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Resumo
Esta dissertação inclui o estudo e classificação, quanto à resistência, de amostras de
diferentes litologias, nomeadamente, de granitos, granitos gnaissóides e calcários, de
locais diferentes. O principal objetivo desta dissertação é a caracterização físicomecânica amostras de rochas de diferentes litologias através de ensaios de laboratório
realizados em provetes obtidos a partir de sondagens mecânicas. Estas sondagens
foram fornecidas por diversas empresas de prospeção geotécnica. Os carotes das
sondagens foram cortados e retificados de acordo com as normas da Sociedade
Internacional de Mecânica das Rochas (ISRM).

A caracterização das litologias estudadas incluiu a determinação do peso volúmico, e
das propriedades mecânicas resistência à compressão uniaxial, índice de carga pontual,
e a velocidade de propagação das ondas P, que permitiu a estimação da velocidade de
propagação das ondas S, do coeficiente de Poisson e do módulo de deformabilidade.
Todos os ensaios foram realizados segundo os métodos da ISRM, à ou de acordo com
norma ASTM (American Society for Testing and Materials).

Os resultados obtidos foram comparados com valores de referência da bibliografia para
as diferentes litologias estudadas, e as amostras foram classificadas quanto à sua
resistência, quer pelo valor do índice de carga pontual quer pelo valor da resistência à
compressão uniaxial.

Os resultados obtidos mostram que as amostras do Granito do Porto são as mais
alteradas quando comparadas com as amostras dos outros granitos estudados.

Palavras-Chave: propriedades físico-mecânicas, ensaios laboratoriais, resistência,
parâmetros de deformabilidade.
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Abstract
This dissertation includes the study and classification, in terms of resistance, of samples
from different lithologies, namely granites, gneissic granite and limestone, from different
locations. The main objective of this dissertation is the physical-mechanical
characterization of rock samples from different lithologies through laboratory tests
performed on samples obtained from mechanical drilling. These surveys were provided
by several geotechnical prospecting companies. The samples were cut and rectified
according to the norms of the International Society of Mechanics of Rocks (ISRM).

The characterization of the studied lithologies included the determination of the weight
density, and the mechanical properties such as the uniaxial compression resistance,
point load index, and the propagation velocity of the P waves, which allowed the
estimation of the S wave velocity, Poisson and the deformability modulus. All assays
were performed according to the ISRM methods, at or according to ASTM (American
Society for Testing and Materials).

The results were compared with reference values of the literature for the different
lithologies, and the rock samples were classified according to their strength, either by
the value of the point load index or by the value of the uniaxial compression strength.

The obtained results show that the samples of the Porto Granite are the most altered
when compared to the samples of the other granites studied.

Keywords: physico-mechanical properties, laboratorial test, rock strength, deformability
parameters.

vii

viii

Índice
Agradecimentos ............................................................................................................ v
Resumo ....................................................................................................................... vi
Abstract .......................................................................................................................vii
Índice de Figuras .......................................................................................................... x
Índice de Tabelas ........................................................................................................xii
CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO ..................................................................................... 15
1.2 Objetivos ........................................................................................................... 16
1.3 Tema em estudo ............................................................................................... 17
CAPÍTULO II - MATERIAIS E ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO ............................. 25
2.1 Materiais............................................................................................................ 26
2.2 Enquadramento Geológico ................................................................................ 29
2.2.1 Granito de Sabrosa ..................................................................................... 29
2.2.2 Granito de Braga......................................................................................... 30
2.2.3 Granito de Guimarães ................................................................................. 31
2.2.4 Granito do Porto.......................................................................................... 32
2.2.5 Granito Gnaissóide de Portalegre ............................................................... 34
2.2.6 Calcários da Vila do Bispo .......................................................................... 35
CAPÍTULO III - METODOLOGIAS .............................................................................. 37
3.1 Metodologias ..................................................................................................... 38
3.1.1 Propriedades índice – peso volúmico.......................................................... 39
3.1.2 Propriedades Mecânicas............................................................................. 40
a) Velocidade de Propagação de Ultrassons ....................................................... 40
b) Resistência à compressão uniaxial .............................................................. 43
c) Ensaio de Carga Pontual.............................................................................. 45
CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................ 49
4.1 Caracterização físico-mecânica ............................................................................ 50
4.1.1 Amostras de Granito de Sabrosa ................................................................ 51
4.1.2 Amostras de Granito de Braga .................................................................... 54
4.1.3 Amostras de Granito de Guimarães ............................................................ 58
4.1.4 Amostras do Granito do Porto ..................................................................... 61
4.1.5 Amostras de Granito Gnaissóide de Portalegre .......................................... 66
4.1.6 Amostras de Calcário de Vila do Bispo ....................................................... 70
4.2 Correlação entre propriedades físico-mecânicas .................................................. 73
CAPÍTULO V - CONCLUSÕES .................................................................................. 77
Referências Bibliográficas .......................................................................................... 80
ix

Índice de Figuras
Figura 1 - Provetes dos diferentes granitos que foram estudados. ............................. 28
Figura 2 - Provetes do calcário e do granito gnaissóide que foram estudadas. .......... 28
Figura 3 – Excerto da Carta Geológica 10-D, na escala original 1:50000 (adaptado de
Sequeira e Sousa, 1989). ........................................................................................... 29
Figura 4 – Excerto da Carta Geológica 5-D, com escala original de 1:50 000 (adaptado
de Ferreira et al., 2000). ............................................................................................. 30
Figura 5 - Excerto da Carta Geológica 9-B, na escala original 1:50000 (adaptado de
Montenegro de Andrade et al., 1986). ......................................................................... 31
Figura 6 - Excerto da Carta Geológica 9-C com a localização da Maia, na escala original
1:50000 (adaptado de Carrington da Costa e Teixeira, 1957). .................................... 33
Figura 7 - Excerto da Carta Geológica 9-C com a localização do Amial, na escala original
1:50000 (adaptado de Carrington da Costa e Teixeira, 1957). .................................... 33
Figura 8 – Excerto da Carta Geológica 32-B, na escala original 1:50000 (adaptado de
Fernandes e Gonçalves, 1973). .................................................................................. 34
Figura 9 - Excerto da Carta Geológica 51-B, na escala original 1:50000 (adaptado de
Rocha, 1979). ............................................................................................................. 35
Figura 10 – Equipamento para determinação da velocidade de propagação de
ultrassons em provetes de rocha. ............................................................................... 40
Figura 11 – Medição do tempo de propagação de ultrassons num provete do Granito de
Guimarães. ................................................................................................................. 41
Figura 12 – Prensa hidráulica. ................................................................................... 43
Figura 13 – Provetes na prensa hidráulica antes do ensaio [A] e após rotura [B]. ...... 44
Figura 14 – Equipamento para realização do ensaio de carga pontual. ..................... 46
Figura 15 – Provetes de ensaio do Granito de Sabrosa. ............................................ 51
Figura 16 - Provetes de ensaio do Granito de Braga.................................................. 54
Figura 17 - Provete após ensaio de carga pontual da amostra GVV2 com resultado
considerado não válido. .............................................................................................. 56
Figura 18 - Provetes de ensaio do Granito de Guimarães. ......................................... 58
Figura 19 - Provetes de ensaio do Granito do Porto do Amial. .................................. 61
Figura 20 - Provetes de ensaio do Granito do Porto da Maia. .................................... 62
Figura 21 - Provetes de ensaio do Granito Gnaissóide de Portalegre. ....................... 66
Figura 22 – Provete do Granito Gnaissóide de Portalegre após o ensaio de carga
pontual. ....................................................................................................................... 68
Figura 23 - Provetes de ensaio do Calcário de Vila do Bispo. .................................... 70
x

