o betão contra a penetração de água e
de outros líquidos, bem como, reforçar as propriedades de auto selagem e
cicatrização do betão, aumentado a capacidade de selagem de micro fissuras.
A sua ação de auto cicatrização permanece ao longo do tempo, resultando
numa estrutura resistente, durável, protegida da deterioração e altamente
resistente a substâncias químicas agressivas, garantindo uma completa
impermeabilização sem medidas dispendiosas ou elevados custos de
manutenção.

© VDO

Legislação

A importância
dos tacógrafos
nas empresas
Tacógrafo digital

A fim de existir uma regulamentação clara, adequada e executada uniformemente
pelos Estados Membros e de forma a melhorar as condições de trabalho
dos condutores e em especial contribuir para a segurança rodoviária de todos
os utentes da estrada, foi introduzido o aparelho de controlo (tacógrafo)
no domínio dos transportes rodoviários.

A título de curiosidade, podemos indicar que o primeiro
tacógrafo surgiu no ano de 1928.
O tacógrafo destina-se a ser instalado em veículos dedicados ao transporte rodoviário de mercadorias ou passageiros com um peso bruto superior a 3.500Kg a fim de
indicar, registar e memorizar, automática ou semi-automaticamente, dados relativos a toda a atividade realizada
pelo condutor.
Assim, com base na regulamentação sócio laboral, as viaturas com um peso bruto superior a 3.500Kg e com matrícula anterior a 01 de maio de 2006 devem estar equipadas com tacógrafo analógico e têm a sua forma de
registo de atividade no disco diagrama prevista no Regulamento (CEE) nº 3821/85 do Conselho de 20 de dezembro de 1985 e no Regulamento (UE) nº 165/2014 de 4 de
fevereiro de 2014.
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As viaturas com um peso bruto superior a 3.500Kg e com
matrícula a partir do dia 01 de maio de 2006 devem estar
equipadas com tacógrafo digital para os quais os condutores se devem fazer acompanhar do seu cartão de
condutor.
A 20 de dezembro de 1985 foi implementado o Regulamento (CEE) nº 3820/85 e o Regulamento (CEE) nº
3821/85 do Conselho de 20 de dezembro de 1985 que
regulamentavam as condições de trabalho e segurança
rodoviária para os trabalhadores móveis. Este regulamento tem sido melhorado e harmonizado, tendo a 4 de
fevereiro de 2014 o Parlamento Europeu e o Conselho
criado o Regulamento (UE) nº 165/2014 que revogou os
anteriores relativamente à introdução do aparelho de controlo no domínio dos transportes rodoviários e alterou o
Regulamento (CE) nº 561/2006 de 15 de março relativo à
harmonização de determinadas disposições em matéria
social no domínio dos transportes rodoviários.

Pictogramas
No âmbito da referida legislação, o legislador definiu
que o condutor deve comutar no tacógrafo separada e
distintamente os vários pictogramas referentes à atividade que se encontra a realizar:

Períodos de condução

Outros trabalhos realizados pelo condutor
tais como: cargas ou descargas,
troca de cartões em tripulação múltipla,
abastecimento do veículo, períodos
de fiscalização, entre outros

Períodos de disponibilidade

Pausas e repousos

Nas situações em que o condutor se encontra afastado
do veículo e não tenha a possibilidade de registar a sua
atividade no tacógrafo, o legislador definiu que o condutor deve fazê-lo assim que possível da seguinte forma:
no tacógrafo analógico deve inscrever a mesma manualmente e no caso do tacógrafo digital através da realização de entradas adicionais manuais.
As entradas adicionais manuais permitem ao condutor
justificar no tacógrafo digital qual a atividade realizada
pelo condutor no período em que se encontrava afastado do veículo. O condutor tem a possibilidade de realizar as entradas adicionais manuais apenas no momento
de inserção do cartão de condutor no tacógrafo não
podendo ser realizadas em momento posterior. Depois
de gravadas, as entradas adicionais manuais não podem
ser modificadas ou eliminadas.

Registos que devem acompanhar
o condutor
A legislação prevê que o condutor que conduza um veículo equipado com tacógrafo analógico se deve fazer
acompanhar da documentação seguinte:
• Folhas de registo do dia em curso e as utilizadas nos
28 dias anteriores;
• Cartão de condutor (caso possua); e
• Qual registo manual e impressões realizadas nos últimos 28 dias.

Tacógrafo analógico

Caso o condutor conduza um veículo equipado com tacógrafo digital deve fazer-se acompanhar de:
• O seu cartão de condutor;
• As folhas de registo utilizadas nos 28 dias anteriores
em caso de ter conduzido veículos equipados com
tacógrafo analógico; e
• Qual registo manual e impressões realizadas nos últimos 28 dias.
Os agentes fiscalizadores podem verificar o cumprimento desta obrigação através da análise dos dados
visualizados, impressos ou registados pelo aparelho de
controlo ou, na falta destes, através da análise de outro
documento comprovativo que permita justificar a atividade realizada pelo condutor.
Os registos efetuados no tacógrafo são a primeira fonte
de informação nas ações de fiscalização realizadas em
estrada. Quando por razões objetivas não seja possível
registar no tacógrafo a atividade realizada pelo condutor, a ausência de registos deve ser justificada mediante
a utilização de uma Declaração de Atividade.
Desta forma, foi criado o formulário normalizado que deve
ser reconhecido por todos os Estados Membros e é utilizado nos seguintes casos:
• Baixa por doença;
• Gozo de período de férias anuais;
• Gozo de baixa ou de um período de repouso;
• Condução de veículos não abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 561/2006 ou pelo AETR;
• Realização de atividades distintas da condução;
• Disponibilidade.
Este formulário apenas é válido no seu formato original
e assinado pela empresa e pelo condutor.

março 2021

29

Legislação

Regras referentes aos períodos
de Condução, Trabalho e Pausas/
Repouso
Períodos de Condução
• O tempo de condução contínua não pode exceder as
4h30m;
• O tempo de condução diária regular é de 9 horas;
• O tempo de condução diária alargada é de 10 horas no
máximo duas vezes por semana;
• O tempo de condução bissemanal é de 90 horas; e
• O tempo de condução semanal é de 56 horas.
Períodos de Tempo de Trabalho
• O tempo de trabalho (condução+outros trabalhos) contínuo não pode exceder as 6 horas consecutivas;
• O tempo de trabalho semanal é de no máximo 60 horas;
• Em média, num período de 17 semanas o condutor não
pode exceder 48 horas de trabalho;
• O tempo de trabalho noturno não pode exceder as
10 horas num período de 24 horas.

Períodos de Pausas e Repouso
• O período de repouso diário regular é de pelo menos
11 horas ou de 3 horas + 9 horas contínuas e ininterruptas dentro do período de 24 horas;
• O período de repouso diário reduzido é de no mínimo
9 horas e menos de 11 horas contínuas e ininterruptas
dentro do período de 24 horas;
• O período de repouso semanal regular é de pelo menos
45 horas;
• O período de repouso semanal reduzido é de pelo
menos 24 horas devendo esta redução em relação ao
período de repouso semanal regular ser compensada; e
• As pausas a realizar são no mínimo de 15 minutos + 30
minutos ou de 45 minutos.

Responsabilidade da Empresa
De forma a evitar a ocorrência de infrações, a empresa
deve garantir que os seus condutores se encontram devidamente instruídos para a utilização do aparelho de controlo devendo para isso promover a existência de ações
de formação regulares.

Acelerador de presa para
betão projetado
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Espumas para condicionamento
sustentável dos solos

Para mais informações em mapei.pt

De modo a assegurar o cumprimento da legislação aplicável, a lei determina que as empresas planeiem o serviço
dos seus condutores realizando também controlos regulares aos seus dados tacográficos de forma a verificar o cumprimento do seu planeamento.

Regime Sancionatório
Representado nos dois quadros que se seguem.

Regime Sancionatório Lei 27/2010 – Períodos de Repouso
Coima
Infração

Repouso diário
regular
inferior a 11h

Repouso diário
reduzido
inferior a 9h

Repouso diário
regular repartido
(3h + 9h)

Repouso semanal
regular
inferior a 45h

Repouso semanal
reduzido inferior a
24h

Gravidade

Período
Excedido

Regime
Sancionatório
Negligência

Dolo

Leve

Igual ou superior a
10h e inferior a 11h

Artigo 20º nº 1 al. a)

204€ até
918€

612€ até
1.530€

Grave

Igual ou superior a
8h30m e inferior a 10h

Artigo 20º nº 1 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Inferior a 8h30m

Artigo 20º nº 1 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€

Leve

Igual ou superior a 8h
e inferior a 9h

Artigo 20º nº 2 al. a)

204€ até
918€

612€ até
1.530€

Grave

Igual ou superior a 7h
e inferior a 8h

Artigo 20º nº 2 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Inferior a 7h

Artigo 20º nº 2 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€

Leve

Duração em falta
inferior a 1h

Artigo 20º nº 3 al. a)

204€ até
918€

612€ até
1.530€

Grave

Duração em falta igual
ou superior a 1h
e inferior a 2h

Artigo 20º nº 3 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Duração em falta
superior a 2h

Artigo 20º nº 3 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€

Leve

Igual ou superior
a 42h e inferior a 45h

Artigo 18º nº 4 al. a)

204€ até
918€

612€ até
1.530€

Grave

Igual ou superior a
36h e inferior a 42h

Artigo 18º nº 4 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Inferior a 36h

Artigo 18º nº 4 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€

Leve

Igual ou superior
a 22h e inferior a 24h

Artigo 19º nº 1 al. a)

204€ até
918€

612€ até
1.530€

Grave

Igual ou superior
a 20h e inferior a 22h

Artigo 19º nº 1 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Inferior a 20h

Artigo 19º nº 1 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€
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Regime Sancionatório Lei 27/2010 – Tempo de Condução
Coima
Infração

