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A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 933-8:2012+A1:2015, e tem o mesmo 
estatuto que as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade. 
Esta Norma Europeia foi ratificada pelo CEN em 2011-11-06 e inclui a emenda retificada pelo CEN em 
2015-04-20. 
Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define 
as condições de adoção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação. 
Podem ser obtidas listas atualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais 
correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN. 
A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra 
língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e 
notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. 
Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, 
Antiga República Jugoslava da Macedónia, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, 
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Roménia, Suécia, Suíça e Turquia. 
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Preâmbulo 

Este documento (EN 933-8:2012+A1:2015) foi elaborado pelo Comité Técnico CEN/TC 154 “Aggregates”, 

cujo secretariado é assegurado pelo BSI. 

A esta Norma Europeia deve ser atribuído o estatuto de Norma Nacional, seja por publicação de um texto 

idêntico, seja por adoção, o mais tardar em novembro de 2015 e as normas nacionais divergentes devem ser 

anuladas o mais tardar em novembro de 2015. 

Pode acontecer que alguns dos elementos do presente documento sejam objeto de direitos de propriedade. O 

CEN (e/ou o CENELEC) não deve ser responsabilizado pela identificação de alguns ou de todos esses 

direitos. 

Este documento substitui a EN 933-8:2012. 

Este documento inclui a Emenda A1 aprovada pelo CEN em 2015-04-19. 

O início e o fim do texto introduzido ou alterado por esta emenda são indicados no texto por marcadores  

e . 

Esta revisão da Norma difere da anterior, EN 933-8:1999, para os agregados de dimensão 0/2 mm, para os 

quais o teor de finos não estava limitado a 10 %. 

Esta Norma faz parte de um conjunto de normas de ensaio destinadas a determinar as propriedades 

geométricas dos agregados. Os métodos de ensaio referentes a outras propriedades dos agregados são 

tratados nas Partes das seguintes Normas Europeias: 

EN 932  Tests for general properties of aggregates 

EN 1097  Tests for mechanical and physical properties of aggregates 

EN 1367  Tests for thermal and weathering properties of aggregates 

EN 1744  Tests for chemical properties of aggregates 

EN 13179 Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures 

As outras partes da EN 933, Tests for geometrical properties of aggregates, são as seguintes: 

Part 1: Determination of particle size distribution – Sieving method 

Part 2: Determination of particle size distribution – Test sieves, nominal size of apertures 

Part 3: Determination of particle shape – Flakiness index 

Part 4: Determination of particle shape – Shape index 

Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles 

Part 6: Assessment of surface characteristics – Flow coefficient of aggregates 

Part 7: Determination of shell content – Percentage of shells for coarse aggregates 

Part 9: Assessment of fines – Methylene blue test 

Part 10: Assessment of fines – Grading of filler aggregates (air jet sieving) 

Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregate 
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De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, a presente Norma Europeia deve ser 

implementada pelos organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Antiga 

República Jugoslava da Macedónia, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, 

Suécia, Suíça e Turquia. 
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1 Objetivo e campo de aplicação 

A presente Norma descreve o método de referência utilizado nos ensaios de tipo inicial, assim como nos 

casos de litígio, para a determinação do valor do equivalente de areia da fração 0/2 mm (para 0/4 mm, ver 

Anexo A) em agregados finos e em agregados de granulometria extensa. Para outros propósitos, em 

particular para o controlo da produção em fábrica, outros métodos poderão ser usados, desde que seja 

estabelecida uma correlação apropriada com o método de referência.  

2 Referências normativas 

Os documentos a seguir referenciados são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências 

datadas, apenas se aplica a edição citada. Para referências não datadas, aplica-se a última edição do 

documento referenciado (incluindo as emendas). 