Figura 24 – Relação entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade das ondas
P para as amostras estudadas. .................................................................................. 73
Figura 25 - Relação entre a resistência à compressão uniaxial e o índice de carga
pontual para as amostras estudadas. ......................................................................... 74
Figura 26 - Relação entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade das ondas
P para as amostras de granito estudadas. .................................................................. 75
Figura 27 - Relação entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade das ondas
P para as amostras de granito gnaissóide estudada. .................................................. 75
Figura 28 - Relação entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade das ondas
P para as amostras de calcário estudada. .................................................................. 76

xi

Índice de Tabelas
Tabela 1 - Influência da litologia no comportamento geotécnico de terrenos (adaptado
de González de Vallejo et al., 2002). .......................................................................... 19
Tabela 2 – Relação estabelecida entre o valor de RQD e a qualidade do maciço rochoso
(Zhang, 2005; González de Vallejo 2002). .................................................................. 22
Tabela 3 – Classificação de maciços rochosos de acordo com a classificação de
Bieniawski (Zhang, 2005; González de Vallejo 2002) ................................................. 23
Tabela 4 – Amostras preparadas e respetivas informações obtidas a partir de pesquisa
bibliográfica e dos logs das sondagens (litologia, localização, Z, D, W, F, RQD). ....... 27
Tabela 5 – Valores de referência do peso volúmico das litologias estudadas (adaptado
de González de Vallejo et al., 2002). .......................................................................... 39
Tabela 6 - Valores de referência da velocidade de propagação das ondas P (Vp)
(adaptado de González de Vallejo et al., 2002)........................................................... 42
Tabela 7 - Valores de referência do módulo de deformabilidade e coeficiente de Poisson
das litologias estudadas (adaptado de González de Vallejo et al., 2002). ................... 43
Tabela 8 - Valores de referência da resistência à compressão simples das litologias
estudadas (adaptado de González de Vallejo et al., 2002). ........................................ 44
Tabela 9 – Classificações da resistência das rochas de acordo com a ISRM (1981) e
Bieniawski (1973) a partir da resistência à compressão uniaxial (adaptado de González
de Vallejo et al., 2002). ............................................................................................... 45
Tabela 10 - Classificação da resistência de uma rocha em função do índice de carga
pontual Is (adaptado de Hoek, 2006). .......................................................................... 47
Tabela 11 – Resultados obtidos nos provetes do Granito de Sabrosa e valores de
referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002)........................................ 52
Tabela 12 - Classificação da resistência do Granito de Sabrosa com base valor do índice
de carga pontual. ........................................................................................................ 53
Tabela 13 – Classificação da resistência do Granito de Sabrosa com base no valor da
resistência à compressão uniaxial. ............................................................................. 53
Tabela 14 - Resultados obtidos nos provetes do Granito de Braga e valores de
referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002)........................................ 55
Tabela 15 – Classificação da resistência do Granito de Braga com base valor do índice
de carga pontual. ........................................................................................................ 57
Tabela 16 - Classificação da resistência do Granito de Braga com base no valor da
resistência à compressão uniaxial. ............................................................................. 57
Tabela 17 - Resultados obtidos nos provetes do Granito de Guimarães e valores de
referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002)........................................ 59
xii

Tabela 18 – Classificação da resistência do Granito de Guimarães com base no valor
do índice de carga pontual. ......................................................................................... 60
Tabela 19 - Classificação da resistência do Granito de Guimarães com base no valor da
resistência à compressão uniaxial. ............................................................................. 60
Tabela 20 - Resultados obtidos nos provetes do Granito do Porto e valores de referência
da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002). ....................................................... 63
Tabela 21 - Classificação da resistência do Granito do Porto do Amial com base no valor
do índice de carga pontual. ......................................................................................... 65
Tabela 22 - Classificação da resistência do Granito do Porto do Amial com base no valor
da resistência à compressão uniaxial. ........................................................................ 65
Tabela 23 - Resultados obtidos nos provetes do Granito Gnaissóide de Portalegre e
valores de referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002). ..................... 67
Tabela 24 - Classificação da resistência do Granito Gnaissóide de Portalegre com base
no valor do índice de carga pontual. ........................................................................... 69
Tabela 25 - Classificação da resistência do Granito Gnaissóide de Portalegre com base
no valor da resistência à compressão uniaxial. ........................................................... 69
Tabela 26 - Resultados obtidos nos provetes do Calcário de Vila do Bispo e valores de
referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002)........................................ 71
Tabela 27 – Classificação da resistência do Calcário de Vila do Bispo com base no valor
do índice de carga pontual. ......................................................................................... 72
Tabela 28 - Classificação da resistência do Calcário de Vila do Bispo com base no valor
da resistência à compressão uniaxial ......................................................................... 72

xiii

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

16

FCUP
Caracterização físico-mecânica de rochas para fins geotécnicos

1.1 Introdução
O presente trabalho surgiu na sequência de alguns estudos geológico-geotécnicos
realizados em diferentes contextos geológicos, e que permitiram a obtenção de
testemunhos de sondagens mecânicas. Estes testemunhos foram cedidos, por
empresas responsáveis pela execução de sondagens mecânicas, ao Departamento de
Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto, para fins didáticos.

Este trabalho tem como tema a caracterização físico-mecânica de diferentes tipos de
rochas para fins geológico-geotécnicos, o que se enquadra na área da Geologia de
Engenharia, mais concretamente na Mecânica das Rochas. Foram determinadas
algumas propriedades dos materiais, tais como o peso volúmico, velocidade de
propagação de ultrassons, resistência à compressão uniaxial e a partir destas, foram
estimadas propriedades geotécnicas de deformabilidade.

A estrutura da tese inclui o capítulo introdutório, onde se apresenta o trabalho que foi
desenvolvido e os objetivos, assim como algumas generalidades sobre o tema do
trabalho, isto é, sobre Geologia de Engenharia e Mecânica das Rochas. O capítulo 2 é
relativo aos materiais que foram estudados, incluindo o enquadramento geológico, e os
procedimentos para a obtenção dos provetes. O capítulo 3 inclui a descrição das
metodologias utilizadas para a caraterização das amostras e no capítulo 4 apresentamse os resultados obtidos e a discussão dos mesmos. O capítulo 5 é relativo às
conclusões do trabalho e perspetivas de trabalhos futuros.

1.2 Objetivos
Esta dissertação de mestrado com o tema “Caracterização físico-mecânica de rochas
para fins geotécnicos” tem como principal objetivo caracterizar, do ponto de vista físicomecânico, amostras de rochas de diferentes litologias através de ensaios de laboratório
realizados em provetes obtidos a partir de sondagens mecânicas. Os carotes de
sondagens foram cedidos por empresas responsáveis pela execução de sondagens
mecânicas para fins de engenharia.

Os ensaios realizados para a caracterização físico-mecânica das amostras de rochas
de diferentes litologias foram os seguintes:
- Determinação do peso volúmico
- Determinação da velocidade de propagação de ultrassons
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- Determinação do índice de carga pontual
- Determinação da resistência à compressão uniaxial

A partir dos dados obtidos com a realização desses ensaios, foi ainda possível estimar
parâmetros de deformabilidade (módulo de deformabilidade e coeficiente de Poisson) e
velocidade de propagação das ondas S. Os resultados obtidos foram comparados com
valores de referência da bibliografia, para as diferentes litologias estudadas.

1.3 Tema em estudo
A Geologia de Engenharia ocupa-se do estudo e resolução de problemas de engenharia
e do meio ambiente, que surgem como consequência da interação das atividades
humanas e o meio geológico (González de Vallejo et al., 2002). A Geologia de
Engenharia tem como um dos seus principais objetivos, assegurar que os fatores
geológicos que condicionam as obras de engenharia, sejam identificados e
interpretados adequadamente para minimizar as consequências associadas aos
processos geológicos (González de Vallejo et al., 2002).

