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Preâmbulo 

A presente Norma foi elaborada pelo 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 adopção, o mais tardar em Janeiro de 2003 e as normas nacionais divergentes devem ser 
anuladas o mais tardar em Janeiro de 2003. 

A presente Norma Europeia faz parte de um conjunto de normas de ensaio para a determinação das 
propriedades químicas 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 933 Tests for geometrical properties of aggregates 

EN 1097 Tests for mechanical and physical properties of aggregates 

EN 1367 Tests for thermal and weathering properties of aggregates 

EN 13179 Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures 

As outras partes da EN 1744 são, ou serão: 

Part 1: Chemical analysis 

Part 2: Determination of resistance to alkali reaction 

Part 4: Water susceptibility of fillers for bituminous mixtures 

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, a presente Norma deve ser implementada pelos 
organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, 
Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça. 
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1 Objectivo e campo de aplicação 

A presente Norma Europeia especifica um método para a preparação de eluatos, por lixiviação dos 
agregados, para o estudo subsequente das propriedades físicas e químicas com base em métodos 
normalizados existentes para verificação de conformidade. Aplica-se a agregados não ligados com uma 
dimensão máxima inferior a 32 mm, com ou sem redução (ver secção 8). 

2 Referências normativas 

A presente Norma inclui, por referência, datada ou não, disposições relativas a outras normas. Estas 
referências normativas são citadas nos lugares apropriados do texto e as normas são listadas a seguir. Para as 
referências datadas, as emendas ou revisões subsequentes de qualquer destas normas, só se aplicam à 
presente Norma se nela incorporadas por emenda ou revisão. Para as referências não datadas aplica-se a 
última edição da norma referida (incluindo as emendas). 

EN 932-1*) Tests for general properties of aggregates – Part 1: Methods for sampling 

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 933-2*) Tests for geometrical properties of aggregates – Part 2: 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 

EN ISO 3696*) Water for analytical laboratory use – Specification and test methods (ISO 3696:1987) 

3 Termos e definições 

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

3.1 lixiviante 
Líquido utilizado em laboratório no processo de lixiviação. 

3.2 eluato 
Solução resultante após o processo de lixiviação de um material sólido em contacto com um lixiviante. 

 
*) Ver Anexo Nacional NA (informativo). 
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3.3 massa constante 
Massa obtida quando pesagens sucessivas, efectuadas após secagem, com pelo menos 1 h de intervalo, não 
diferem mais do que 0,1 %. 
NOTA: Em muitos casos, a massa constante pode ser obtida após a secagem do provete por um período de tempo pré-determinado 
numa estufa a (110 ± 5) ºC. Cada laboratório de ensaio pode determinar o tempo necessário para se obter massa constante para 
tipos e dimensões específicas de amostras, dependendo da capacidade de secagem da estufa utilizada.  

3.4 amostra de laboratório 
Amostra destinada a ensaio em laboratório. 

3.5 provete 
Amostra utilizada integralmente num mesmo ensaio. 

4 Princípio  

O agregado a ensaiar é colocado numa rede inserida num recipiente e lixiviado (ver Figura 1). A razão 
líquido/sólido é de 10:1 (em massa) e o tempo de lixiviação é de 24 h. A água é agitada mecanicamente. 
NOTA: Durante o ensaio só o lixiviante é agitado e não o material sólido.  

O método baseia-se na hipótese de que, durante o período de ensaio, atinge-se o equilíbrio entre as fases 
líquida e sólida, ou uma situação próxima. O resíduo sólido é retirado. As propriedades do eluato são 
determinadas usando métodos desenvolvidos para a análise de águas adaptados à análise dos eluatos. 
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Dimensões em milímetros 
NOTA: A Figura não está à escala 

Legenda: 

1 Agitador mecânico 2 Tampa 3 Recipiente 4 Suporte da rede 

5 Rede (malha de 2 mm de abertura) 6 Provete 7 Torneira   

Figura 1 – Exemplo de recipiente com o suporte da rede 
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5 Reagentes 

5.1 Água destilada, desmineralizada, desionizada ou água de pureza equivalente (5 < pH < 7,5) com uma 
condutividade menor que 0,5 mS/m de acordo com o grau 3 da EN ISO 3696*). 

5.2 Ácido nítrico 0,1 mol/l, de qualidade analítica. 