Excesso do Período
de Condução Diária
de 9h

Excesso do Período
de Condução Diária
alargada de 10h

Excesso do Período
de Condução
Semanal de 56h

Excesso do Período
de Condução
Bissemanal
de 90h

Excesso do Período
de Condução
Ininterrupta
de 4h30m

Incumprimento
das Pausas
de 15+30m
ou 45m
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Gravidade

Período
Excedido

Regime
Sancionatório
Negligência

Dolo

Leve

Inferior a 10h

Artigo 18º nº 1 al. a)

204€ até
918€

612€ até
1.530€

Grave

Igual ou superior a
10h e inferior a 11h

Artigo 18º nº 1 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Igual ou superior a
11h

Artigo 18º nº 1 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€

Leve

Inferior a 11h

Artigo 18º nº 2 al. a)

204€
até 918€

612€ até
1.530€

Grave

Igual ou superior a
11h e inferior a 12h

Artigo 18º nº 2 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Igual ou superior a
12h

Artigo 18º nº 2 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€

Leve

Inferior a 60h

Artigo 18º nº 3 al. a)

204€ até
918€

612€ até
1.530€

Grave

Inferior ou superior a
60h e inferior a 70h

Artigo 18º nº 3 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Igual ou superior
a 70h

Artigo 18º nº 3 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€

Leve

Inferior a 100h

Artigo 18º nº 4 al. a)

204€ até
918€

612€ até
1.530€

Grave

Igual ou superior
a 100h e inferior
a 112h30m

Artigo 18º nº 4 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Igual ou superior
a 112h30m

Artigo 18º nº 4 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€

Leve

Inferior a 5h

Artigo 19º nº 1 al. a)

204€ até
918€

612€ até
1.530€

Grave

Igual ou superior
a 5h e inferior a 6h

Artigo 19º nº 1 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Igual ou superior a 6h

Artigo 19º nº 1 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€

Leve

Diferença até 10%

Artigo 19º nº 2 al. a)

204€ até
918€

612€ até
1.530€

Grave

Diferença igual
ou superior a 10%
e inferior a 30%

Artigo 19º nº 2 al. b)

612€ até
4.080€

1.326€ até
92.310€

Muito
Grave

Diferença igual
ou superior a 30%

Artigo 19º nº 2 al. c)

2.040€ até
30.600€

4.590€ até
61.200€

Loja online: www.goldliz.pt

PAPEL TÉRMICO PARA TACÓGRAFOS
Certificado e aprovado, nos termos da legislação europeia
nomeadamente pelo Regulamento >(UE) nº 1266/2009 de
12 de dezembro, para todos os tacógrafos digitais.
Caixa com 3 rolos de 8 metros cada
€ 2,00 + IVA

DISCO DIAGRAMA HAUG 125 - 24 EC 4K
Disco diagrama certificado
Disponíveis também:
HAUG 140 - 24 EC - 4K

€ 4,50 + IVA

HAUG 180 - 24 EC 4B

€ 4,35 + IVA

€ 3,25 + IVA

MÁQUINA DE DESCARGA DE TACÓGRAFOS DIGITAIS
VDO DLK PRO S
Suporte total à mais nova geração de tacógrafos
inteligentes, por exemplo, DTCO 4.0
Pode ser usado em todos os tacógrafos digitais
de 12 e 24 volts
O VDO DLK Pro S tem memória suficiente para
aproximadamente 6.000 downloads trimestrais.

€ 299,00 + IVA

www.rosete.pt

Obra

Reabilitação
do Canal GPM
do aproveitamento
hidroagrícola
do Vale do Sado
Por Laboratório e Controlo da Qualidade do Grupo PRAGOSA
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O Aproveitamento, no seu todo, localiza-se no Concelho de Alcácer do Sal,
distrito de Setúbal, beneficiando terras pertencentes à união das freguesias
de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana,
freguesia da Comporta e freguesia do Torrão.

Construído pela antiga Junta Autónoma das Obras de
Hidráulica Agrícola (JAOHA) durante a década de 40, do
século passado, tem como estruturas de retenção e armazenamento de água, as barragens de Vale de Gaio (capacidade 68 hm3) e de Pego do Altar (94 hm3).
A distribuição de água para rega é feita por gravidade
através de uma rede de rega com 180,8 km de desenvolvimento total, dos quais 116,2 km pertencem à rede primária, essencialmente constituída por canais a céu aberto
de secção trapezoidal.
Em 2009, o AHVS serviu 496 beneficiários, distribuídos por
203 explorações de arroz, oito pomares, um de milho, dois
de forrageiras e 282 hortas. Atualmente, e de acordo com
a ABVS, existem cerca de 200 beneficiários produtores de
arroz, por norma associados a prédios de média a grande
dimensão, e entre 200 a 300 beneficiários que produzem
hortícolas e outras culturas, em prédios de pequena dimensão. A área ocupada com arroz é amplamente dominante.

Objetivo
O objetivo principal do projeto é então a reabilitação dos
troços do canal GPM em pior estado de conservação,
nomeadamente os troços de canal aberto originalmente
revestido com lajetas tipo rosacometta, até às grelhas do

Monte da Pedra (pk 20+054), e os aterros de entre pontes-canal de Palma e das Malhadinhas.

Obra
O canal GPM é constituído por uma base estrutural geotécnica, aterros e/ou escavações, sobre a qual foi colocado um revestimento constituído por lajetas de betão
simples, assentes diretamente sobre as espaldas e rasto,
ligadas entre si por uma argamassa de cimento e que
constituíam painéis com cerca de 5 m de comprimento,
separados por juntas transversais.
Este revestimento tinha como função conferir um bom
escoamento da água e proteger o terreno da ação da água.
Os troços de canal alvo de intervenção serão revestidos
em betão do tipo C25/30 XC1(P) Cl0,20 D12 S2, reforçado
com fibras metálicas galvanizadas (25 kg/m3), com 0,10 e
0,15 m de espessura nas espaldas e na laje de soleira do
canal, respetivamente. Serão igualmente executadas orelhas, em ambos os lados do canal, com 0,15 de espessura
e 0,30 m largura, respetivamente.
O equipamento utilizado foi uma máquina de perfis AS
Wirtgen SP 500 e CPM 1250 A, que são máquinas desenvolvidas para a execução de perfis de betão “in situ”
recorrendo a cofragem deslizante.

Figura 1 – Perfil tipo do revestimento do canal
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Obra

Obra em execução

Obra concluída

Dados relevantes
›
›
›
›
›

Extensão de canal executado: 7 500 m
Consumo de betão: 10 000 m3
Consumo de fibras metálicas: 250 000 kg
Rendimento médio de consumo de betão: 93 m3/dia
Rendimento médio de canal betonado: 70 m/dia

Para o estudo da formulação do betão foi necessário ter
em consideração os seguintes aspetos:
• O valor de consistência ótimo para a execução, bem
como a variação permitida;
• A trabalhabilidade do betão;
• A flutuabilidade das fibras metálicas, capacidade do
betão englobar a fibra metálica minimizando o seu
aparecimento à superfície;
• Ajuste de velocidade e vibração da máquina;
• Capacidade de modulação e de acabamento superficial;
• Sustentabilidade do betão nas espaldas;
• Comportamento no processo de cura;
• Aferência dos tempos de abertura de juntas.

No final do processo de estudo da formulação, obteve-se um produto conforme e com as características necessárias para responder aos requisitos pré-estabelecidos.
No decorrer da obra, houve necessidade de pequenos
ajustes, para otimização da consistência e dos tempos
de cura, mas, na generalidade, o betão manteve as suas
características e comportamento que permitiram o cumprimento do plano de trabalhos e rendimentos previstos.
No âmbito da empreitada foram, ainda, executados outros elementos em betão, tais como, rampas de acesso
ao canal, pontões rodoviários e pedonais e órgãos de
drenagem.

Ficha técnica
› Obra: Empreitada de Reabilitação do Canal

As principais dificuldades verificadas no processo de
estudo da formulação, tendo em conta o cumprimento
dos requisitos apresentados acima, foram: a obtenção
de um acabamento liso, sem irregularidades, buracos e
deformações. Outra das dificuldades encontradas foi a
manutenção da estabilidade e aderência do betão nas
paredes do canal.
No sentido de otimização destas características, foram
feitas experiências no âmbito da curva granulométrica
da mistura de agregados, por forma a garantir estrutura
na matriz dos agregados, assim como, finos de boa qualidade que permitissem um bom acabamento à saída do
molde, evitando a necessidade de intervenção manual.
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GPM do Aproveitamento Hidroagrícola
do Vale do Sado (2 Lotes) – Lote1
› Dono de obra: Associação e Beneficiários
do Vale do Sado (ABVS)
› Projeto: COBA Portugal
› Empreiteiro: Construções Pragosa, S.A.
/ Betodesliza – Construções, Lda.
› Tipo de betão fornecido:

C25/30 XC1(P) Cl0,20 D12 S2
› Central de Produção de Betão: Central de obra

em Santa Catarina, Alcácer do Sal

Ambiente e Sustentabilidade

O futuro é brilhante
com estradas de betão
Por Karl Downey*

Quem estiver familiarizado com “The Concrete Initiative” saberá tudo sobre os benefícios da sustentabilidade do betão em edifícios: durabilidade, baixo
impacto ambiental, segurança, para citar apenas
alguns. Contudo, podemos estar menos conscientes
de que todas essas vantagens se mantêm igualmente
quando se trata do uso de betão na pavimentação
de estradas.
O betão pode ser usado tanto na camada superficial
das estradas, na qual os veículos circulam diretamente,
como nas camadas de base. Desde há muitos anos que
os pavimentos em betão são usados por toda a Europa
e, de facto, estavam bastante difundidos até à década
de 50 do século passado. A tendência que se seguiu
depois em muitos países, de preferência pelo asfalto,
pode ser atribuída a uma sobrevalorização do peso dos
custos iniciais e à grande disponibilidade e baixo custo
do betume asfáltico, devido ao refinamento do petróleo em grande escala.
Pavimentos de betão sempre foram apreciados pela
sua durabilidade e baixa manutenção, pelo que não é
difícil entender como isso se traduz em claros benefí-
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cios de sustentabilidade para o mundo ecologicamente
mais consciente de hoje. Assim, como se passa nas edificações, as vantagens do uso do betão nos pavimentos
abrangem os três pilares da sustentabilidade: social, económico e ambiental.
Relativamente ao pilar social, o betão contribui muito
para a segurança em túneis, pois não arde. De facto,
em muitos países europeus, o betão é especialmente
recomendado pelos bombeiros para os pavimentos
dos tuneis rodoviários. A segurança também é aumentada graças à sua durabilidade, pois as estradas de
betão não formam sulcos, reduzindo assim o risco de
“aquaplaning”.
Os benefícios económicos também são claros. Os pavimentos de betão têm ao longo da sua vida útil, custos
mais baixos do que os concorrentes, graças à sua durabilidade. Além disso, a sua cor mais clara permite também economizar na iluminação das estradas.
Finalmente, não deve ser surpresa que a longa vida útil
dos pavimentos de betão seja benéfica para o meio
ambiente. Ainda mais impressionante é que os pavimentos de betão contribuem para economizar nas emissões dos veículos que circulam por eles, pois graças à

sua rigidez reduzem a resistência ao rolamento dos veículos, com maior benefício nos veículos pesados. Cada
quilómetro de estrada de betão pode, num período de
30 anos, reduzir as emissões de CO2 dos veículos que
por ela circulam, entre 1.000 e 4.000 toneladas de CO2.
Hoje há razões para acreditar que os pavimentos rodoviários em betão poderão estar de regresso. As autoridades rodoviárias estão a despertar para as vantagens
do betão. Na Polónia, por exemplo, estão em curso trabalhos para construir 1 380 quilómetros de autoestradas
de betão e vias rápidas ao longo dos próximos anos.
Lá, o uso de parcerias público-privadas (PPPs), em que
a concessionária privada tem a responsabilidade de
projetar e financiar a estrada, bem como mantê-la por
25 ou 35 anos, significa que o betão pela sua longa
duração é a escolha óbvia.
A crescente participação do betão nos pavimentos das
estradas pode ter alguns benefícios económicos surpreendentes. Um artigo recente dos Estados Unidos

AF_216x151_Anuncio_MEEC_2019.pdf
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ilustra como nos estados em que tanto o betão como o
asfalto betuminoso são usados regularmente, são praticados preços mais baixos atendendo à concorrência por
existirem duas alternativas, possibilitando uma maior
eficiência de gastos por parte das autoridades, permitindo assim economizar dinheiro público.
(http://www.euractiv.com/sections/trade-society/greater-competition-between-pavement-industriescould-save-public-millions)
Assim, os benefícios de sustentabilidade do betão são
claros, e serão compartilhados pelos cidadãos, governos e meio ambiente. O futuro será brilhante com estradas de betão.
Mais informações sobre todos os factos deste artigo
podem ser encontradas em www.eupave.eu
*Karl Downey é secretário-geral da EUPAVE,
a European Concrete Paving Association.
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Mota-Engil,
Engenharia e Construção

A Mota-Engil Engenharia mantém consolidada a sua posição
de liderança a nível nacional na sua área de atuação.
Com mais de 70 anos de experiência no desenvolvimento de projetos ambiciosos,
concretizados com base no pioneirismo das técnicas de construção, na vanguarda
das novas tecnologias e nas capacidades e competências das suas pessoas,
a empresa é cada vez mais uma referência da engenharia e construção.

engenharia.mota-engil.pt
fevereiro 2021
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Obra

Projeto Residencial ONE Living
Gandarinha – Cascais
Por Betão Liz, S.A. Grupo Cimpor

O ONE Living é um projeto imobiliário residencial promovido e construído pela Teixeira Duarte que nasce
nos terrenos da antiga Praça de Touros, numa das
zonas mais nobres da Vila de Cascais, a Gandarinha. O
ONE Living pretende ser um empreendimento de luxo
que apresenta um conceito residencial único e raro.

Um projeto promovido e construído
pela Teixeira Duarte
A Teixeira Duarte é a identidade de um Grupo empresarial que se apresenta através daquela que é a sua imagem
de marca: um Grupo português fundado numa Casa de
Engenharia – algo inerente à sua génese e ao seu fundador – que, com espírito empreendedor e apoio nos seus
recursos humanos e meios técnicos, estendeu, desde há
décadas, a sua atuação a outros setores e mercados com
uma identidade vivida e defendida por todos ao longo
de quase cem anos de atividade.
Com o primeiro projeto imobiliário realizado nos anos
70, a Teixeira Duarte consolidou ao longo dos anos um
conjunto de competências e serviços em toda a cadeia
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de desenvolvimento imobiliário. Com mais de 6 milhões
de m2 construídos, 3 milhões de m2 em desenvolvimento
e mais de 7.000 casas entregues em todo o mundo, a
Teixeira Duarte é hoje uma referência no mercado imobiliário.
A escolha da Vila de Cascais para a construção de um
empreendimento residencial de luxo, deve-se à sua
localização privilegiada, por ser banhada pelo mar e por
ser uma das zonas mais valorizadas da Europa. Os inúmeros espaços verdes e as infraestruturas desta região
sempre atraíram portugueses e estrangeiros.

Arquitetos e engenheiros de referência
num projeto único
O empreendimento ONE Living conta com o reconhecido arquiteto Frederico Valsassina na criação de todos
os espaços e com o arquiteto João Ferreira Nunes no
projeto de paisagismo.
O arquiteto Frederico Valsassina é uma figura incontornável e uma referência no panorama arquitetónico contemporâneo. Com atelier formado em 1986 o

arquiteto não demora a encontrar desafios que projetam e premeiam o seu trabalho. Entre os muitos desenhos que ajudam a pintar as linhas de horizonte em
Portugal e no estrangeiro, é nas soluções para a habitação que o seu nome mais sobressai, aliando o destaque da envolvência com a integração harmoniosa
do tecido urbano.
O arquiteto João Ferreira Nunes e a Equipa da PROAP,
dedicam-se há mais de 20 anos a uma procura, quase
obsessiva, de uma forma de dialogar e de comunicar
com a paisagem de um modo compreensivo e participativo. Um dos conceitos que melhor poderia definir a
arquitetura da PROAP é o desenho. É nele que está a
essência de cada projeto e de cada intervenção, que
se define pela interpretação da natureza, onde cada
paisagem é transformada através dos sentimentos que
um lugar é capaz de transmitir.
Os trabalhos de construção do empreendimento ONE
Living foram coordenados pela Equipa de Direção de
Obra da Teixeira Duarte e rigorosamente acompanhados pela Equipa de Direção de Projeto da Teixeira
Duarte Real Estate, garantindo desta forma o elevado
grau de qualidade que caracteriza os projetos imobiliários da Teixeira Duarte.
O empreendimento ONE Living distingue-se pelas
características únicas dos apartamentos, destacando-se as áreas amplas, as varandas generosas, as salas
com duplo pé-direito e os jardins interiores. Neste
projeto todos os pormenores foram cuidadosamente
pensados para uma vivência única e para transmitir
aos seus residentes a sensação de viver numa moradia unifamiliar. Por outro lado, o ONE Living distingue-se pelo estilo de vida que proporciona, com mais de
10.000 m2 de zonas de lazer e convívio, rodeadas de
espaços verdes. O ONE Living é o reflexo da forma da
Teixeira Duarte desenvolver produtos imobiliários, em
que tudo é pensado ao detalhe.

ONE Living

Bloco 1

Bloco 2

Pisos acima da cota de soleira

4

4

Pisos abaixo da cota de soleira

3

1

Apartamentos
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Utilização

Habitação
Comércio

Habitação

Soluções Técnicas Estruturais
As fundações do edifício com os seus dois blocos
que integram o projeto ONE Living, foram definidas
pelas características do terreno à cota de fundação
que apresenta um valor de N(SPT) superior a 60 pancadas. A fundação da totalidade do edifício fez-se por
sapatas isoladas em betão armado, com dimensões
em planta de 2,50 x 3,00 m e 0,80 m de altura.
A solução estrutural adotada nos pisos destinados ao
comércio e estacionamento foi de lajes fungiformes
aligeiradas com capitéis (com 0,325 m de espessura
e 0,50 m de espessura nos capitéis) e nos pisos destinados à habitação foi de lajes maciças pré-esforçadas por pós-tensão com 0,23 e 0,25 m de espessura.
Estas lajes funcionam apoiadas diretamente sobre
pilares, vigas e paredes, os quais transmitem as cargas às fundações.
A espessura das lajes e as dimensões das vigas e pilares, são justificados com base na garantia do seu bom
comportamento estrutural, nomeadamente no que se
refere à sua deformabilidade e resistência para cargas
de utilização.
Os pórticos, núcleos e paredes resistentes estão localizados com a finalidade de permitir um bom comportamento às ações horizontais, em função do conhecido risco sísmico da região.
As paredes e núcleos resistentes têm uma espessura
de 0,22 m, tendo os pilares dimensões variáveis consoante a sua localização em planta e em altura.
Os muros de suporte no contorno do edifício apresentam espessuras entre 0,22 e 0,25 m, consoante a altura
de terras a suportar.
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Obra

Ficha técnica
› Obra: ONE Living, Gandarinha – Cascais
› Área Bruta de Construção: 16.000 m2
› Projeto de arquitetura:

Arq. Frederico Valsassina
› Projeto arquitetura paisagista:

PROAP – Arq. João Ferreira Nunes
› Dono de obra: Teixeira Duarte – Gestão de
›

Produção e Fornecimento de Betão
A Betão Liz foi a empresa de Betão Pronto responsável pela produção e fornecimento de betão para o
empreendimento ONE Living, tendo entregue mais
de 20 mil metros cúbicos de betão, através do seu
Centro de Produção situado na Portela de Sintra, com
o apoio pontual do Centro de Produção de Alfragide.
A Betão Liz é pioneira e grande impulsionadora da
indústria de Betão Pronto em Portugal, tendo instalado a sua primeira central de produção de betão em
1965, estando sempre envolvida nos mais importantes
projetos de engenharia civil realizados no nosso país.
Produziu e forneceu até à data mais de 45 milhões de
metros cúbicos de betão para obras públicas e particulares, desenvolvendo a sua atividade com total
respeito pelos mais elevados padrões de qualidade,
segurança e meio ambiente.
Os diferentes tipos de betão fornecidos para a obra
foram estudados no Laboratório Central da Betão Liz,
por forma a garantir as especificações de projeto e a
cumprir a regulamentação em vigor.
Durante a fase do estudo do betão, para além de
garantir os requisitos fundamentais, como a classe de
resistência à compressão, a classe de consistência, a
classe de exposição ambiental, a máxima dimensão
do agregado mais grosso e a classe de teor de cloretos, foram também considerados outros requisitos,
como a perda de trabalhabilidade e a facilidade de
aplicação do betão, de modo a conciliar as especificações de projeto com as necessidades da obra.
O controlo da qualidade do betão foi também assegurado pela Betão Liz, no entanto, os provetes executados para verificar a qualidade do betão fornecido decorrentes dos ensaios de identidade, foram
ensaiados à compressão no Laboratório Acreditado
da APEB.
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›
›
›

Participações e Investimentos Imobiliários, S.A.
Construtor: Teixeira Duarte – Engenharia
e Construções, S.A.
Fiscalização: TPF – Consultores de Engenharia
e Arquitetura, S.A.
Fornecedor de betão: Betão Liz, S.A. /
Grupo Cimpor
Volume de betão fornecido: 20.000 m3

No âmbito do controlo da produção do betão, os técnicos da Betão Liz executaram cerca de 2.000 provetes
cúbicos, o que corresponde a 640 amostras de betão,
para assegurar a conformidade com a norma NP EN
206-1:2007 e as especificações do projeto.
O fornecimento de betão para a obra do ONE Living,
implicou um planeamento rigoroso dos recursos,
principalmente o reforço de camiões betoneira para
o transporte de betão, tendo em conta o elevado
volume de betão fornecido em determinadas betonagens, bem como a necessidade de fornecer em simultâneo diversas frentes de obra.
Os fornecimentos de betão para a obra decorreram
entre março de 2019 e outubro de 2020. O principal betão fornecido para a estrutura do edifício foi o
C30/37.S3.XC3(P).D22.Cl0,4.
A parceria que existiu entre a Teixeira Duarte e a Betão
Liz ao longo da obra, permitiu que todo o processo de
fornecimento e aplicação do betão decorresse de forma
exemplar, cumprindo todas as exigências da qualidade
e regras de segurança, permitindo ainda cumprir os prazos previstos para a conclusão do projeto ONE Living.
O propósito da Betão Liz é continuar a percorrer o
caminho da qualidade, inovação, segurança e sustentabilidade, construindo parcerias com clientes, fornecedores e a comunidade, de modo a assegurar um
futuro promissor.

Empresa Multinacional com uma vasta experiência na
Prestação de Serviço de Bombagem de Betão, sediada na
zona de Sintra, prestamos serviço por diversas zonas do Pais.
Temos para lhe oferecer Serviço de Bombagem de Betão com
recurso a Bomba Estática e camião Autobomba.
Temos soluções para todos os tipos de serviço de bombagem
de betão.
Contacte-nos!
Rua das Portelas, Nr. 38
Terrugem
2705-864 Sintra
Teotonio Ferreira
ptp.bombagem@pumpingteam.com
Tel. +351 911 584 932

Técnica

Avaliação da classe de resistência
à compressão do betão
(segundo a NP EN 12391: 2019 secção 9).

2.ª Parte. Avaliação in situ através de ensaios de carotes,
com ou sem ensaios indirectos
Por João André, Diretor Técnico da APEB

A dúvida sobre a qualidade do betão é uma situação que os produtores de betão
por vezes enfrentam. É importante perceber como solucionar a situação adoptando
uma abordagem coerente e positiva desde o início. Este artigo descreve
a metodologia a seguir na avaliação da classe de resistência à compressão do betão
in situ através da metodologia da NP EN 13791: 2019 secção 9. Neste artigo
iremos descrever a avaliação da classe de resistência à compressão do betão
através de ensaios de carotes, com ou sem ensaios indirectos.

Avaliação in situ usando carotes,
com ou sem ensaios indirectos
Resistência à compressão especificada
A resistência à compressão de acordo com o Eurocódigo 2,
NP EN 1992-1-1, é determinada a partir do ensaio de
provetes cilíndricos em que o comprimento do cilindro
é duas vezes o diâmetro, ou seja, 2:1 ( 𝒇c ,2:1cilindro ). A resistência à compressão do betão em Portugal é especificada em termos de resistência de provetes cúbicos, ou
seja, 1:1 ( 𝒇c ,1:1cubo ). A NP EN 13791 segue a NP EN 19921-1; portanto, é especificado o valor de 𝒇ck , spec resistência característica mínima associada à classe de resistência à compressão especificada de provetes de ensaio
cilíndricos normalizados (150mm x 300mm), (por exemplo, 𝒇ck , spec é 25 MPa para a classe de resistência à compressão C25/30). Em Portugal a resistência à compressão característica é determinada através do ensaio de
provetes normalizados de forma cúbica. Nesta situação
tomar 𝒇ck , spec, cubo matematicamente 𝒇ck , spec é considerada igual a 0,82 x 𝒇ck , spec, cubo.
Nota: O valor '0,82' é o valor médio de 𝒇ck, cil divido por 𝒇ck, cubo

para as classes de resistência incluídas nas NP EN 206-1 e NP
EN 1992-1-1.

Resumindo, se for necessário considerar carotes com
relação comprimento/diâmetro de 2:1 e, por razões práticas, se isso não for possível, considerar carotes com
uma relação de 1:1 e converter em carotes de 2:1 utilizando o factor de 0,82.
Sempre que possível, os carotes ensaiados devem
ter uma relação comprimento/diâmetro de 1:1 (ou
seja, uma relação comprimento/diâmetro no intervalo
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0,90:1 a 1,10:1, conforme NP EN 13791 Secção 6), pois
esses valores representam a relação entre as faces dos
provetes cúbicos usados para determinação da conformidade do betão à compressão em Portugal.
Avaliação através de ensaios indirectos
e com ensaios de carotes
O Quadro 1 apresenta um resumo das áreas de ensaios
indirectos, carotes e critérios de avaliação para uma zona
de betão de até 180 m3. Os ensaios indirectos considerados “não destrutivos” são a determinação o ensaio
esclerométrico (índice esclerométrico) e o ultra sons
(velocidade de propagação dos ultra sons). Estes ensaios
não medem directamente a resistência à compressão
do betão, mas através de outras propriedades (dureza
superficial e homogeneidade) que empiricamente estão
relacionadas com a resistência à compressão. Os equipamentos, o procedimento de ensaio e a apresentação
dos resultados devem estar em conformidade com as
normas NP EN 12504-2 (determinação do índice esclerométrico) e NP EN 12504-4 (velocidade de propagação
dos ultra sons).
A carotagem deve ser realizada conforme a norma
NP EN 12504-1 e os requisitos adicionais estabelecidos
na norma NP EN 13791, ou seja, os carotes devem ter
diâmetro ≥ 75 mm e a carotagem realizada para uma
maturidade do betão com pelo menos 28 dias a 20 °C.
Nota: A NP EN 13791 contém requisitos para avaliar ensaios de
carotes entre 50 mm de diâmetro e 75 mm de diâmetro, onde
refere serem necessários três carotes para obter um resultado
de ensaio. O uso desses carotes de menores dimensões não é
abordado neste artigo.

Essencialmente os ensaios indirectos são realizados para
minimizar o número de carotes necessários, mas a avaliação é baseada na resistência à compressão dos carotes.
Quando os resultados satisfazem os critérios de avaliação, a resistência à compressão característica está conforme com a especificada.

Para os familiarizados com o ensaio de identidade na
NP EN 206-1 reconhecerão o termo entre parenteses,
pois esse é o critério de resistência à compressão média
para os “n” resultados dos ensaios de identidade.

Quadro 1 – Resumo das áreas de ensaios indirectos, carotes
e critérios de avaliação para a zona de ensaio de betão até 180 m3
Critérios de avaliação b)
Nota: Ambos os critérios precisam ser cumpridos para
a aceitação da conformidade da resistência à compressão.

Quantidade
aproximada
de volumes
de 30 m3
na zona
de ensaio

1 c)

Quantidade
mínima total
de ensaios
indirectos
por zona
de ensaio

Quantidade mínima
de resultados de
carotes 1:1 e de
áreas de ensaio
para carotagem a)

9

Para a zona de ensaio
ensaiar 2 carotes:
um carote em cada
um dos locais dos
dois valores mais
baixos dos ensaios
indirectos

2
3

12

4
5

20
6

Para a zona de ensaio
ensaiar 3 carotes:
um carote no local
onde se registou o
resultado do ensaio
indirecto mais baixo
e um carote em cada
uma das duas áreas
de ensaio próximas da
mediana dos ensaios
esclerométricos ou
da média do ensaio
de velocidade de
propagação dos
ultra sons.

Média dos resultados
dos ensaios das carotes
nas áreas mais próximas
da média da mediana
dos ensaios
esclerométricos ou da
média dos ensaios de
velocidade de propagação
dos ultra sons, para
a zona de ensaio.