O meio geológico encontra-se em constante evolução, bem como os processos que
afetam os materiais rochosos e os solos. Desta forma, o desenvolvimento de obras de
engenharia pode representar alterações no meio geológico, que podem desencadear
alterações significativas dos processos geológicos. A Geologia de Engenharia, em
conjunto com a Mecânica das Rochas e Mecânica dos Solos, representam as áreas de
estudo da Geotecnia (González de Vallejo et al., 2002).

Ao contrário das rochas, os solos estão definidos como terrenos constituídos por
partículas soltas ou agregadas, mas de fácil separação, sendo perturbadas pela
presença de água (Rocha, 1981). A Mecânica dos Solos tem por base a aplicação das
leis da mecânica e da hidráulica a problemas de engenharia que lidam com sedimentos
e outros depósitos de partículas sólidas, produzidas pela desintegração mecânica e
química das rochas. Ocupa-se do comportamento dos maciços terrosos em condições
naturais, ou quando são aplicadas, ou aliviadas tensões ou quando há percolação de
fluidos no seu interior.

As rochas são usadas como material de construção desde o início da civilização. O
material rocha pode ser usado nas atividades de exploração mineira, de que é exemplo
a construção de galerias, na exploração energética, de que é exemplo a construção de
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barragens e outro tipo de centrais, nas centrais nucleares, na construção de vias de
transporte, de estradas e caminhos-de-ferro, etc.

Ao contrário dos outros materiais de engenharia, as rochas contêm estruturas, que não
as tornam contínuas, tais como planos de clivagem, diáclases e planos de falha, que
genericamente se designam por descontinuidades. Neste contexto, torna-se importante
fazer a distinção entre rocha e material rocha. A rocha é a estrutura rochosa no seu
total, não contínua com todas as suas estruturas; o material rocha é contínuo e encontrase entre as descontinuidades, podendo ter propriedades heterogéneas e anisotrópicas.

A rocha intacta refere-se aos blocos entre as descontinuidades existentes num maciço
rochoso. Esses blocos podem variar entre pouco milímetros a vários metros (Hoek,
1994). As propriedades da rocha intacta são regidas pelas propriedades físicas dos
materiais de que é composta e a maneira como estão ligados uns aos outros.

As rochas podem ser classificadas a partir de diferentes abordagens, como por exemplo,
a classificação geológica e a classificação para fins de engenharia. A classificação
geológica classifica as rochas a partir dos minerais que estas contêm ou a partir da sua
génese, podendo ser ígneas, metamórficas ou sedimentares. A classificação para fins
de engenharia baseia-se em propriedades mecânicas, que podem ser determinadas em
laboratório e in situ (Zhang, 2005).

A Mecânica das Rochas ocupa-se do estudo do comportamento mecânico das rochas
e maciços rochosos em resposta às solicitações do ambiente físico (aplicadas pela
Natureza e/ou pelo Homem), e das deformações dos maciços rochosos tal com atuam
na Natureza. A Mecânica das Rochas estuda as propriedades e comportamento
mecânico dos materiais rochosos e a sua resposta às ações de forças neles aplicados,
e está relacionada com várias disciplinas tais como geologia estrutural e a mecânica
dos solos (González de Vallejo et al., 2002).

O desenvolvimento da Mecânica das Rochas ocorreu como consequência da utilização
do meio geológico para obras de engenharia e exploração de recursos mineiros. A
Mecânica das Rochas é aplicada em trabalhos em que a estrutura é a rocha
propriamente dita, tais como escavações de túneis, galerias, diques, ou onde a rocha
representa o suporte de outras estruturas, como fundações de edifícios, ou até mesmo
quando a rocha é usada como material de construção (González de Vallejo et al., 2002).
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A caracterização e o estudo do comportamento dos maciços rochosos é complexo e
está associado a vários fatores (González de Vallejo et al., 2002). As características
geológicas que mais influenciam o comportamento e as propriedades mecânicas dos
maciços são: litologia e estratigrafia, propriedades da matriz rochosa, estrutura
geológica, descontinuidades, estado de tensão, grau de alteração e condições
hidrogeológicas. A tabela 1 mostra fatores que, em diferentes litologias, podem
influenciar o comportamento geotécnico das rochas e dos maciços rochosos.

Tabela 1 - Influência da litologia no comportamento geotécnico de terrenos (adaptado de González de Vallejo et al.,
2002).

Litologia

Fatores característicos

Problemas geotécnicos

Rochas Duras

Minerais duros e abrasivos

Abrasividade
Dificuldade de escavação

Rochas Brandas

Resistência média a baixa
Minerais alteráveis

Rotura de taludes
Deformabilidade em túneis
Alteração de propriedades com o tempo

As

condições

hidrogeológicas,

condições

ambientais,

clima

e

fenómenos

meteorológicos, que atuam no meio geológico, são fatores que condicionam o
comportamento mecânico; esses fatores dão lugar a processos que alteram as
propriedades iniciais das rochas ou maciços rochosos (González de Vallejo et al., 2002).

Na maioria dos casos, os maciços rochosos são afetados por descontinuidades ou
superfícies de fraqueza, que separam blocos de rochas que constituem na sua extensão
o maciço rochoso. No estudo dos maciços rochosos é fundamental considerar a
caraterização da matriz rochosa e o estudo das descontinuidades e das estruturas
geológicas que os afetam (González de Vallejo et al., 2002).

O comportamento de maciços, o modelo de deformação e os mecanismos de rotura são
condicionados pelo número de famílias de descontinuidades existentes (González de
Vallejo et al., 2002).

De acordo com González de Vallejo et al. (2002) e Zhang (2005) existem vários tipos de
descontinuidades, que a seguir se caraterizam.
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- Diaclases ou Juntas: são os planos de descontinuidade mais frequentes e
correspondem a fraturas que podem ocorrer em qualquer tipo de rocha. São de
diferentes tipos, dependendo da sua origem, que pode ser:
• Tectónica associadas a falhas;
• Ígnea, formadas por contrações durante ou após a instalação do corpo ígneo;
• Redução de carga litostática.
- Planos de estratificação: são superfícies que limitam estratos em rochas sedimentares.
São descontinuidades sistemáticas de elevada continuidade.
- Planos de Xistosidade: são planos de origem tectónica associados a rochas que
sofreram deformação. Estas descontinuidades desenvolvem-se melhor em rochas de
granulometria mais fina.
- Superfícies de contacto litológico: são planos singulares que separem diferentes
litologias.
- Falhas: são descontinuidades singulares, correspondem a planos de rotura onde há
um deslocamento relativo de um bloco em relação ao outro. As falhas podem ter uma
extensão variada.

Segundo a Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas (ISRM, 1978) as
descontinuidades devem de ser descritas com o auxílio de dez parâmetros:
- Orientação: definida pela direção, inclinação e posição; juntamente com outras
diaclases definem a forma dos blocos que formam os maciços rochosos.
- Espaçamento: distância entre dois planos de descontinuidades de uma mesma família
no mesmo afloramento.
- Continuidade: extensão da diaclase para além da sua área visível; parâmetro
importante, mas de difícil quantificação a partir da observação de afloramentos.
- Rugosidade: determina a resistência ao corte; a maior rugosidade implica maior
resistência ao corte.
- Resistência: parâmetro que influencia a resistência da parede ao corte e a sua
deformabilidade; depende do tipo de litologia e do grau de alteração do afloramento.
- Abertura: distância perpendicular que separa as paredes das descontinuidades; este
parâmetro é variável, podendo a abertura encontrar-se preenchida ou não, com outros
materiais.
- Preenchimento: material que se encontra na abertura das diáclases; este material pode
ter várias origens, desde solo residual, a areias e argilas.
- Percolação: capacidade do maciço de escoar água, quer esta se encontre dentro do
maciço quer seja originária de águas das chuvas.
- Tamanho do bloco: dimensão de material rochoso delimitado por diaclases.
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- Número de famílias de descontinuidades: quantidade de diaclases que possuem
orientações com a mesma direção; este parâmetro fornece a informação sobre o estado
de fracturação e do tamanho dos blocos do maciço rochoso.

