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RESUMO 
 

Apresenta-se neste relatório a “Ficha de caracterização da produção” relativa a 

pavimentos aligeirados de pranchas prefabricadas de betão pré-esforçado, a qual se baseia 

numa ficha existente, devidamente actualizada. A partir da aplicação informática “Adobe 

Acrobat Professional“, da “Adobe Systems Incorporated”, desenvolveu-se um ficheiro em 

formato “pdf” que suporta esta nova “Ficha de caracterização da produção”. 

 
 
 
 
 

PRESTRESSED CONCRETE HOLLOW CORE SLABS  
 

PRODUCTION CHARACTERIZATION DOCUMENT 
PART 1 

 
 
 
 
 

PLANCHERS À DALLES ALVÉOLÉES PRÉFABRIQUÉES  
EN BÉTON PRÉCONTRAINTE 

 
FICHE DE CARACTÉRISATION DE LA PRODUCTION 

PART 1 
 





LNEC - Proc. 0802/11/17791 III

PAVIMENTOS ALIGEIRADOS DE PRANCHAS PREFABRICADAS  
DE BETÃO PRÉ-ESFORÇADO 

 
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

PARTE 1 
 

 

ÍNDICE 

 

  Pág. 

 
NOTA INTRODUTÓRIA ........................................................................................................  1 

 

BIBLIOGRAFIA .....................................................................................................................  2 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ................................................................  5 

 





 

LNEC - Proc. 0802/11/17791 1 

PAVIMENTOS ALIGEIRADOS DE PRANCHAS PREFABRICADAS DE  
BETÃO PRÉ-ESFORÇADO 

 
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

PARTE 1 
 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 No âmbito dos estudos para homologação ou revisão da homologação dos 

pavimentos aligeirados de pranchas prefabricadas de betão pré-esforçado, a informação 

fornecida pelas empresas sobre as características dos pavimentos por elas produzidos era 

feita através do preenchimento de uma ficha devidamente estruturada, fornecida pelo LNEC 

numa fase inicial dos respectivos estudos para homologação ou revisão da homologação.  

 Essa ficha, elaborada com base numa ficha aplicável à produção de pavimentos de 

vigotas [1], continha informação relativa a dados gerais da produção, características das 

pranchas, características dos pavimentos, condições de fabrico das pranchas e acções de 

controlo de qualidade efectuadas no fabrico das pranchas e incluía uma lista dos elementos 

documentais a fornecer pelo produtor. Em anexo, a ficha continha instruções para o seu 

preenchimento. 

 Por se ter verificado que a sistematização geral da informação relativa a cada 

produção de pavimentos, organizada da forma atrás referida, foi adequada à prossecução 

dos respectivos estudos de homologação, entendeu-se, com o início dos estudos de 

apreciação para emissão de documentos de aplicação de pavimentos, que a continuação da 

existência daquela ficha seria bastante útil, e que a sua transformação para permitir o 

registo directo da informação em ficheiro informático, de forma a facilitar a constituição de 

uma base de dados também informática, deveria ser um objectivo a atingir. 

Nesse sentido, a partir da ficha existente, devidamente actualizada, e da aplicação 

informática “Adobe Acrobat Professional“, da “Adobe Systems Incorporated”, desenvolveu-

se um ficheiro em formato “pdf”, o qual suporta a nova “Ficha de caracterização da 

produção” que se apresenta neste relatório. 

Esta ficha, que é idêntica à anterior com excepção dos itens relativos às acções de 

controlo de qualidade efectuados, apresenta a seguinte estrutura: 

1 – Dados gerais; 

2 – Características das pranchas; 

3 – Características dos pavimentos; 

4 – Condições de fabrico das pranchas; 

5 – Lista dos ficheiros a fornecer em anexo. 
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O preenchimento da ficha, a efectuar pelo produtor, é possível no próprio ficheiro “pdf”. 

As instruções para esse preenchimento, que também se apresentam adiante, podem ser 

obtidas, no ficheiro “pdf”, por selecção da “Ajuda” disponível junto do respectivo item da ficha. 

No sentido de facilitar a organização da informação a enviar pelo produtor, em 

complemento à ficha, elaboraram-se ficheiros em “Excel”, também a preencher, os quais 

são adiante apresentados em anexo à ficha. Os conteúdos desses ficheiros são os 

seguintes: 

– Lista e descrição dos meios laboratoriais disponíveis (Quadro 1); 

– Lista, designação e características geométricas das pranchas (Quadro 2); 

– Lista, designação e características geométricas dos pavimentos (Quadro 3). 

A todos estes ficheiros, os produtores deverão juntar ficheiros em “Autocad” com os 

desenhos das pranchas prefabricadas e dos pavimentos, assim como ficheiros de imagem 

digitalizada da documentação requerida na ficha. 

Na elaboração da “Ficha de caracterização da produção” que se apresenta neste relatório 

teve-se em conta a documentação regulamentar e normativa aplicável [2 a 6]. 

Esta ficha constitui a primeira parte de uma ficha mais global a elaborar. Prevê-se 

que fique completa com uma segunda parte, em fase de elaboração, que, para além da 

informação contida nesta primeira parte, atrás referida, incluirá também informação sobre as 

acções efectuadas pelo fabricante para o controlo da qualidade da sua produção de 

pranchas, das quais farão parte as acções de controlo de produção em fábrica 

implementadas no âmbito da marcação CE das pranchas. 
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