Menor resultado
do ensaio
da cotote d)

--

≥ 0,85 ( 𝒇ck

≥ 0,85 ( 𝒇ck

, spec, cubo

+ 1)

, spec, cubo

+ 2)

≥ 0,85 ( 𝒇ck

, spec, cubo

- M)

a) Quando o diâmetro do carote ≥75 mm e relação comprimento / diâmetro entre 0,90 a 1,10.
b)

𝒇ck , spec, cubo = resistência característica especificada mínima em termos da resistência à compressão de provetes normalizados cúbicos.
“𝛈 = 0,85” = factor de conversão da EN 1992-1-1, responsável pela diferença entre a resistência do projecto obtida pelo ensaio de amostras
retiradas de uma estrutura ou elemento acabado e o valor com base nas amostras de ensaios normalizados.

c) Somente quando os 30 m3 são fornecidos em um dia. Quando o betão for fornecido por dois ou mais dias, o volume de cada dia será considerado
um volume diferente.
d) Em que M=4MPa para a classe de resistência à compressão C20/25 ou superior. Para as classes de resistência à compressão C16/20; C12/15
e C8/10, o valor de M deve ser reduzido para 3, 2 e 1 respectivamente.
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Haverá situações em que são necessários mais do que
o número mínimo de carotes. Esta situação não acarreta
qualquer problema desde que sejam respeitados os requisitos na NP EN 13791 e referidos anteriormente.
Se, por exemplo, houver duas ou mais áreas de ensaio,
todas com uma baixa resistência semelhante, os carotes podem ser retirados nessas áreas de ensaio, mas
devem ser avaliados apenas pelo critério da resistência mínima e não utilizados na avaliação do critério da
resistência média. A inclusão do resultado muito alto ou
muito baixo (valor aberrante) de um carote pode influenciar a resistência média.
Na situação prática, se um cliente vê, digamos, três
áreas de ensaio nas quais os ensaios indirectos indicam
uma resistência baixa, eles podem exigir que os carotes sejam extraídos nas três áreas de ensaio. Isso não
é um problema, mas esses carotes devem ser avaliados apenas em relação ao requisito do menor resultado
( ≥ 0,85 ( 𝒇ck , spec, cubo – M).
O problema que pode surgir é quando os resultados
de um ou mais desses carotes são usados no cálculo da
resistência média, pois eles baixam a média.

Por exemplo, se os três carotes com mais baixa resistência in situ derem 29 MPa, 26 MPa e 28 MPa e os
dois carotes mais próximos da mediana dos ensaios
esclerométricos forem 39 MPa e 37 MPa, média de
38 MPa, adicionando o valor mais alto dos três carotes
com resistência mais baixa (29 MPa) reduziria a resistência média de 38 MPa para 35 MPa.
Usando apenas resultados de carotes
O número mínimo de carotes e critérios de avaliação
está descrito no Quadro 2. Quando os resultados satisfazem os critérios de avaliação, a resistência à compressão característica está conforme com a especificada.
Esta opção fornece menos informações sobre a zona de
ensaio e o betão sobre o qual subsistem dúvidas. É uma
boa opção para caracterizar pequenos volumes. Para um
volume pequeno, são necessários no mínimo três carotes. Para mais de um volume, a quantidade mínima é de
dois carotes por volume de ensaio, o que para uma zona
de ensaio de 180 m3 exige (2x180/30) = 12 carotes.

Quadro 2 – Resumo dos critérios de avaliação baseados
em resultados de carotes para uma zona de betão até 180 m3

Quantidade
mínima
de carotes
1:1 para
cada volume

Quantidade
mínima
de resultados
de carotes 1:1
para a zona
de ensaio a)

1 c)

3

3

2

2

4

3

2

6

4

2

8

5

2

10

6

2

12

Quantidade
aproximada
de volumes
de 30 m3
na zona
de ensaio

Critérios de avaliação b)
Nota: Ambos os critérios precisam ser cumpridos para
a aceitação da conformidade da resistência à compressão.

Média dos resultados
dos carotes da
zona de ensaio

Menor resultado
do ensaio d)

--

≥ 0,85 ( 𝒇ck
≥ 0,85 ( 𝒇ck

, spec, cubo

, spec, cubo

+ 1)

≥ 0,85 ( 𝒇ck

, spec, cubo

- M)

+ 2)

a) Quando o diâmetro do carote ≥75 mm e relação comprimento / diâmetro entre 0,90 a 1,10.
b)

𝒇ck , spec, cubo = resistência característica especificada mínima em termos da resistência à compressão de provetes normalizados cúbicos.
“𝛈 = 0,85” = factor de conversão da EN 1992-1-1, responsável pela diferença entre a resistência do projecto obtida pelo ensaio de amostras
retiradas de uma estrutura ou elemento acabado e o valor com base nas amostras de ensaios normalizados.

c) Somente quando os 30 m3 são fornecidos em um dia. Quando o betão for fornecido por dois ou mais dias, o volume de cada dia será considerado
um volume diferente.
d) Em que M=4MPa para a classe de resistência à compressão C20/25 ou superior. Para as classes de resistência à compressão C16/20; C12/15
e C8/10, o valor de M deve ser reduzido para 3, 2 e 1 respectivamente.
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Ensaio de compressão
de carote

Corte de carote

Extracção de carote

Conclusão
Quando é necessário realizar uma avaliação da classe
de resistência à compressão do betão fornecido recentemente, o requisito mais importante é verificar toda a
documentação disponível e rever os procedimentos do
local. Esta prática ajuda a garantir que qualquer ensaio
subsequente seja otimizado para aqueles volumes de
betão onde houver evidência de um problema. Também deve ser visível que a implementação de técnicas
não destrutivas para identificar volumes de betão onde
houver maior preocupação deve permitir que a quantidade de amostras e ensaios de carotes seja reduzida
ao mínimo.
Nota: Este artigo não substitui a consulta da norma de referência.

Bibliografia mais relevante
NP EN 13791:2019 Avaliação da resistência à compressão in situ do betão em estruturas e elementos pré-fabricados.

NP EN 12504-1: 2019 Ensaio do betão nas estruturas; Parte
1: Carotes; Extracção, exame e ensaio à compressão.
NP EN 1992-1-1: 2010 Eurocódigo 2. Projecto de estruturas de betão. Parte 1-1: Regras gerais e regras para
edifícios.
EN 12504-2:2012. Ensaios do betão nas estruturas; Parte
2: Ensaio não destrutivo; Determinação do índice esclerométrico.
NP EN 12504-4:2007. Ensaio do betão nas estruturas;
Parte 4: Determinação da velocidade de propagação
dos ultra-sons.
PD CEN/TR 17086 Further guidance on the application
of EN 13791:2017.
Tutorials - Resolving doubt over the quality of ready-mixed concrete using EN 13791, ERMCO, Prof. Tom Harrisson.
GUIDE BS EN 13791:2019, Clause 9 Assessment of compressive strength class of concrete in case of doubt,
BRMCA, 23/01/2020.
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Fun Park privado
no Sotavento Algarvio
Por Daniela Faísca, Núcleo Técnico Comercial – Unibetão

Produto
Um dos grandes avanços na escavação subterrânea foi
marcado pela substituição da madeira por revestimentos de aço, parafusos e betão, sendo que os sistemas de
suporte utilizados até aos anos 50, eram essencialmente
com recurso à madeira.
A tecnologia do betão projetado iniciou-se em 1911 pela
invenção da pistola de cimento (cement-gun), pelo taxidermista Dr. Carlton Akeley (Kovári, 2003a). A ideia original de aplicação deste material foi um sucesso e o seu uso
cresceu progressivamente até aos dias de hoje. Novos
equipamentos foram desenvolvidos, foram introduzidos
novos e inovadores materiais e melhorados os processos
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de projeção, tornando a solução num material fundamental no revestimento de escavações subterrâneas, como é
o caso de túneis e minas.
O betão projetado consiste num material que é obtido
através de um processo contínuo de aplicação de betão
por projeção a alta velocidade, sem que seja necessário o uso de cofragem o que confere uma total liberdade
para que se concebam os mais variados tipos de trabalhos com formas livres, únicas e curvas acentuadas e/ou
dimensões pouco usuais, como é o caso da obra que aqui
apresentamos.
Trata-se da execução de um fun park, desenhado por
Marcelo Lambiasi para uma moradia particular situada

no sotavento algarvio. Este fun park é constituído por
bowl ligado ao campo de basquete, contornado por um
pequeno pump track. A obra, pelas suas formas com inclinações e curvas acentuadas requeria a utilização de um
material como o betão projetado e por isso a escolha
recaiu no betão UNIPROJ®, o qual cumpre com os requisitos da norma NP EN 14487-1 (Betão projetado – Parte1:
Definições, especificações e conformidade). Na zona do
campo de basquete a opção recaiu no betão para pavimentos UNIPISO®.

Recomendações de aplicação
Como já foi referido, o betão projetado é habitualmente
usado para reparação e reforço de estruturas ou para contenção de muros, taludes, entre outros, no caso de apli-

cação do UNIPROJ® em reforços estruturais, os suportes
deverão ser submetidos a uma intervenção de picagem que remova os antigos revestimentos, complementando com uma eficaz escovagem dos elementos pétreos
e/ou cerâmicos para que se obtenham boas condições
de aderência.
A definição das espessuras de aplicação e do tipo de
armadura a especificar deverá ser objeto de estudo por
parte do prescritor, conforme as exigências de cada
projeto.
Os métodos de aplicação do UNIPROJ® deverão evitar a
segregação do betão fresco e depois de aplicado, este
deverá ser nivelado e regularizado na sua superfície para
que o acabamento seja o mais homogéneo possível.
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Não adicionar água ou qualquer outra matéria-prima ao UNIPROJ®, no caso do fornecimento
por via húmida, após a sua entrega em obra. A
variações nas técnicas de aplicação e condições
climatéricas podem afetar o seu aspeto final.
Para betão que venha a ser exposto somente
às condições das classes de exposição X0 ou
XC1, o período de cura mínimo deverá ser 12
horas, desde que a temperatura da superfície
de betão seja igual ou superior a 5 ºC.
O UNIPROJ® poderá ainda ser fornecido com
incorporação de pigmentos de várias cores,
conferindo ao produto um valor também arquitetónico e de estética e bastante versátil.