A descrição e determinação de características e propriedades do material rocha e das
descontinuidades de maciços rochosos permitem a avaliação geomecânica global dos
mesmos e a determinação de parâmetros geotécnicos. A partir desses dados e da
aplicação de classificações geomecânicas é possível estimar a qualidade e alguns
parâmetros geotécnicos, como a resistência e a deformabilidade das rochas e dos
maciços. Os maciços rochosos podem ser classificados de acordo com o estado de
alteração, fracturação e resistência à compressão uniaxial de acordo com a
classificação definida pela ISRM (ISRM, 1981).

A aplicação de classificações geomecânicas de taludes permite avaliar de forma
empírica a estabilidade dos mesmos. Muitas classificações geomecânicas foram
inicialmente criadas para aplicação em estruturas subterrâneas. Contudo, devido à
dificuldade em caracterizar com rigor os problemas relacionados com efeitos das águas,
estado de tensão in situ, resistência e deformabilidade dos maciços, as classificações
geomecânicas foram amplamente desenvolvidas.

A aplicação de classificações geomecânicas pode permitir a resolução prática de
problemas em obras geotécnicas, principalmente a caracterização da estabilidade dos
maciços rochosos e pressupõe um rigoroso conhecimento do maciço rochoso (material
rocha + descontinuidades), o que implica sempre a realização de levantamentos
geológicos no campo. As classificações geomecânicas são utilizadas para caracterizar
os maciços rochosos através de um conjunto de propriedades identificadas quer por
observação direta, quer através da realização de ensaios.

Há vários sistemas para a classificação de maciços rochosos, tais como a classificação
de Terzaghi de 1946, classificação de Lauffer de 1958, Rock Quality Designation (RQD)
de Deere em 1964, Rock Structure Rating (RSR) de Wickham em 1972, Rock Mass
Rating (RMR) de Bieniawsky em 1973, 1976 e 1989, o Q-System de Barton em 1974 e
o Geological Strenght Index (GSI) de Hoek e Brown em 1997 (in: González de Vallejo,
2002; Zhang, 2005).
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Os sistemas de classificação mencionados foram essencialmente desenvolvidos para
escavações subterrâneas, mas alguns deles são utilizados para construções à
superfície, como é o caso do RQD, RMR, Q-System e GSI (Zhang, 2005).

São exemplos das classificações geomecânicas mais utilizadas, a classificação de
Bieniawski (1973) - sistema RMR (Rock Mass Rating) e a classificação de Hoek (1994
- GSI (Geotechnical Strength Index). Estas classificações permitem estabelecer graus
de qualidade dos maciços, considerando a matriz rochosa e as descontinuidades,
estimar propriedades globais dos maciços e valores de parâmetros importantes do ponto
de vista geotécnico (González de Vallejo et al., 2002).

A classificação RMR baseia-se em 6 parâmetros de classificação aos quais são
atribuídos determinados pesos:
• Resistência à compressão uniaxial da rocha;
• RQD (Rock Quality Designation – índice de qualidade da rocha);
• Espaçamento das descontinuidades;
• Características das superfícies das descontinuidades;
• Percolação de água (caudal);
• Orientação das descontinuidades principais nos túneis.

O RQD foi introduzido por Deere em 1964 para a avaliação da qualidade da rocha. A
tabela 2 estabelece uma relação entre o RQD e a qualidade do maciço (Zhang,2005).

Tabela 2 – Relação estabelecida entre o valor de RQD e a qualidade do maciço rochoso (Zhang, 2005; González de
Vallejo 2002).

RQD

Qualidade do Maciço

< 25

Muito fraco

25 – 50

Fraco

50 – 75

Médio

75 – 90

Bom

90 - 100

Muito bom

O somatório dos pesos de cada parâmetro permite classificar os maciços quanto à
qualidade em 5 classes diferentes (tabela 3) e estimar parâmetros de resistência e
deformabilidade a partir de correlações empíricas (González de Vallejo et al., 2002).
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Tabela 3 – Classificação de maciços rochosos de acordo com a classificação de Bieniawski (Zhang, 2005; González de
Vallejo 2002)

Classificação

I

II

III

IV

V

100 - 81

80 - 61

60 - 41

40 - 21

< 20

Muito Bom

Bom

Médio

Fraco

Muito Fraco

Coesão (kg/cm2)

>4

3-4

2-3

1-2

<1

Angulo de Atrito

> 45º

35º - 45º

25º - 35º

15º - 25º

< 15º

RMR
Descrição

A classificação GSI (índice geológico de resistência) fornece um sistema de estimar a
resistência da rocha em diferentes condições geológicas identificadas no campo.
Baseia-se nas características litológicas, geoestruturais e características das superfícies
das descontinuidades do maciço rochoso, através da combinação de 2 parâmetros
fundamentais, associados aos processos geológicos - as características dos blocos e
as características das descontinuidades (Hoek, 2006).

Em 1993, Hudson desenvolveu uma abordagem para reconhecer e resolver problemas
de geologia que possam surgir durante uma obra de engenharia. A abordagem de
Hudson consiste em três fases distintas, numa das fases identificam-se situações
problemáticas, na segunda fase analisam-se as situações e na terceira fase estudamse as situações individualmente, para que seja possível encontrar solução para cada
uma delas (Zhang, 2005).

Para a resolução de problemas em geologia de engenharia é necessário conhecer as
propriedades dos materiais. A determinação das propriedades das rochas pode ser
realizada através de métodos diretos (ensaios laboratoriais e in situ) e métodos indiretos
(correlações teóricas ou empíricas, observações de campo), que são apresentados na
tabela seguinte (Zhang, 2005).
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CAPÍTULO II - MATERIAIS E
ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO
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2.1 Materiais
Os materiais que foram analisados incluem amostras de rochas de diferentes litologias
obtidas a partir de testemunhos de sondagens mecânicas, cujas caixas de
armazenamento e respetivos logs foram fornecidos pelas entidades que executaram as
sondagens.

A partir das caixas de sondagens foram selecionadas amostras de granitos de diferentes
proveniências, de calcários e de granitos gnaissóides. Após a observação das caixas
de sondagem, e dos respetivos logs, fez-se uma seleção das amostras a profundidades
variáveis, em cada sondagem. Para cada sondagem (5 em granito, 1 em calcário e 1
em granito gnaissóide) foram selecionadas amostras a profundidades diferentes (uma
mais superficial e outra mais profunda), totalizando 14 amostras. A partir de cada uma
dessas amostras foram preparados 2 provetes com diferentes comprimentos para
realização dos ensaios destrutivos, (ensaio de carga pontual e ensaio de resistência à
compressão uniaxial), perfazendo um total de 28 provetes. Os ensaios não destrutivos
foram realizados em todos os provetes.

De cada uma das amostras selecionadas a partir das caixas de sondagens, foram
cortados dois provetes de dimensões específicas (que depende do diâmetro dos
carotes) de acordo com os métodos sugeridos pela ISRM para determinação de
resistência da compressão uniaxial e índice de carga pontual.

Na tabela 4 apresenta-se uma sistematização das amostras preparadas e estudadas,
incluindo as respetivas dimensões. As figuras 1 e 2 mostram os provetes das litologias
que foram analisados.
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Tabela 4 – Amostras preparadas e respetivas informações obtidas a partir de pesquisa bibliográfica e dos logs das sondagens (litologia, localização, Z, D, W, F, RQD).