6 Aparelhos e utensílios 

6.1 Todos os aparelhos, salvo indicação em contrário, devem estar em conformidade com os requisitos gerais 
da EN 932-5*). 

6.2 Balança 

Capaz de pesar 2 kg com uma exactidão de 0,1 g. 

6.3 Termómetro 

Com um intervalo de medida entre 0 ºC a 50 ºC e uma exactidão de 1 ºC para medir a temperatura do ar e do 
lixiviante. 

6.4 Centrifugadora 

Com capacidade para funcionar entre 3000 m/s2 a 4000 m/s2. 

6.5 Medidor de pH 

Com uma exactidão de 0,1 unidades de pH. 

6.6 Medidor de condutividade eléctrica 

6.7 Equipamento de filtração 

Sistema de filtração a vácuo (entre 2,5 Pa e 4,0 Pa) ou de filtração a alta pressão (< 500 kPa), com 
capacidade de enxaguar. 

6.8 Filtros de membrana com poros de 0,45 µm, pré-enxaguados  

Para a filtração (enxaguados com ácido nítrico, 0,1 mol/l (ver 5.2) e água (ver 5.1). 
 

*)  Ver Anexo Nacional NA (informativo). 
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6.9 Recipiente para a lixiviação 

Recipiente de vidro, em peça única, com as dimensões exteriores, altura de (400 ± 10) mm e diâmetro de 
(300 ± 10) mm, e os seguintes componentes: 

a) tampa; 

b) estrutura de suporte, em PTFE ou em vidro (ou em aço inoxidável apenas para a determinação de 
parâmetros orgânicos ou em polipropileno apenas para a determinação de parâmetros inorgânicos), com 
uma rede de malha de 2 mm, com uma altura de (50 ± 10) mm e um diâmetro tal que o suporte esteja a 
(20 ± 2) mm das paredes do recipiente. A distância entre a base da rede e a base do recipiente deverá ser 
de (50 ± 5) mm. Para agregados leves, o provete deve ser coberto com uma segunda rede; 

c) agitador mecânico com haste e uma hélice [diâmetro (60 ± 10) mm], em PTFE ou noutro material 
revestido com PTFE, inserido através de um pequeno orifício na tampa do recipiente. 

6.10 Equipamento de britagem 

Britadeira ou equipamento de corte, para partículas retidas no peneiro de 32 mm. 

6.11 Peneiros  

Com aberturas de dimensão nominal de 16 mm e 32 mm de acordo com a EN 933-2*), para peneiração das 
partículas britadas ou cortadas. 

7 Amostragem 

A amostragem deve ser efectuada de acordo com a EN 932-1*). 

8 Preparação dos provetes 

Os agregados devem ser ensaiados com a granulometria com que são normalmente fornecidos. As partículas 
retidas no peneiro de 32 mm devem ser britadas e a fracção 16/32 mm separada por peneiração. Este material 
é devolvido à amostra em preparação, numa quantidade correspondente à percentagem da fracção de 
dimensão superior a 32 mm existente na amostra inicial. 

Se a amostra estiver húmida deve ser seca ao ar, à temperatura ambiente (< 40 ºC) até massa constante para 
permitir a sua separação e dispersão. O teor de água da amostra deve ser determinado numa amostra paralela 
por secagem a 110 ºC, de acordo com a EN 1097-5*). 

 
*) Ver Anexo Nacional NA (informativo). 
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Reduzir a amostra laboratorial de acordo com a técnica de ensaio especificada na EN 932-2*) para obter um 
provete com cerca de 2 kg e pesar o provete com aproximação a 0,1 g. Para agregados leves, a massa do 
provete deve ser reduzida proporcionalmente à densidade do agregado. Pode também ser necessário 
aumentar a razão líquido/sólido, indicada em 9.2, de modo a que o provete de agregado leve esteja coberto 
pela água. 
NOTA 1: Pode ocorrer a contaminação da amostra num grau que afecte a lixiviação de alguns dos constituintes relevantes como, 
por exemplo, pelo equipamento em carboneto de tungsténio ou de aparelhos em aço inoxidável. Deverão ser tomadas precauções 
para minimizar a contaminação das amostras. 

NOTA 2: No caso de agregados leves com uma baridade inferior a 200 kg/m3 (0,2 Mg/m3), a massa da amostra deverá ser reduzida 
para 500 g. 