Ficha técnica
› Obra: Construção de Skatepark privado
› Dono de obra: Cliente Privado
› Conceptualizado/Conceito idealizado por:

Marcelo Lambiasi
› Empreiteiro: Wasteland Skateparks, Unip., Lda
› Aplicador: Wasteland Skateparks, Unip., Lda
› Tipo de betão fornecido: UNIPROJ® Via

Húmida C30/37 X0(P) Cl0,6 D6,3 S4 | UNIPISO®
C25/30 XC2(P) Cl0,4 D12,5 S4
› Volume de betão: 90 m3
(conjunto dos dois produtos)
› Central de produção do betão:
Unibetão – Olhão
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Filler Black com Marcação CE, a melhor alternativa às cinzas volantes
GRUPO PARAPEDRA
Estrada Principal IC2, nº21
Casal da Fisga
2040-078 – Rio Maior, Portugal

comercial@parapedra.pt
T. +351 243 991 635
www.grupoparapedra.pt
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Novas tecnologias
em adjuvantes
plastificantes
Auramix, série 200

Os novos adjuvantes plastificantes Fosroc,
série Auramix 200, representam um salto
qualitativo na tecnologia do fabrico
de betão pronto, facilitando a produção
de diferentes tipos de betão e otimizando
o seu rendimento.(1)

A compatibilidade com todo o tipo de cimentos e adições, faz com que esta nova gama de adjuvantes tenha
uma grande versatilidade. Para além disso, a possibilidade
de múltiplas combinações permite adaptar o adjuvante
a cada betão e necessidade ou característica específica.

Apesar do bom funcionamento dos plastificantes de
base lignosulfonato, estes produtos têm algumas limitações, entre as quais há que destacar as seguintes:
• Limitação nas quantidades a utilizar devido a possíveis

retardamentos de presa;

Plastificantes tradicionais de base
lignosulfonatos:
O mercado tradicional de adjuvantes plastificantes
esteve até recentemente baseado em lignosulfonatos,
polímeros aniónicos solúveis em água provenientes das
indústrias de celulose.
Os diferentes tipos de lignosulfonatos (cálcico, sódico,
sódico-potássico, etc.) tiveram tradicionalmente um
comportamento adequado em betões convencionais e
são ainda hoje amplamente utilizados.
O principal mecanismo pelo qual atuam os plastificantes
de base lignosulfonato é através do efeito de repulsão
eletrostática nas partículas de cimento:

Em estado floculado
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Em estado defloculado
por ação do adjuvante

• Possível introdução de ar adicional;
• Rendimento inferior em betões com adições.

Os novos desafios que se colocam à atividade do betão
pronto exigem adjuvantes que ofereçam maiores rendimentos e que sejam adaptáveis às diferentes necessidades como a compatibilidade total com as diferentes adições, ou efeitos mais duradouros no tempo.
É ainda importante que não haja custos adicionais nem
alterações na forma de utilização industrial dos novos
produtos, relativamente a equipamentos doseadores,
tempos de mistura, transporte ou logística.

Novos adjuvantes plastificantes
– Auramix série 200
O mercado do Betão Pronto em Portugal enfrentou
desafios e alterações muito importantes nos últimos
anos e as exigências são cada vez maiores, o que implica
uma adaptação contínua dos materiais para satisfazer as
necessidades do mesmo. Neste sentido, os adjuvantes
químicos são fundamentais.
A nova gama de adjuvantes plastificantes Auramix,
serie 200, é baseada numa cuidada seleção e mistura
de polímeros, tanto sintéticos como naturais que têm

um efeito significativo no comportamento reológico do
betão assim como no seu comportamento mecânico e
durabilidade.
Esta nova geração de adjuvantes plastificantes apresenta
vantagens evidentes relativamente aos tradicionais que
se podem resumir da seguinte forma:
• Maior rendimento em betões que incorporam adi-

•

•

•

•
•

•

ções: cinzas volantes, escórias de alto forno ou microsílicas;
Possibilidade de serem adicionados em quantidades
superiores, mesmo com baixas temperaturas, não
ocasionando retardamentos de presa e permitindo
obter maior rendimento;
Obtenção de betões com menor viscosidade, conseguindo desta forma uma colocação em obra mais simples, facilitando também a bombagem e reduzindo o
tempo de vibração do mesmo;
Maior manutenção da trabalhabilidade, o que resulta
na possibilidade de utilizar menores quantidades de
superplastificantes, com consequente otimização dos
custos;
Melhor comportamento relativamente ao espalhamento do betão;
Maior versatilidade nas suas características, o que
também permite a sua utilização em betões sem adições;
Eco-friendly, pois o seu processo produtivo e de utilização reduz a pegada de carbono.

O esquema a seguir apresentado ilustra o comportamento destes adjuvantes relativamente aos tradicionais
superplastificantes de base lignosulfonatos, mostrando
uma maior eficiência na forma como se distribuem mais
uniformemente pelas partículas de cimento:

Exemplo das diferenças
entre plastificantes convencionais
e os novos AURAMIX série 200
Cimento (kg)

300

300

300

Areia Fina (kg)

450

450

450

Areia Grossa (kg)

450

450

450

Brita 1 (kg)

550

550

550

Brita 2 (kg)

570

570

570

Água (kg)

171

168

167

Conplast MR293 (%/spc)

0,60%

AURAMIX 230 (%/spc)

0,60%
0,60%

AURAMIX 270 (%/spc)
SPP (%/spc)

0,50%

0,50%

0,50%

SLUMP inicial (mm)

220

220

220

SLUMP a 1 hora (mm)

170

190

200

Espalhamento inicial (mm)

380

410

420

Espalhamento a 1 hora
(mm)

340

380

380

Aspeto

BOM

BOM

BOM

Resistencia às 24H (MPa)

1,8

4,8

5,1

Resistência aos 3 dias
(MPa)

16,9

22,1

21,8

Resistência aos 7 dias
(MPa)

34,5

35,4

36,1

Resistência aos 28 dias
(MPa)

40,1

42,1

42,8

Os resultados e conclusões apresentados neste artigo têm por base o
caso específico dos adjuvantes plastificantes Fosroc, série Auramix 200.

(1)
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Lenobetão requalifica
Praça envolvente à paragem
de Transportes Públicos de Alcanena
A Lenobetão, empresa do Grupo NOV Indústria, que
se dedica ao fabrico e fornecimento de betão pronto,
tem vindo a apostar fortemente em obras de requalificação, que se têm assumido, cada vez mais, relevantes no desenvolvimento da sustentabilidade económica da construção a nível nacional.
Dentro desta tipologia de obras, a empresa tem, assim,
procurado inovar na sua gama de produtos, sendo o
betão branco um desses exemplos.
Este produto inovador foi recentemente utilizado pela
Lenobetão na obra de Requalificação Urbana da Praça
Envolvente à Paragem de Transportes Públicos da Vila
de Alcanena. A empreitada foi adjudicada à empresa
Desarfate – Desaterros de Fátima, Lda., que contratou
a Lenobetão para fornecimento de betão branco tipologia C30/37.XC4.Cl0,4. D12.S3.
Este projeto, da autoria do arquiteto Nuno Sampaio,
teve como objetivo a requalificação de equipamentos e
infraestruturas da praça envolvente à paragem de trans-
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portes públicos, perfazendo uma área total de intervenção de cerca de 3.600m2, nomeadamente: quiosque para
venda de revistas e jornais, instalações sanitárias públicas, Praça de Táxis (com zona de paragem para 7 lugares
e área para motoristas), zona de paragem de autocarros,
zona de recolha de resíduos urbanos e ainda arborização,
iluminação pública e recolha de águas pluviais.
A obra é composta por duas estruturas, sendo que uma
é constituída por duas lajes em suspenso onde o apoio
é feito no meio da estrutura por pilares, seguido de um
muro até à última laje.
Esta obra imprime ao espaço um aspeto visual perfeito,
como que a desafiar as leis da física e da gravidade, permitindo a livre circulação debaixo da própria estrutura.
O projeto de requalificação desta praça veio melhorar
o espaço público, privilegiando a sua utilização pelos
munícipes e populações vizinhas, garantindo mobilidade e melhorando as condições para a utilização de
acesso a transportes públicos.

O Betão Branco
Características da composição
O cimento utilizado na composição do betão, o CEM I
52,5R (br) Portland branco, produzido de acordo com a
norma NP EN 197-1, é um cimento que permite obter
betões de elevado desempenho.
Utilizado pela Lenobetão, maioritariamente em obras
de referência, o betão branco permite obter um betão
de elevada brancura, com resistências mecânicas altas
e com uma grande compacidade o que aumenta a vida
útil da obra.
O filer utilizado na composição é preponderante para a
tonalidade exigida, deve ser de origem calcária e a sua
granulometria deve ser inferior a 125 microns. Os agregados utilizados devem ser obrigatoriamente limpos, isentos de poeiras e constantes ao longo dos fornecimentos.
A sua natureza tem de ser uniforme, pois pode influenciar a cor branca que se pretende.
A água utilizada deve ser limpa e incolor e deve cumprir
a norma NP EN 1008. Os adjuvantes utilizados devem ser
claros de modo a não prejudicar a cor.
Cuidados a ter em obra
Os fatores fundamentais para garantir a tonalidade do
betão em obra, são as cofragens e os descofrantes.
As cofragens que devem ser rígidas, impecavelmente limpas, isentas de poeiras ou resíduos de óleos descofrantes, preferencialmente em contraplacado marítimo de
boa qualidade e que garanta as cargas decorrentes da
aplicação do betão. Podem também ser utilizadas cofragens metálicas sendo a estrutura de aço normal, mas
devem ser revestidas com uma chapa de aço inox. As
juntas de cofragem devem ser vedadas de modo a garantir a estanqueidade do molde.