Amostras
GS1
GS
GS2
GVV1
GVV
GVV2
GG1
GG
GG2
GPA1
GPA
GPA2
GPM1
GPM
GPM2
GNP1
GNP
GNP2
CVB1
CVB
CVB2

GS1-1
GS1-2
GS2-1
GS2-2
GVV1-1
GVV1-2
GVV2-1
GVV2-2
GG1-1
GG1-2
GG2-1
GG2-2
GPA1-1
GPA1-2
GPA2-1
GPA2-2
GPM1-1
GPM1-2
GPM2-1
GPM2-2
GNP1-1
GNP1-2
GNP2-1
GNP2-2
CVB1-1
CVB1-2
CVB2-1
CVB2-2

Litologia

Localização

Descrição

Granito
de Sabrosa

Foz Tua

Granito de grão fino a médio, porfiroide,
moscovítico-biotítico

Granito de
Braga

Vila Verde

Granito
de Guimarães

Guimarães

Granito de grão médio a fino com
tendência porfiroide
Granitos de Guimarães e Santo Tirso:
monzogranitos biotíticos, porfiróides, de
grão grosseiro.

Z
(m)
44,0
14,0
5,5
5,0
4,8
6,0
3,5

Amial
Granito do
Porto

Granito alcalino, de grão médio a
grosseiro, leucocrata, de duas micas

6,0
12,0

Maia
14,0
Granito
Gnaissóide

Portalegre

Calcário

Vila do Bispo

Granitos alcalino, gnaissóides, não
porfiroides de grão médio e médio a
fino, biotíticos.
Calcários frequentemente dolomíticos e
por vezes margosos

3,0
4,5
5,0
2,7

Provetes
D
L
(mm)
(mm)
50
47
50
151
50
49
50
161
70
70
70
135
70
72
70
140
60
60
60
117
70
85
70
155
60
58
60
118
60
60
60
119
60
62
60
118
60
63
60
118
70
74
70
132
70
72
70
139
60
60
60
117
60
60
60
121

W

F

RQD

W 1-2

F2

90%

W 2-3

F2

90%

W 1-2

F2

89%

W5

n/a

16%

W 2-3

F3

80%

W 2-3

F3

91%

W3

F4

60%

W3

F3

80%

W4

n/a

n/a

W3

F3

70%

W3

F3-4

57%

W2

F3

100%

n/a

F4

49%

n/a

n/a

10%

Z – Profundidade de recolha da amostra na sondagem; D – Diâmetro dos provetes; L – Comprimento; W – Alteração; F – Fracturação; RQD – Rock quality designation (índice
de qualidade da rocha).
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Figura 1 - Provetes dos diferentes granitos que foram estudados.

Figura 2 - Provetes do calcário e do granito gnaissóide que foram estudadas.
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2.2 Enquadramento Geológico
2.2.1 Granito de Sabrosa
Os provetes do Granito de Sabrosa (ɣ’πm2) foram selecionadas a partir de sondagens
realizadas para a construção da Barragem de Foz Tua, no distrito de Vila Real, estando
a área cartografada na folha 10-D da Carta Geológica de Portugal (fig. 3).

Geologicamente a região de Foz Tua localiza-se na Zona Centro Ibérica (ZCI), no bordo
sul da antiforma granítica Vila Real – Carviçais e o bordo norte da extensão granítica
Lamego – Escalhão, que está situado a norte do Sulco Dúrico-Beirão.

O Granito de Sabrosa está inserido na unidade litológica de rochas ígneas granitoides
da antiforma Vila Real – Carviçais. O granito de Sabrosa é moscovítico-biotítico, e sua
principal característica é o desenvolvimento de megacristais de feldspato potássico,
com uma orientação planar, a par de deformação da matriz. Pode-se encontrar
microcristais de microclina; apresenta também inclusões de plagioclase, quartzo,
raramente pode-se encontrar moscovite e biotite (Sequeira e Sousa, 1989).

A mineralogia deste granito caracteriza-se pela existência de quartzo, microclina-pertite,
oligoclase-albite, moscovite e biotite, pode também conter turmalina, apatite, ilmenite,
zircão e rútilo (Sequeira e Sousa, 1989).

Legenda
Granito de grão fino a médio, porfiroide, moscovítico-biotítico
(Granito de Sabrosa)
Figura 3 – Excerto da Carta Geológica 10-D, na escala original 1:50000 (adaptado de Sequeira e Sousa, 1989).
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2.2.2 Granito de Braga
Os provetes de Granito de Braga (ɣmfπ) foram obtidos a partir da realização de
sondagens em Vila Verde, Braga, cuja área se encontra cartografada na carta 5-D de
Braga (fig. 4). A área representada pela carta compreende essencialmente granitos, que
apresentam grande variabilidade textural e composicional, e encontram-se distribuídos
paralelamente à zona de cisalhamento Vigo - Régua (Ferreira et al, 2000).

De acordo com os dados fornecidos com as sondagens, o granito amostrado está
classificado como o Granito de Braga, que é um monzogranito biotítico com moscovite
rara, tem tendência porfiroide, de grão médio a fino. Possui fenocristais de feldspato
potássico, com uma forma euédrica e um aspecto alongado (Ferreira et al, 2000).

Neste granito pode-se encontrar encraves máficos, que são encraves microgranulares,
mais comuns no Granito de Braga.

O Granito de Braga ocorre numa mancha, existindo assim contactos com os granitos
circundantes; em muitos casos o contacto é visível, e em outros é mais gradual, sendo
mais difícil de identificar o contacto (Ferreira et al, 2000).

Legenda
Granito porfiroide de grão médio a fino;
Granito de Braga
Granito não porfiroide de grão fino;
Figura 4 – Excerto da Carta Geológica 5-D, com escala original de 1:50 000 (adaptado de Ferreira et al., 2000).
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2.2.3 Granito de Guimarães
As sondagens a partir das quais foram selecionadas carotes do Granito de Guimarães
(ɣπg) foram realizadas na freguesia Ponte, pertencente a Campelos, junto à margem
direita do Rio Ave, que se encontra cartografada na carta 9-B de Guimarães (fig. 5).

Em Guimarães ocorrem principalmente rochas graníticas, sendo um desses granitos o
designado como o Granito de Guimarães. O Granito de Guimarães está descrito como
um granito biotítico de grão grosseiro e com textura porfiroide (Pereira, 1989). Pode
apresentar encraves microgranulares máficos e félsicos, bem como encraves
metassedimentares. Este granito está associado a um granito moscovítico-biotítico de
grão médio, que também ocorre na região.

A instalação do granito de Guimarães é tardio, tendo sido formado a grandes
profundidades, e tem origem na diferenciação magmática a partir do manto.

Legenda
Granito de Guimarães e Santo Tirso: Monzogranitos biotíticos,
porfiroides de grão grosseiro.

Figura 5 - Excerto da Carta Geológica 9-B, na escala original 1:50000 (adaptado de Montenegro de Andrade et al.,
1986).
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2.2.4 Granito do Porto
Os provetes do Granito do Porto (ɣm) foram selecionadas a partir de sondagens
realizadas na cidade da Maia e no lugar do Amial, na cidade do Porto, que se encontram
cartografadas na carta 9-C do Porto (figs. 6 e 7). A cidade da Maia pertence ao Distrito
do Porto, situando-se mais a norte. O Amial é uma zona pertencente à cidade do Porto.

Do ponto de vista geológico, a área em estudo situa-se no domínio geotectónico do
Maciço Ibérico, entre os terrenos da falha Porto-Coimbra-Tomar e do Sulco Carbonífero
Dúrico-Beirão (Chaminé et al., 2003). O distrito do Porto possui terrenos pertencentes à
Zona Centro Ibérica e à Zona de Ossa Morena, que se encontram separadas pela Faixa
de Cisalhamento Porto-Tomar (Chaminé et al., 2003).

O designado Granito do Porto ocorre na região de forma bastante representativa. É um
granito alcalino leucocrata e de grão médio, é caracterizado pela existência de duas
micas com o predomínio de moscovite, o feldspato predominante é a albite, no entanto
é possível observar-se ortoclase (Carrington da Costa e Teixeira, 1957). O Granito do
Porto também possui pequenos cristais de granada almandina e bastantes cristais de
turmalina, onde se podem encontrar inclusões de zircões.