9 Procedimento 

9.1 Condições de ensaio 

A lixiviação deve ser realizada à temperatura ambiente (20 ºC a 25 ºC). 

9.2 Procedimento de ensaio 

Após encher o recipiente com uma quantidade de lixiviante igual a 10 vezes a massa do provete seco, colocar 
a rede apropriada no recipiente de modo a que fique completamente coberta de água. Distribuir lentamente o 
provete, que vai ser submetido a lixiviação, uniformemente sobre a rede de modo a que seja removido o 
máximo possível de ar do provete. Quando o provete estiver colocado na rede, deve estar coberto com 
20 mm de água, pelo menos. Baixar então o suporte com a rede até ao fundo do recipiente. A rede no 
recipiente de lixiviação deve manter uma distância uniforme à parede do recipiente. 

Colocar a tampa do recipiente de lixiviação. Inserir o agitador através do orifício da tampa de modo a que a 
hélice fique ligeiramente acima do provete. Ligar o motor do agitador a uma velocidade de rotação de 
(500 ± 20) min-1. Após 24 h ± 10 min desligar o agitador e retirar a quantidade de eluato pretendida, 
conforme especificado em 9.3, para análise. 
NOTA: No caso de agregados leves com uma baridade inferior a 200 kg/m3 (0,2 Mg/m3), a quantidade de lixiviante deverá ser 
igual a quarenta vezes a massa da amostra seca. 

9.3 Preparação adicional do eluato para análise 

Imediatamente após o ensaio, deixar que as partículas suspensas no lixiviante sedimentem durante 10 min e 
só então retirar o eluato do recipiente. 

Se se pretender determinar os parâmetros inorgânicos em conjunto com o valor do pH e da condutividade 
eléctrica, filtrar o eluato através dum filtro de membrana com poros de 0,45 µm. 

 
*) Ver Anexo Nacional NA (informativo). 

 



 

NP 
EN 1744-3 
2005 
 

p. 12 de 14 
 

Se se pretender determinar os parâmetros orgânicos (p.e.: por ex. índice de fenol), centrifugar o líquido. 
Devem tomar-se cuidados para garantir que o material da centrifugadora não influencia os resultados da 
análise. 

Durante a operação de centrifugação, as partículas em suspensão no eluato são removidas durante 10 min a 
uma aceleração centrífuga de 3500 m/s2. 
NOTA: O filtrado ou o centrifugado deverá ser analisado imediatamente. Se tal não for possível, a solução deverá ser preservada. 

10 Relatório de ensaio 

O relatório de ensaio deve incluir a seguinte informação: 

a) referência à presente Norma Europeia; 

b) origem da amostra; 

c) método de preparação; 

d) granulometria do agregado; 

e) massa da amostra seca ensaiada, em gramas; 

f) valor do pH e condutividade eléctrica do eluato; 

g) tipo de recipiente usado no ensaio; 

h) observações/notas do decorrer do ensaio (p.e.: ocorrência de gases, diluições utilizadas, desvios 
inevitáveis ao especificado); 

i) data de ensaio. 
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Anexo Nacional NA 
(informativo) 

Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais 
 

Norma Europeia 
(EN) 

Norma Nacional 
(NP ou NP EN) Título 

EN 932-1:1996 NP EN 932-1:2002 Ensaios das propriedades gerais dos agregados – Parte 1: 
Métodos de amostragem 

EN 932-2:1999 NP EN 932-2:2002 Ensaios das propriedades gerais dos agregados – Parte 2: 
Métodos de redução de amostras laboratoriais 

EN 932-5:1999 NP EN 932-5:2003 Ensaios das propriedades gerais dos agregados – Parte 5: 
Equipamento comum e calibração 

EN 933-2:1995 NP EN 933-2:1999 Ensaios das propriedades geométricas dos agregados – Parte 
2: Determinação da distribuição granulométrica – Peneiros de 
ensaio, dimensão nominal das aberturas 

EN 1097-5:1998 NP EN 1097-5:2001 Ensaios para determinação das propriedades mecânicas e 
físicas dos agregados – Parte 5: Determinação do teor de 
humidade por secagem em estufa ventilada 

EN ISO 3696:1995 NP EN ISO 3696:2000 Água para fins laboratoriais. Especificações e métodos de 
ensaio (ISO 3696:1987) 
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