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates – Part 2: Methods for reducing laboratory 

samples 

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates – Part 5: Common equipment and calibration 

EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of particle size 

distribution – Sieving method 

EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination of particle size 

distribution – Test sieves, nominal size of apertures 

EN 1097-5  Tests for mechanical and physical properties of aggregates– Part 5: Determination of the 

water content by drying in a ventilated oven 

3 Termos e definições 

Para os fins da presente Norma, aplicam-se os seguintes termos e definições: 

3.1 finos 

Fração granulométrica de um agregado que passa no peneiro de 0,063 mm.  

3.2 amostra laboratorial 

Amostra destinada a um ensaio de laboratório. 

3.3 fração granulométrica (di/Di) 

Fração de um agregado que passa no peneiro de maior abertura de 2 peneiros e é retido no peneiro de menor 

abertura. 

NOTA: O limite inferior di poderá ser zero. 

3.4 subamostra 

Amostra obtida por um procedimento de redução de amostras. 

3.5 provete de ensaio 

Amostra utilizada integralmente num mesmo ensaio. 

3.6 provete elementar 

Amostra utilizada numa determinação única quando o método de ensaio requer mais de uma determinação da 

propriedade. 
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4 Princípio 

Um provete elementar de 0/2 mm de um agregado com um teor de finos máximo de 10 % (obtido 

naturalmente ou após ajuste da curva granulométrica) e uma pequena quantidade de solução floculante são 

colocados numa proveta cilíndrica graduada, sendo agitados de modo a separar os elementos argilosos das 

partículas mais grossas do provete de ensaio. O agregado é de seguida “irrigado” com mais solução de 

lavagem e floculante, forçando as partículas mais pequenas a entrar em suspensão. Após um determinado 

tempo, o valor equivalente de areia (SE(10)) é calculado como sendo a altura do sedimento expressa em 

percentagem da altura total de sedimento e de material em suspensão na proveta cilíndrica. 

5 Reagentes 

5.1 Solução concentrada, preparada a partir de: 

a) cloreto de cálcio cristalino, CaCl2.6H2O ou cloreto de cálcio anidro, CaCl2; 

b) glicerina, 99 % glicerol, da qualidade de reagente para laboratório; 

c) solução de formaldeído, 40 % em volume, da qualidade de reagente para laboratório; 

d) água destilada ou desmineralizada. 

Dissolver (219 ± 2) g do cloreto de cálcio cristalino em (350 ± 50) ml de água destilada ou desmineralizada, 

arrefecer até temperatura ambiente e, se necessário, filtrar com papel de filtro médio ou grosso. Adicionar 

(480 ± 5) g de glicerina e (12,5 ± 0,5) g de solução de formaldeído e diluir com água destilada ou 

desmineralizada até se obter 1 l de solução, misturando bem. 

NOTA 1: 219 g de CaCl2.6H2O é equivalente a 111 g de cloreto de cálcio anidro CaCl2. 

NOTA 2: Recomenda-se que a solução concentrada seja armazenada num local protegido da luz em frasco de vidro ou de plástico 

com capacidade de (125 ± 1) ml. 

NOTA 3:  É possível substituir o formaldeído por hipoclorito de sódio (lixívia) com 2,6 % de cloro ativo. Em caso de litígio usar 

formaldeído. 

5.2 Solução de lavagem e floculante 

Preparada pela diluição de (125 ± 1) ml de solução concentrada (5.1) em água destilada ou desmineralizada 

até se obter (5,00 ± 0,01) l. 

NOTA: Na preparação da solução de lavagem, a solução concentrada deverá ser primeiro agitada vigorosamente e 

subsequentemente o recipiente onde estava contida deve ser enxaguado várias vezes com água destilada ou desmineralizada, 

vertendo essa água num frasco de 5 l antes de se diluir a solução até se obter 5 l. 

A solução de lavagem não deve ser utilizada após 28 d da data da sua preparação ou em caso de se apresentar 

turva, com precipitado ou bolor. 

6 Aparelhos e utensílios 

6.1 Todo o equipamento, salvo indicação em contrário, deve estar em conformidade com os requisitos 

gerais da EN 932-5. 