O Granito do Porto encontra-se profundamente alterado em certas zonas do Porto, com
intensa caulinização dos feldspatos. Este granito metamorfizou as rochas do complexo
Xisto-Grauváquico, nas zonas onde se dá o contacto formaram-se auréolas
migmatíticas, tornando a cartografia dos granitos mais difícil (Carrington da Costa e
Teixeira, 1957).
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Legenda
Granito porfiroide de grão médio a fino;
Figura 6 - Excerto da Carta Geológica 9-C com a localização da Maia, na escala original 1:50000 (adaptado de
Carrington da Costa e Teixeira, 1957).

Legenda
Granito porfiroide de grão médio a fino;
Figura 7 - Excerto da Carta Geológica 9-C com a localização do Amial, na escala original 1:50000 (adaptado de
Carrington da Costa e Teixeira, 1957).
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2.2.5 Granito Gnaissóide de Portalegre
Os provetes do Granito Gnaissóide (ɣ’πz2) foram selecionadas a partir de sondagens
realizadas em Portalegre, no Alto Alentejo, cuja geologia se encontra cartografada na
carta 32-B de Portalegre (fig. 8).
Portalegre situa-se na faixa metamórfica de Espinho – Campo Maior – Córdova, onde o
magmatismo é essencialmente representado por granitos alcalinos gnaissificados,
rochas básicas e ultrabásicas e rochas hiperalcalinas gnaissificadas (Fernandes e
Gonçalves, 1973).

O Granito Gnaissóide de Portalegre tem uma textura cataclástica. A observação de
plagioclases distorcidas e de agregados pseudómorficos de bioltite são raros. O quartzo
ocorre fraturado e recristalizado com extinção ondulante. (Fernandes e Gonçalves,
1973).

Legenda
Granitos alcalinos gnaissóides, porfiroides (ɣ’πz2); e não porfiroides (ɣ’z2), biotíticos
(bi), dioritos e microdioritos (Δ) associados da estrutura subvulcânica de Carrascal.
Figura 8 – Excerto da Carta Geológica 32-B, na escala original 1:50000 (adaptado de Fernandes e Gonçalves, 1973).
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2.2.6 Calcários da Vila do Bispo
Os provetes de Calcário J4 foram selecionadas a partir de sondagens realizadas em Vila
do Bispo, cartografada na carta 52-B (fig. 9), que fica situada no Algarve, sul de Portugal
Continental.
Os calcários de Vila do Bispo (J4) pertencem ao Kimeridgiano-Oxfordiano médio, sendo
que o melhor local para a observação destas formações são na Praia do Tonel, na ribeira
da Torre e na foz da ribeira do Benaçoitão (Rocha, 1979).

Na praia do Tonel é possível observar-se uma bancada irregular de calcário margoso,
compacto e de cor amarelo-acastanhada. Esta fácies é irregular, apresentando às vezes
um aspeto conglomerático e outra fácies de calcário rico em grãos de quartzo. É
possível encontrar também calcários compactos e esbranquiçados. Na região ocorrem
também calcários cinzentos pouco margosos, margas cinzentas e calcários margosos
e margo-calcários de cor acinzentada. Pode-se também verificar a abundância de
calcários compactos esbranquiçados e cinzentos, margas betuminosas de cor cinzenta,
calcários e calcários margosos acinzentados (Rocha, 1979).

Na foz da Ribeira de Benaçoitão encontram-se conglomerados de elementos calcários
e dolomíticos, calcários margosos e margas de cor cinzenta, calcários compactos de cor
acinzentada, creme e amarelada, calcários dolomitizados (Rocha, 1979).

Legenda
Depósitos de antigas praias e terraços
Calcários frequentemente dolomíticos e por vezes margosos
Figura 9 - Excerto da Carta Geológica 51-B, na escala original 1:50000 (adaptado de Rocha, 1979).
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3.1 Metodologias
A caracterização de maciços rochosos pode ser feita através de ensaios in situ e ensaios
em laboratório para determinação de propriedades geotécnicas, como parâmetros de
resistência e de deformabilidade (Hoek, 2006).

Neste trabalho foram realizados ensaios de laboratório em provetes de rochas obtidas
a partir da execução de sondagens mecânicas e preparadas para este estudo. Todos
os ensaios para determinação de propriedades físicas ou índice e mecânicas, foram
realizados de acordo com normalização própria e com equipamentos existentes do
Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto (DGAOT – FCUP).

As propriedades índice e mecânicas que foram determinadas, assim como os respetivos
métodos de ensaio, são descritos de seguida.
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3.1.1 Propriedades índice – peso volúmico
Esta propriedade está relacionada com a massa específica ou densidade de uma rocha
e consiste no peso total de uma amostra de rocha por unidade de volume (ISRM, 1977;
Price, 2009):
ɣ = Pt / Vt (kN/m3 ou g/cm3)

Onde:
ɣ - Peso volúmico (kN/m3 ou g/cm3)
Pt - Peso total (kN ou g)
Vt – Volume total (m3 ou cm3)
O peso volúmico pode ser expresso em peso volúmico seco (ɣs), que é determinado
com a amostra seca em estufa durante 24 horas a 105ºC, antes de determinação do
seu peso (ISRM, 1977; Price, 2009):

ɣs = Ps / Vt (kN/m3 ou g/cm3)

Onde:
ɣs - Peso volúmico seco (kN/m3 ou g/cm3)
Ps - Peso da amostra seca (kN ou g)
Vt – Volume total (m3 ou cm3)
Em González de Vallejo et al. (2002), encontram-se valores de referência de peso
volúmico para diferentes litologias. A tabela 5 mostra os valores de referência de peso
volúmico de granitos, calcários e gnaisses, que são as litologias que foram analisadas.
Tabela 5 – Valores de referência do peso volúmico das litologias estudadas (adaptado de González de Vallejo et al.,
2002).

Rocha

Peso volúmico (kN/m3)

Calcário

2,3 – 2,6

Gnaisse

2,7 – 3,0

Granito

2,6 – 2,7
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3.1.2 Propriedades Mecânicas
a) Velocidade de Propagação de Ultrassons
O ensaio de determinação da velocidade de propagação de ultrassons, permite medir o
tempo que as ondas longitudinais P e S demoram a atravessar uma amostra de rocha.
A velocidade de propagação das ondas longitudinais, encontra-se relacionada com as
características mecânicas do material rocha, como a resistência e deformabilidade,
sendo possível estimar o módulo de deformabilidade (Ed) e o coeficiente de Poisson,
(ʋd) a partir da velocidade de propagação das ondas (ASTM, 2000).

O ensaio de determinação da velocidade de propagação de ultrassons, consiste na
transmissão de ondas e na medição do tempo que estas demoram a percorrer o provete
de ensaio. O equipamento deve ser calibrado com um cilindro de politetrafluoretileno
que tem uma velocidade de propagação constante. Na figura seguinte pode-se observar
o equipamento (fig. 10).

Figura 10 – Equipamento para determinação da velocidade de propagação de ultrassons em provetes de rocha.

Após a calibração do equipamento faz-se a leitura do tempo de propagação dos
ultrassons, posicionando os transdutores e o provete como se pode observar na figura
11.
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Figura 11 – Medição do tempo de propagação de ultrassons num provete do Granito de Guimarães.