Os descofrantes devem ser incolores e solúveis em água,
a sua aplicação deve garantir uma película fina uniforme.
O tempo de aplicação entre a montagem das armaduras,
aplicação das cofragens e a aplicação do betão deve ser
o mais reduzido possível.

Ficha técnica
› Obra: Requalificação urbana da praça

envolvente à paragem de Transportes
Públicos da Vila de Alcanena
› Dono de obra: Câmara Municipal de Alcanena
› Empreiteiro: Desarfate
– Desaterros de Fátima, Lda.
› Fornecedor: Lenobetão, S.A.
› Tipos de Betão Fornecidos:

C30/37.XC4.Cl0,4.D12.S3
C30/37.XC4.Cl0,4.D12.S4
› Central de Produção de betão: Central de Betão

em Fátima
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Membros Aderentes

BASF PORTUGUESA, S.A.
Rua 25 de Abril, n.º 1
2689-368 PRIOR VELHO
T. 219 499 900 • F. 219 499 948
geral-ebeportugal@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.pt
www.basf.pt
GEBOMSA PORTUGAL, SA
Estrada da Sesmaria Limpa
10C – Porto Alto
2135-402 SAMORA CORREIA
T. 263 650 060 • F. 263 650 061
www.gebomsa.com

MC-BAUCHEMIE PORTUGAL, LDA.
Rua Pinhal dos Morros, 6
2120-064 FOROS DE SALVATERRA
T. 263 509 080 • F. 263 509 089
geral@mc-bauchemie.pt
www.mc-bauchemie.pt

LUSOMAPEI SA
Business Parque Tejo XXI EN 1,
Km 29 – Gelfas
2600-659 CASTANHEIRA DO RIBATEJO
T. 263 860 360 • F. 263 860 369
www.mapei.pt

SIKA PORTUGAL, S.A.
Rua de Santarém, 113
4400-292 VILA NOVA DE GAIA
T. 223 776 900 • F. 223 776 966
info@pt.sika.com
www.sika.pt

CHRYSO ADJUVANTES PORTUGAL
R. do Cheinho, 120
4435-654 BAGUIM DO MONTE
T. 225 379 171
geral@chryso.com

ECO2M, LDA.
Rua da Juventude, Lt. 1038 Esq.
2865-630 FERNÃO FERRO
T. 915 084 160 / 919 690 152
www.eco2m.pt

LABORATÓRIOS
ACREDITADOS
Ensaios de Betão, Agregados e Ligantes
Calibração de máquinas de compressão,
peneiros, balanças, termómetros
e estufas.
56

Associados

Alexandre Barbosa Borges, S.A.
Rua do Labriosque, 70
Martim
4755-307 BARCELOS

António Branco Tavares
& Filhos, Lda.
Zona Industrial de Vila Verde
Rua H, Lote 23
3770-305 OLIVEIRA DO BAIRRO

Alves Ribeiro, S.A.
Rua Sanches Coelho, n.º 3F
1649-029 LISBOA

Betão Liz, S.A.

Avenida José Malhoa
n.º 22, pisos 6 a 11
1099-020 LISBOA

Brivel – Britas e Betões
de Vila Real, S.A.
S. Cosme, S. Tomé do Castelo
5000-371 VILA REAL

Concretope – Fábrica de Betão
Pronto, S.A.
Estrada Nacional 10/1
Qta. dos Porfírios
2819-501 SOBREDA

Ibera – Indústria de Betão, S.A.
Quinta da Madeira
EN 114, Km 185
7000 -172 ÉVORA

Lenobetão, S.A.
PC Santa Catarina da Serra
Apt. 1004
2496-907 SANTA CATARINA DA SERRA

Mota-Engil – Engenharia
e Construção, S.A.
Rua do Rego Lameiro, 38
4300 - 454 PORTO
BETOPAR – Indústrias
e Participações, S.A.
Av. do Movimento
das Forças Armadas, 10 R/C Dtº
2710-431 SINTRA

Sonangil Betão – Fabricação
de Produtos de Betão
para a Construção, Lda.
Loteamento da Parcela
e Monte Feio, Lote 9
7520-064 SINES

TCONCRETE, S.A.
Rua de Pitancinhos,
Apartado 208, Palmeira
4711-911 BRAGA

Tecnovia – Sociedade
Empreitadas, S.A.
Rua Casal do Deserto
2740-031 PORTO SALVO

Unibetão – Indústrias
de Betão Preparado, S.A.
Av. Duarte Pacheco, n.º 19 – 7.º
1070-100 LISBOA

Valgroubetão – Sociedade
de Betão Pronto, Lda.
Z. I. Vale do Grou, R. Sta. Bárbara
2525-791 ATOUGUIA DA BALEIA

Pragosa Betão, S.A.
Apartado 46
2440 - 901 BATALHA
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Associados

ABTF
António Branco Tavares & Filhos, Lda.
Capital Social
444.000,00 euros

Sede Social
Zona Industrial de Vila Verde
Rua H, Lote 23
3770-305 OLIVEIRA DO BAIRRO

Telefone: 234 757 140
Telefax: 234 757 141
E-mail: betao@grupotavares.com
Website: www.grupotavares.com/abtf

CENTROS DE PRODUÇÃO
LOCAL

RESPONSÁVEL

CONTACTO

Vila Verde

Marisa Tavares

234 757 140

Alves Ribeiro, S.A.
Capital Social
113.200.000,00 euros

Sede Social
Rua Sanches Coelho, n.º 3 - F
1649-029 LISBOA

Telefone: 217 917 200
Fax: 217 932 549
E-mail: mail@alvesribeiro.pt
Website: www.alvesribeiro.pt

CENTROS DE PRODUÇÃO
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LOCAL

RESPONSÁVEL

CONTACTO

Camarate

Jorge Galvão

217 917 291
jorge.galvao@alvesribeiro.pt

Porto Salvo

Jorge Galvão

217 917 291
jorge.galvao@alvesribeiro.pt

Capital Social
22.000.000,00 euros

Sede Social
Avenida José Malhoa
n.º 22, pisos 6 a 11
1099 - 020 LISBOA

Telefone: 213 118 100
Fax: 213 118 821
E-mail: betaoliz@cimpor.com
Website: www.cimpor.com

CENTROS DE PRODUÇÃO
CONTACTO

E-MAIL

LOCAL

CONTACTO

E-MAIL

962 525 295

btz.valenca@cimpor.com

Figueira Foz

961 559 379

btz.ffoz@cimpor.com

P. de Lima

962 983 510

btz.plima@cimpor.com

Coimbra

962 373 861

btz.coimbra@cimpor.com

Felgueiras

962 375 979

btz.felgueiras@cimpor.com

V. N. Poiares

962 373 861

btz.vnpoiares@cimpor.com

Guimarães

961 932 459

btz.guimaraes@cimpor.com

Pombal

964 242 856

btz.pombal@cimpor.com

Mirandela

962 536 169

btz.mirandela@cimpor.com

Leiria

962 714 627

btz.leiria@cimpor.com

Vila Real

969 292 041

btz.vilareal@cimpor.com

Entroncamento

962 721 916

btz.entroncamento@cimpor.com

Rio Tinto

962 374 398

btz.riotinto@cimpor.com

Óbidos

962 374 401

btz.obidos@cimpor.com

Gaia

962 605 336

btz.gaia@cimpor.com

Rio Maior

969 292 044

btz.rmaior@cimpor.com

Esmoriz

962 374 165

btz.esmoriz@cimpor.com

Portela Sintra

962 723 525

btz.psintra@cimpor.com

Aveiro

962 738 182

btz.aveiro@cimpor.com

Alhandra

962 723 522

btz.alhandra@cimpor.com

Viseu

962 983 508

btz.viseu@cimpor.com

Loures

962 738 181

btz.loures@cimpor.com

Tábua

928 500 486

btz.tabua@cimpor.com

Frielas

962 738 181

btz.loures@cimpor.com

Mangualde

962 738 620

btz.mangualde@cimpor.com

Alfragide

962 723 524

btz.alfragide@cimpor.com

Guarda

928 500 485

btz.guarda@cimpor.com

Almada

962 738 184

btz.almada@cimpor.com

Covilhã

968 122 133

btz.covilha@cimpor.com

Setúbal

962 980 776

btz.setubal@cimpor.com

Alcochete

918 798 830

btz.alcochete@cimpor.com

Alcantarilha

962 406 198

btz.alcantarilha@cimpor.com

Esteveira

962 993 409

btz.esteveira@cimpor.com

Loulé

962 723 184

btz.loule@cimpor.com

Tavira

915 404 456

btz.tavira@cimpor.com

José Carlos Ferreira

Paulo David

David Martins

Anibal Ferreira

Valença

RESPONSÁVEL/DIRECTOR DE MERCADO

Pedro Alves
Jorge Santos
Mário Jorge Neto

RESPONSÁVEL/DIRECTOR DE MERCADO

LOCAL

CENTROS DE PRODUÇÃO
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Associados

Betopar – Indústrias e Participações, S.A.
Capital Social
696.505,00 euros

Sede Social
Av. do Movimento das Forças
Armadas, 10 R/C Dtº
2710-431 SINTRA

Telefone: 219 106 042
E-mail: geral@betopar.pt
Website: www.betopar.pt

CENTRO DE PRODUÇÃO
LOCAL

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

CONTACTO

Loures

Luis Rocha

926 326 038

Sintra-Cascais

Manuel Rocha

967 357 120

Brivel – Britas e Betões de Vila Real, S.A.
Capital Social
400.000,00 euros

Sede Social
S. Cosme – S. Tomé do Castelo
5000-371 VILA REAL

Telefone: 259 302 630
Fax: 259 356 538
E-mail: geral@brivel.pt

CENTROS DE PRODUÇÃO
LOCAL

RESPONSÁVEL/DIRETOR
DE MERCADO

Vila Real

Eng.º Bruno Costa

CONTACTO

259 302 630
939 201 020
brunocosta@brivel.pt
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Concretope – Fábrica de Betão Pronto, S.A.
Sede Social
Estrada Nacional 10/1
Quinta dos Porfírios
2819-501 SOBREDA