6.2 Duas provetas cilíndricas graduadas, de vidro ou plástico transparente (ver Figura 1), munidas de 

tampas de borracha e tendo as seguintes dimensões: 

a) espessura de parede, cerca de 3 mm; 
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b) diâmetro interior (32,0 ± 0,5) mm; 

c) altura (430,00 ± 0,25) mm 

Cada proveta cilíndrica deve ser marcada de uma forma bem visível em duas posições: 

a) a (100,00 ± 0,25) mm da base; e 

b) a (380,00 ± 0,25) mm da base. 

Dimensões em milímetro 

 

Legenda: 

1 marca circular 

Figura 1 - Proveta cilíndrica graduada 
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6.3 Pistão de ensaio, (ver Figura 2) que inclui: 

a) um varão de (440,00 ± 0,25) mm de comprimento; 

b) uma ponta de (25,0 ± 0,1) mm de diâmetro, sendo a superfície inferior plana, lisa e perpendicular ao eixo 

do varão e que inclui lateralmente três guias para centrar o pistão na proveta cilíndrica, deixando uma 

pequena folga;  

c) um anel de (10,0 ± 0,1) mm de espessura, próprio para o uso com a proveta cilíndrica graduada, que 

funciona como guia do varão e, ao mesmo tempo, é utilizado para indicar a que distância o pistão de 

ensaio está introduzido na proveta cilíndrica. O anel deve estar munido de um parafuso que permita 

bloqueá-lo no varão do pistão de ensaio. O anel também deve incluir uma ranhura para a passagem de 

uma régua; 

d) uma cabeça fixa na extremidade superior do varão de modo a que o conjunto do pistão de ensaio, 

excluindo o anel, tenha uma massa total de (1,00 ± 0,01) kg. 

As partes imersas do pistão de ensaio devem ser fabricadas em metal resistente à corrosão. 

NOTA:  Antes da primeira utilização do pistão de ensaio ou de uma proveta cilíndrica graduada, o conjunto do pistão deverá ser 

colocado dentro da proveta cilíndrica vazia. Apoiando o anel na borda da proveta cilíndrica, a distância entre a face superior do 

anel e a face inferior do pistão não deverá exceder 0,5 mm. Se esta distância exceder 0,5 mm ou se a ponta não chegar ao fundo da 

proveta cilíndrica, então esta combinação de pistão e proveta cilíndrica graduada não deverá ser utilizada. 

6.4 Cronómetro, com resolução de 1 s. 

6.5 Régua de 500 mm, graduada em milímetro. 

6.6 Peneiros de 0,063 mm e de 2 mm conformes com a EN 933-2 e, se necessário, um peneiro de proteção. 

6.7 Escova de peneiros 

6.8 Espátula 

6.9 Tubo de lavagem, (ver Figura 3) composto por um tubo rígido de metal resistente à corrosão com as 

seguintes dimensões: 

a) diâmetro exterior de (6,0 ± 0,5) mm; 

b) diâmetro interior de (4,0 ± 0,2) mm; 

c) comprimento aproximado de 500 mm. 

O tubo de lavagem deve ter uma torneira adaptada na parte de cima. A ponta inferior do tubo (ver Figura 4) 

deve ser cónica ou em forma de cunha, feita em metal resistente à corrosão e com uma ligação em rosca 

(parafuso). Um furo de (1 ± 0,1) mm de diâmetro deve ser feito na extremidade do tubo em dois locais 

diametralmente opostos em relação ao varão. 

NOTA: As tolerâncias do tubo de lavagem destinam-se ao seu fabrico.  
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6.10 Frasco de vidro ou plástico transparente de 5 l de capacidade, com um sistema de sifão, sendo o fundo 

do frasco posicionado a cerca de 1 m acima da mesa de trabalho. 

6.11 Tubo de borracha ou plástico de aproximadamente 1,50 m de comprimento e de diâmetro interior de 

aproximadamente 5 mm, ligando o tubo de lavagem ao sifão. 