A velocidade de propagação das ondas é calculada através da razão entre o
comprimento dos provetes e o tempo de propagação das ondas entre os transdutores
(ASTM D2845-00, 2000):

Vp = L / Tp

Onde:
Vp – Velocidade das ondas P
L – Comprimento do provete
Tp – Tempo de chegada das ondas P
A velocidade de propagação das ondas S pode ser estimada a partir da velocidade das
ondas P (Vp) (González de Vallejo et al., 2002):

Vs = (2/3) Vp

Onde:
Vs - Velocidade de propagação das ondas S
Vp - Velocidade de propagação das ondas P
A partir dos valores de velocidade de propagação das ondas P e S, podem-se estimar
os parâmetros de deformabilidade, módulo de deformabilidade e coeficiente de Poisson.
A deformabilidade é uma propriedade das rochas que está relacionada com a
modificação da mesma em resposta a forças externas. A deformabilidade é
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caracterizada pelo módulo de deformabilidade (Ԑd) e pelo coeficiente de Poisson (ʋ),
que podem ser estimados a partir das seguintes fórmulas (González de Vallejo et al.,
2002):

Coeficiente de Poisson

𝑣=

𝑉
( 𝑉𝑃 )2 − 2
𝑠

𝑉
2[( 𝑉𝑃 )2 − 1]
𝑠

Módulo de Deformabilidade

Ԑ𝑑 = 𝜌𝑉𝑝2

(1−2𝑣𝑑 ) (1+ 𝑣𝑑 )
(1− 𝑣𝑑 )

(kg/cm2 x 105)

Ԑ𝑑 = 2𝜌𝑉𝑝2 (1 − 𝑣𝑑 ) (kg/cm2 x 105)

As tabelas seguintes mostram os valores de referência da velocidade de propagação
das ondas P (Vp) (tabela 6), e dos parâmetros de deformabilidade (tabela 7)
característicos das diferentes litologias estudadas.
Tabela 6 - Valores de referência da velocidade de propagação das ondas P (Vp) (adaptado de González de Vallejo et
al., 2002).

Rocha

Velocidade de Propagação das ondas Vp (m/s)

Calcário

2500 – 6000

Gnaisse

3100 – 5500

Granito

4500 – 6000
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Tabela 7 - Valores de referência do módulo de deformabilidade e coeficiente de Poisson das litologias estudadas
(adaptado de González de Vallejo et al., 2002).

Rocha

Calcário

Gnaisse

Granito

Módulo de Deformabilidade elástico
Ԑ (GPa)

1,5 – 9,0

1,7 – 8,1

1,7 – 7,7

Módulo de Deformabilidade dinâmico
Ԑd (GPa)

0,8 – 9,9

2,5 – 10,5

1,0 – 8,4

0,12 – 0,33

0,08 – 0,40

0,1 – 0,4

Coeficiente de Poisson
ʋ

b) Resistência à compressão uniaxial
O ensaio da resistência à compressão uniaxial, consiste na determinação da tensão
máxima (σc) que uma rocha suporta quando submetida à compressão uniaxial, até que
ocorra rotura. É determinada num provete de rocha de forma cilíndrica, submetido a
uma tensão normal Fc nas bases com área A. A resistência é calculada pela expressão:

𝜎𝑐 = 𝐹𝑐 /𝐴 (MPa)
Os ensaios de determinação da resistência à compressão uniaxial foram realizados
numa prensa hidráulica (fig. 12), constituída por dois discos de aço que transmitem a
carga axial na base e topo dos provete.

Figura 12 – Prensa hidráulica.
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O comprimento dos provetes deve ser 2,5 a 3,0 vezes o seu diâmetro e este, por sua
vez, deve estar relacionado com o maior grão mineral da rocha na proporção de 10:1
(ISRM, 1979). As bases dos carotes de amostra devem ser lisas e livres de
irregularidades abruptas (ISRM, 1979).

O ensaio consiste na aplicação contínua da carga axial transmitida pela prensa sobre
os provetes. De acordo com a norma, a velocidade de carga a utilizar deverá ser de 0.5
MPa/s. Assim que ocorrer a rotura total da amostra regista-se a tensão máxima aplicada.

Na figura 13 pode-se observar um provete antes e depois do ensaio, isto é depois da
rotura.

B

A

Figura 13 – Provetes na prensa hidráulica antes do ensaio [A] e após rotura [B].

Na tabela 8 apresentam-se valores de referência de resistência à compressão simples
ou compressão uniaxial para as litologias que estudadas.
Tabela 8 - Valores de referência da resistência à compressão simples das litologias estudadas (adaptado de González
de Vallejo et al., 2002).

Rocha

Resistência à compressão simples (MPa)

Calcário

58,83 – 137,29

Gnaisse

58,83 – 245,17

Granito

68,64 – 294,2
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A partir dos valores da resistência à compressão uniaxial, é possível classificar a
resistência das rochas de acordo com as classificações apresentadas na tabela 9.
Tabela 9 – Classificações da resistência das rochas de acordo com a ISRM (1981) e Bieniawski (1973) a partir da
resistência à compressão uniaxial (adaptado de González de Vallejo et al., 2002).

Resistência à compressão simples (MPa)

ISRM (1981)

<1

Solos

1–5

Muito branda

5 – 12,5
12,5 – 25

Bieniawski (1973)

Muito baixa
Branda

25 – 50

Moderadamente dura

Baixa

50 – 100

Dura

Média

100 – 200

Alta
Muito dura

> 200
Muito alta
> 250

Extremamente dura

c) Ensaio de Carga Pontual
No ensaio de carga pontual a amostra de rocha é submetida a uma tensão entre duas
ponteiras cónicas de metal, provocando rotura por desenvolvimento de fissuras de
tração paralelas ao eixo de carga.

Relativamente ao aparelho de realização do ensaio, as ponteiras cónicas devem ser
constituídas por material rígido e resistente, como carboneto de tungsténio ou
endurecido com aço, de modo que permaneçam intactas durante os testes (ISRM,
1985).

As amostras de rocha podem ser sob a forma cilíndrica ou quadrangular, testadas
diametralmente ou axialmente, ou em blocos de forma irregular (ISRM, 1985). O ensaio
é considerado inválido se a superfície de rotura passar através de apenas um ponto de
carga (ISRM,1985).

A figura 14 mostra o equipamento para realização do ensaio de carga pontual.
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Figura 14 – Equipamento para realização do ensaio de carga pontual.

Segundo os métodos propostos pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas
- ISRM (1985) o índice de carga pontual Is, ou índice de resistência, deve ser medido
em rochas com diâmetro igual a 50 mm (D = 50 mm), pela seguinte expressão (ISRM,
1985):
Is = P / d2 (kN/m2 ou MPa)

Onde:
Is - Índice de resistência à carga pontual
P - Força máxima de rotura
d – Diâmetro do provete
Para provetes com diâmetro diferente de 50 mm (D≠ 50 𝑚𝑚), o índice de carga pontual
deve ser corrigido através de um fator corretivo F (ISRM, 1985):
Is(50) = F x Is (kN/m2 ou MPa)

Onde
Is(50) - Índice de resistência à carga pontual F - Fator corretivo
Is - Índice de resistência do provete ensaiado com diâmetro diferente de 50 mm
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O factor corretivo F é determinado através da seguinte fórmula (ISRM, 1985):
F = (d / 50)0,45

Onde
F - Fator corretivo
d - Diâmetro

O índice de carga pontual (Is) é também correlacionável com resistência à compressão
uniaxial (σc) através da seguinte fórmula:
σC = f x Is (kN/m2)
Onde
σC – Resistência à compressão uniaxial
f – valor entre 20 e 25 (segundo Gonzállez de Vallejo et al., 2002)
Is(50) - Índice de resistência à carga pontual para provetes com diâmetro de 50 mm.

A tabela seguinte mostra os valores de referência da classificação da resistência das
rochas em função do índice de carga pontual.
Tabela 10 - Classificação da resistência de uma rocha em função do índice de carga pontual Is (adaptado de Hoek,
2006).