Telefone/Fax: 212 587 540
E-mail: geral@concretope.pt

CENTROS DE PRODUÇÃO
LOCAL

RESPONSÁVEL/DIRETOR
DE MERCADO

CONTACTO

Dr. João Jordão

966 597 846

Almada
Lagos
S. Brás de Alportel

Ibera – Indústria de Betão, S.A.
Capital Social
2.000.000,00 euros

Sede Social
Quinta da Madeira
EN 114, Km 185
7000 -172 ÉVORA

Telefone: 266 758 500
Fax: 266 758 511
Website: www.ibera.pt

CENTROS DE PRODUÇÃO
LOCAL

RESPONSÁVEL/DIRETOR
DE MERCADO

Évora
Montemor-o-Novo
Borba

939 707 217
Eng.º Ricardo Matias
rmatias@cimpor.com

Reguengos
de Monsaraz
Sines
Beja

CONTACTO

939 707 217
937 640 431
939 707 217

Eng.º Ricardo Matias
rmatias@cimpor.com

937 585 002
969 604 858
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Associados

Lenobetão, S.A.
Lenobetão
Capital Social
7.000.000,00 euros

Sede Social
Rua de Tomar, 80
2495 -185 SANTA CATARINA DA SERRA

Telefone: 244 749 766
E-mail: geral@lenobetao.pt
Website: www.novindustria.pt

NP EN 206-1
Processo Certificado

BUREAU VERITAS
Certification

CENTRAIS DE BETÃO
LOCAL

Fátima

Castelo Branco

Portalegre

Montijo

RESPONSÁVEL/DIRETOR
DE MERCADO
Vitor Antunes
vitor.m.antunes@lenobetao.pt
Nuno Eusébio
nuno.m.eusebio@lenobetao.pt
Vitor Antunes
vitor.m.antunes@lenobetao.pt
Luís Ramiro
luis.b.ramiro@lenobetao.pt

CONTACTO

96 210 81 92

96 210 81 95

96 210 81 92

96 210 82 07

Mota-Engil – Engenharia e Construção, S.A.
Capital Social
100.000.000,00 euros

Sede Social
Rua do Rego Lameiro, 38
4300-454 PORTO

Telefone: 220 914 820
Fax: 220 914 830

*Centrais com capacidade para fornecer betão
para Classe de Inspeção 3.

ÁREA COMERCIAL
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LOCAL

RESPONSÁVEL/DIRETOR
DE MERCADO

Porto

Eng.ª Daniela Maia

CONTACTO
912 504 080
comercialbet@
mota-engil.pt

CENTROS DE PRODUÇÃO
LOCAL

RESPONSÁVEL
PRODUÇÃO

CONTACTO

Eng.ª Marta Durães

919 448 593

Eng.ª Margarida Morgado

913 642 133

Eng.ª Fernanda Moreira

918 541 754

Paredes*
Canelas*
Famalicão
Santa Iria da Azóia*
Almada*
Alandroal*

Pragosa Betão,
Betão S.A.
Sede Social
EN1 Km109 Amieira, Ap. 46
2440-901 BATALHA

Telefone: 244 480 120
Fax: 244 481 049
E-mail: betao@pragosa.pt
Website: www.pragosa.pt

CENTROS DE PRODUÇÃO
LOCAL

RESPONSÁVEL/DIRETOR
DO MERCADO

CONTACTO

Pedro Silva

968 647 712

Batalha
Alenquer
Torres Vedras
Montemor-o-Novo
Caldas da Rainha
Alcácer do Sal

Sonangil Betão – Fabricação de Produtos de Betão
para a Construção, Lda.
Capital Social
10.000,00 euros

Sede Social
Loteamento da Parcela e Monte Feio, Lote 9
7520-064 SINES

Telefone: 212 952 990
Fax: 212 952 989
E-mail: geral@sonangilbetao.pt
Website: www.sonangil.pt

CENTROS DE PRODUÇÃO
LOCAL

RESPONSÁVEL/DIRETOR
DO MERCADO

Almada

CONTACTO

914 398 108
Fernando Mendes

Sines

969 151 546
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Associados

Tecnovia, Soc. Empreitadas, SA
Tecnovia
Capital Social
90.000.000,00 euros

Sede Social
Rua Casal do Deserto
2740-031 PORTO SALVO

Telefone: 214 225 400
Website: www.tecnovia.pt

CENTROS DE PRODUÇÃO
LOCAL
Viseu

Coimbra

Ourique

COMERCIAL
Ricardo Henriques
ricardo.henriques@tecnovia.pt
Rui Fidalgo
rui.fidalgo@tecnovia.pt
Nuno Gomes
nuno.gomes@tecnovia.pt

Messines

José Ramos

Escarpão

jose.ramos@tecnovia.pt

CONTACTO
918 200 391

914 442 870

914 441 940

914 444 580

Segurança | Qualidade | Respeito pelo Ambiente
Extracção e comercialização de Agregados
Central de triagem de resíduos e exploração de aterro de resíduos inertes
Marcação CE de Agregados segundo as normas NP EN 12620:2002+A1(2010),
NP EN 13043 e NP EN 13139
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Av.ª Quinta de Valadares, Quinta de Valadares, 2855-516 Corroios
Tel: 218 493 278 – 218 428 714 – 218 439 029 | Fax: 218 481 763 | E-mail: comercial@soarvamil.pt
Estaleiro Vale Milhaços – Tel: 212 973 421 Fax: 212 979 461 | E-mail: qualidade@soarvamil.pt

Unibetão – Indústrias de Betão Preparado, S.A.
Capital Social
12.000.000,00 euros

Sede Social
Outão – Setúbal
Serviços Centrais
Av. Eng.º Duarte Pacheco,
n.º19 – 7.º
1070-100 LISBOA

Telefone: 217 927 100
Telefax: 217 936 200
E-mail: geral.unibetao@secil.pt
Website: www.unibetao.pt
Portal de clientes unibetão:
unibetao.secil.pt

CENTROS DE PRODUÇÃO
LOCALIZAÇÃO

Centro Logístico

935 011 766

Escritório

229 871 490

V. N. Gaia

938 977 509

41.0958333, 8.6102778

Maia

938 977 507

41.2268056, 8.6569444

Viana do Castelo

938 970 006

41.6680917, 8.8091611

Braga

938 977 493

41.5094361, 8.45

Penafiel

938 977 473

41.2007694, 8.3065583

Vila Real

938 977 487

41.2739167, 7.7052889

Feira

938 977 478

40.9441667, 8.5361111

Albergaria

938 977 483

40.7122222, 8.4888889

Escritório

244 843 171

Pombal

938 977 625

39.9757667, 8.6275722

Leiria

938 977 626

39.7701, 8.7739778

Caldas da Rainha

918 683 938

39.4208417, 9.1706139

Santarém

932 589 601

39.2801111, 8.7050444

Abrantes

938 977 561

39.4613417, 8.1640306

Portalegre

938 977 526

39.2684111, 7.4297861

Coimbra

938 977 441

40.1833333, 8.4833333

Tondela

938 977 525

40.4837806, 8.8356722

Guarda

271 211 559

40.5247528, 7.229375

Castelo Branco

936 868 347

39.8969528, 7.4802972

ZONA GRANDE LISBOA – COM CENTRO LOGÍSTICO
Responsável Comercial José Freire

CONTACTO

LOCAL

CONTACTO

LOCALIZAÇÃO

Centro Logístico

935 556 111

Escritório

219 898 640

Frielas

938 977 457

38.8074972, 9.1510917

Linhó

938 977 520

38.7604028, 9.3758528

V. F. Xira

938 977 568

38.9976861, 8.9662583

Torres Vedras

938 977 466

39.1139167, 9.2414667

Setúbal

938 977 589

38.5406056, 8.8359139

Casal do Marco

938 484 893

38.6045417, 9.0923222

Queluz

214 343 290

38.442699, 9.152686

Alcochete

212 348 370

38.444437, 8.563719

Elvas

930 413 006

39.2680889, 7.4297861

Évora

938 977 612

38.5351417, 7.9516583

Alcácer do Sal

938 977 611

38.3906333, 8.5053389

Sines

917 621 138

37.9555028, 8.8455167

Beja

919 703 652

38.0237306, 7.8530472

ALENTEJO
ZONA SUL
Responsável Comercial Rodolfo Oliveira

ZONA CENTRO
Responsável Comercial Fernando Neto

ZONA NORTE – COM CENTRO LOGÍSTICO
Responsável Comercial Tiago Martins

LOCAL

CENTROS DE PRODUÇÃO

ALGARVE
Escritório

289 571 371

Ferreiras

938 977 602

37.1236111, 8.2441667

Olhão

938 977 603

37.0375, 7.8616667

Portimão

938 977 604

37.1619444, 8.6305556
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Associação Portuguesa das
Empresas de Betão Pronto

Conheça a oferta formativa
da APEB em www.apeb.pt

PRODUTOS PARA BETÃO E PARA CONSTRUÇÃO

ADJUVANTES PARA BETÃO

PIGMENTOS PARA BETÃO

PRODUTOS ESPECIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Somos uma equipa experiente, focada em proporcionar aos
nossos clientes as melhores soluções técnicas ao
mais baixo custo.
SITE: WWW.ECO2M.PT | E-MAIL: GERAL@ECO2M.PT | TEL.: +351 919 690 152 / 915 084 160