6.12 Funil para transferir o provete de ensaio para a proveta cilíndrica graduada (ver Figura 5). 

Dimensões em milímetro 

 

Legenda: 

1 cabeça do pistão com dimensões de modo a dar ao conjunto do pistão de ensaio, 

excluindo o anel e o parafuso de bloqueio, uma massa total de (1 ± 0,01) kg 

6 ranhura para régua 

2 parafuso de bloqueio 7 varão 

3 anel 8 Ø 6 aprox. 

4 15 aprox. 9 ponta 

5 Ø 60 aprox. 10 três guias 

Figura  2 – Pistão de ensaio 



 

 

NP 

EN 933-8:2012+A1   

2017 
 

p. 12 de 21 

 

 

Dimensões em milímetro 

 
Legenda: 

1 diâmetro exterior 6  0,5 

2 diâmetro interior 4  0,2 

Figura 3 - Tubo de Lavagem 
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Dimensões em milímetro 

 

Legenda: 

1 ligação em rosca ao tubo de lavagem 

2 2 orifícios  1  0,1 

Figura 4 - Pormenor da extremidade do tubo de lavagem 

 
Figura 5 - Funil 
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6.13 Máquina de agitação, capaz de provocar na proveta cilíndrica um movimento horizontal, retilíneo, 

periódico e sinusoidal de amplitude (200 ± 10) mm e frequência de um terço de segundo. 

6.14 Termómetro, com resolução de 1 ºC. 

6.15 Balança, com resolução de 0,1 % da massa a pesar. 

6.16 Papel de filtro, médio ou grosso. 

7 Preparação dos provetes elementares 

7.1 Generalidades 

A amostra laboratorial deve ser reduzida de acordo com a EN 932-2, de modo a obter duas subamostras. A 

primeira subamostra é usada para determinar o teor de água e o teor de finos da amostra laboratorial e para 

preparar um agregado fino corretor. A segunda subamostra é usada para determinar o valor do equivalente de 

areia. 

O ensaio deve ser efetuado na fração de 0/2 mm. A segunda subamostra não deve ser seca artificialmente.  

Os vários passos na preparação dos provetes elementares são descritos em detalhe nas secções 7.2 e.7.3 e 

representados na Figura 6. 

NOTA 1: Se o provete de ensaio for retirado de um agregado de granulometria extensa, a amostra de laboratório deverá ser 

peneirada com um teor de água inferior a 2 % num peneiro de 2 mm de abertura protegido por um peneiro de proteção, utilizando 

uma escova de peneiros para assegurar uma separação eficaz e a recolha de todas as partículas na fração de 0/2 mm. 

7.2 Primeira subamostra 

Reduzir a primeira subamostra de acordo com a EN 932-2 para obter dois provetes de ensaio. Secar em 

estufa o primeiro provete de ensaio a (110 ± 5) ºC, de acordo com a EN 1097-5, de modo a determinar e 

registar o teor de água w (percentagem da massa seca). 

Entretanto, pesar e registar a massa do segundo provete de ensaio como M1, seguindo-se a sua lavagem no 

peneiro de 0,063 mm de acordo com a EN 933-1. Secar as partículas retidas no peneiro de 0,063 mm, pesar e 

registar como M2. 

Determinar a teor de finos f  de acordo com seguinte equação: 

(%)
)100(

100
1

2

M

wM
f


                   (1) 

Se o teor de finos da fração 0/2 mm for superior a 10 %, então as partículas lavadas e retidas no peneiro de 

0,063 mm são usadas como agregado fino corretor seco (7.3). 

7.3 Segunda subamostra 

Reduzir a segunda subamostra de acordo com a EN 932-2 para obter dois provetes elementares. 

Dependendo do teor de finos, determinar o valor do MT de acordo com o seguinte: 

1) Se o teor de finos for inferior ou igual a 10 %, a massa MT de cada provete elementar deve ser calculada 

usando: 
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g
w

M
100

)100(120
T


  (arredondada ao grama)            (2) 

2) Se o teor de finos é superior a 10 %, MT deve ser calculado usando as seguintes equações: 

MT = M3 + M4                      (3) 

onde: 

M3 é a massa do agregado húmido obtida da segunda subamostra, calculada usando a equação: 

 
);

100
1(

1200
3

w

f
M   e 

M4 é a massa de agregado fino corretor seco, calculada usando a equação: 

 

f
M

1200
1204   

E ambos os materiais de massa M3 e M4 devem ser combinados e misturados. 

8 Procedimento  

8.1 Generalidades  

O ensaio deve ser realizado em dois provetes elementares a uma temperatura de (23 ± 3) ºC. 

8.2 Enchimento das provetas cilíndricas graduadas 

Introduzir com o sifão a solução de lavagem (5.2) em cada proveta cilíndrica graduada até à marca inferior 

da proveta. 

Com a ajuda do funil, deitar um provete elementar em cada proveta graduada mantendo-a em posição 

vertical. 

Usando a palma da mão, dar várias pancadas ligeiras na parte inferior de cada proveta de modo a soltar as 

bolhas de ar e a facilitar a molhagem do provete elementar. 

Deixar repousar as provetas durante (10 ± 1) min para humidificar os provetes elementares. 
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Figura 6 - Fluxograma de descrição da preparação dos provetes elementares 

8.3 Agitação das provetas cilíndricas graduadas 

Ao fim de 10 min, tapar uma proveta cilíndrica, utilizando uma das rolhas de borracha, e fixá-la na máquina 

de agitação. 

Agitar a proveta cilíndrica durante (30 ± 1) s e, de seguida, colocar a proveta cilíndrica na mesa de trabalho, 

em posição vertical. 

Peneiro 2 mm 

Usar a fração de dimensão 0/2 mm 

Subamostra Subamostra 

Passo 1 Passo 2 

Determinar Determinar 
Usar a massa MT para 

cada uma das 

determinações 

 

Sim 

f deve ser reduzido a 10 % de 

acordo com os passos seguintes 

 

Não 

Peneiro 63 µm 

Usar a fração de dimensão 0,063/2 mm 

Tomar a massa M3 da 

subamostra 2 húmida 

 

 

Tomar a massa M4 da fração 

de 0,063/2 mm seca 

 

Usar massa MT para cada 

determinação 

MT = M3 + M4 

 

Determinar e 

registar o teor de 

água w 

Determinar e 

registar o teor de 

finos f (ver 7.1) 

Passo 2 
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NOTA:  O tempo de agitação deverá corresponder a (90 ± 3) ciclos usando o equipamento especificado em 6.13. 

Repetir o processo de agitação com a segunda proveta cilíndrica. 

8.4 Lavagem 

Remover a rolha de borracha de uma proveta cilíndrica e enxaguar a rolha por cima com solução de lavagem, 

assegurando-se que todo o material caia dentro da proveta cilíndrica. 

Inserir o tubo de lavagem dentro da proveta cilíndrica, enxaguando primeiro as paredes da proveta com a 

solução de lavagem e, de seguida, empurrando o tubo através do sedimento até ao fundo da proveta 

cilíndrica. 

Segurar a proveta cilíndrica em posição vertical permitindo que a solução de lavagem agite o conteúdo e 

facilite a ascensão de finos e componentes argilosos. 

De seguida, enquanto se submete a proveta cilíndrica a um movimento lento de rotação, retirar lenta e 

regularmente o tubo de lavagem. 

Quando o nível do líquido se aproximar da marca superior, levantar lentamente o tubo de lavagem e regular 

o fluxo da solução de modo a manter o nível do líquido na marca superior até que o tubo tenha sido 

inteiramente retirado e que o fluxo de solução tenha cessado. 

Com o cronómetro, iniciar a contagem do período de repouso imediatamente após a retirada do tubo de 

lavagem. 

Repetir o processo de lavagem com a segunda proveta cilíndrica. 

8.5 Medições 

Deixar que se verifique o repouso em cada proveta cilíndrica, sem perturbação nem qualquer vibração, 

durante (20,00 ± 0,25) min. 

No fim deste período, utilizando a régua (6.5), medir a altura h1 do nível superior do floculado até à base da 

proveta cilíndrica (ver Figura 7). 

Baixar cuidadosamente o pistão na proveta cilíndrica, até que a base assente sobre o sedimento. 

NOTA:  Durante esta operação, o anel deslizante, que não deverá ainda estar bloqueado no varão do pistão, deverá estar em 

contacto com o topo da proveta cilíndrica graduada.  

Posicionar o anel no topo da proveta cilíndrica e bloqueá-lo no varão do pistão. 

Determinar a altura do sedimento h2 medindo a distância entre a face inferior da cabeça do pistão e a face 

superior do anel, utilizando a régua graduada inserida na ranhura do anel (ver Figura 7). 

Registar as alturas h1 e h2 arredondadas ao milímetro. 

Da mesma forma, medir e registar alturas h1 e h2 com a segunda proveta cilíndrica. 
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Figura 7 - Medição de h1 e h2 

9 Cálculos e resultados 

Calcular a relação (h2/h1) × 100 para cada proveta cilíndrica, arredondada a uma casa decimal. 

Se a diferença entre os dois resultados for maior do que 4, o procedimento deve ser repetido. 

Calcular o valor de equivalente de areia SE(10) como sendo igual à média das relações (h2/h1) × 100 obtidas 

para cada proveta cilíndrica e registar esse valor, arredondado à unidade. 
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10 Relatório de ensaio 

10.1 Informação obrigatória 

O relatório deve incluir a seguinte informação: 

a) referência a esta Norma; 

b) identificação do laboratório; 

c) identificação da amostra; 

d) massas M1 e M2; 

e) teor de água w; 

f) teor de finos f; 

g) valor de SE(10), arredondado à unidade; 

h) data de receção da amostra; 

i) certificado de amostragem, se disponível. 

10.2 Informação facultativa 

O relatório pode incluir a seguinte informação: 

a) nome e local da origem da amostra; 

b) descrição do material e do procedimento de redução da amostra; 

c) massas dos provetes elementares; 

d) granulometria da amostra (de acordo com a EN 933-1); 

e) data do ensaio. 
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Anexo A 

(normativo) 

Procedimento para determinação do equivalente de areia da fração de 0/4 mm 

 

A1  

A.1 Preparar provetes de ensaio e provetes elementares como especificado na secção 7, mas utilizando a 

fração granulométrica de 0/4 mm com um teor de água inferior a 2 %.  

A.2 Seguir o procedimento de ensaio especificado na secção 8 e registar as alturas h1 e h2 em cada proveta 

cilíndrica graduada. 

A.3 Calcular o valor de equivalente de areia (SE4) igual à média das relações (h2/h1) × 100 obtidas para cada 

proveta cilíndrica e registar esse valor, arredondado à unidade. 

A.4 Os relatórios de ensaio devem incluir informação apropriada, de acordo com a secção 10, substituindo 

por SE4 o valor de equivalente de areia na secção 10. 

A1
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Anexo B 

(informativo) 

Exemplo de uma folha de registo de ensaio 

 

EN 933-8 

Identificação da amostra: 

 

 

Laboratório: 

Data: 

Operador: 

 

 

Teor de água w               %  

Massa M1                        g  

Massa M2                        g  

Massa M3 (se usada)       g  

Teor de finos f                 %  

 

 

 

 1º provete elementar 2º provete elementar 

Massa do provete elementar MT      g   

h1                                                      mm   

h2                                                      mm   

100 (h2/ h1) 

(arredondado a uma casa decimal) 

  

NOTA: Os valores de 100 (h2/ h1) dos dois provetes elementares não deverão divergir mais de 4. 

 

 

Valor do Equivalente de Areia SE(10) – média de 100 (h2/ h1) para os dois provetes elementares. 

 

 

SE (10) =        (arredondado à unidade) 

 

 

 

 