Classificação

Bieniawski (1989)

Deere (1966)

Is > 8 MPa

Is > 10 MPa

Resistência elevada

Is = 4 – 8 MPa

Is = 5 – 10 MPa

Resistência moderada

Is = 2 – 4 MPa

Is = 2,5 – 5 MPa

Resistência baixa

Is = 1 – 2 MPa

Is = 1,5 – 2,5 MPa

Is < 1 MPa

Is < 1,25 MPa

Resistência muito elevada

Resistência muito baixa

CAPÍTULO IV – RESULTADOS E
DISCUSSÃO
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4.1 Caracterização físico-mecânica
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos durante o estudo das litologias
e a sua discussão. Para cada litologia é apresentada uma tabela onde são expostos os
dados dos provetes e os resultados obtidos a partir da realização dos ensaios. É ainda
apresentada a classificação das amostras estudadas com base nos valores de
resistência à compressão uniaxial e do índice de carga pontual. Além dos dados obtidos
através dos ensaios, alguns parâmetros (velocidade de propagação das ondas S,
módulo de deformabilidade e coeficiente de Poisson) foram estimados a partir de
correlações empíricas.

As classificações do material rocha foram efetuadas de acordo com a resistência à
compressão uniaxial e índice de carga pontual, sendo que a classificação do material
rocha com base na resistência à compressão uniaxial foi feita através das classificações
de Bieniawski (1973, in Gonzállez de Vallejo, 2002) e da ISRM (ISRM 1989, in Gonzállez
de Vallejo, 2002), e a classificação do material rocha com base no índice de carga
pontual foi feita através da classificação de Bieniawski (1989, in Gonzállez de Vallejo,
2002) e de Deere (1966, in Gonzállez de Vallejo, 2002).
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4.1.1 Amostras de Granito de Sabrosa
Os provetes do Granito de Sabrosa, com diâmetro de 50 mm, foram cortados e
retificados de forma a terem cerca 50 mm de comprimento (provetes Gs1-1 e Gs2-1) para
determinação do índice de carga pontual e 150 mm a 160 mm de comprimento (provetes
Gs1-2 e Gs2-2) para determinação da resistência à compressão uniaxial.

A figura 15 mostra os provetes de Granito de Sabrosa que foram submetidos aos
ensaios de caraterização.

Figura 15 – Provetes de ensaio do Granito de Sabrosa.

.

A tabela 11 mostra a síntese dos dados obtidos na caraterização do Granito de Sabrosa
e os valores de referência para granitos descritos na bibliografia.
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Tabela 11 – Resultados obtidos nos provetes do Granito de Sabrosa e valores de referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002).

GS1-1
Profundidade
m

GS1-2

GS2-1

44

GS2-2
14

Valores de referência
-

Diâmetro
mm

50

50

50

50

-

Comprimento
mm

47

151

49

161

-

Volume
m3

9,2 x 10-2

2,96 x 10-1

9,6 x 10-2

3,16 x 10-4

-

Massa
kg

2,54 x 10-1

8,07 x 10-1

2,59 x 10-1

8,63 x 10-1

-

Peso
kN

2,49 x 10-3

7,91 x 10-3

2,54 x 10-3

8,46 x 10-3

-

Peso volúmico
kN/m3

26,95

26,66

26,37

26,72

26 – 27

Velocidade P
m/s

4052

3775

2768

3833

4500 – 6000

Velocidade S
m/s

2701

2517

1846

2556

-

Coeficiente de Poisson

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1 – 0,4

Módulo de deformabilidade
GPa

4,4

3,8

2,0

3,9

2,5 – 10,5

Índice de carga pontual
MPa

5,7

-

5,7

-

-

-

74,4

-

92,5

69 - 294

Resistência à compressão uniaxial
MPa
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Analisando a tabela dos dados do Granito de Sabrosa verifica-se que o peso volúmico
varia entre 26,37 kN/m3 e 26,95 kN/m3. A velocidade de propagação das ondas P varia
entre 2768 m/s e 4052 m/s. Os valores do módulo de deformabilidade variam entre 2,0
GPa e 4,4 GPa. A resistência à compressão uniaxial varia entre 74,4 MPa e 92,5 MPa.
Ambas as amostras obtiveram o mesmo valor de índice de carga pontual, de 5,7 MPa.

No geral, tal como expectável, verifica-se que os valores de resistência e da velocidade
de propagação das ondas aumentam com a profundidade, excetuando a amostra GS2-2
que obteve valor mais elevado de resistência à compressão uniaxial que a amostra GS12

, possivelmente devido à diferença na dimensão dos provetes.

A comparação dos valores obtidos com os valores de referência da bibliografia para
granitos mostra que as amostras estudadas apresentam valores de peso volúmico,
resistência à compressão uniaxial e módulo de deformabilidade dentro do intervalo de
valores de referência. A velocidade de propagação das ondas P apresenta valores
abaixo do intervalo dos valores de referência.

A classificação da resistência das amostras deste granito, com base no índice de carga
pontual e resistência à compressão uniaxial, é apresentada nas tabelas 12 e 13. De
acordo com o índice de carga pontual, as amostras GS1-1 e GS2-1 são classificadas como
tendo resistência elevada. De acordo com resistência à compressão uniaxial, as
amostras GS1-2 e GS2-2 são classificadas com rochas com resistência média pela
classificação de Bieniawski, e dura pela classificação ISRM.

Tabela 12 - Classificação da resistência do Granito de Sabrosa com base valor do índice de carga pontual.

GS1-1

GS2-1

5,7

5,7

Classificação Bieniawski (1989)

Elevada

Elevada

Classificação Deere (1966)

Elevada

Elevada

Índice de carga pontual

Tabela 13 – Classificação da resistência do Granito de Sabrosa com base no valor da resistência à compressão
uniaxial.

GS1-2

GS2-2

74,4

92,5

Classificação Bieniawski (1973)

Média

Média

Classificação ISRM (1989)

Dura

Dura

Resistência à compressão
uniaxial
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4.1.2 Amostras de Granito de Braga
Os provetes do Granito de Braga, com diâmetro de 70 mm, foram cortados e retificados
de forma a terem cerca 70 mm de comprimento (provetes GVV1-1 e GVV2-1) para
determinação do índice de carga pontual e cerca de 140 mm de comprimento (provetes
GVV1-2 e GVV2-2) para determinação da resistência à compressão uniaxial.

A figura 16 mostra os provetes de Granito de Sabrosa que foram submetidos aos
ensaios de caraterização.

Figura 16 - Provetes de ensaio do Granito de Braga.

A tabela 14 mostra a síntese dos dados obtidos na caraterização do Granito de Braga e
os valores de referência da bibliografia do granito.
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Tabela 14 - Resultados obtidos nos provetes do Granito de Braga e valores de referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002).

GVV1-1
Profundidade
m
Diâmetro
mm
Comprimento
mm
Volume
m3
Massa
kg
Peso
kN
Peso Volúmico
kN/m3
Velocidade P
m/s
Velocidade S
m/s
Coeficiente de Poisson
Módulo de Deformabilidade
GPa
Índice de carga pontual
MPa
Resistência à compressão uniaxial
MPa

*Não válido

GVV1-2

GVV2-1

5,5

GVV2-2
5,0

Valores de referência
-

70

70

70

70

-

70

135

72

140

-

2,69 x 10-1

5,19 x 10-1

2,77 x 10-1

5,39 x 10-1

-

76,8 x 10-2

147 x 10-2

76,2 x 10-2

144 x 10-2

-

7,52 x 10-3

14,45 x 10-3

7,47 x 10-3

14,2 x 10-3

-

27,9

27,8

27,0

26,4

26 – 27

4861

4874

2046

1872

4500 – 6000

3241

3249

1364

1248

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1 – 0,4

6,6

6,6

1,1

0,92

2,5 – 10,5

8,22

-

0,71*

-

-

-

61,5

26,9

69 - 294

-
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Analisando a tabela dos dados do Granito de Braga, verifica-se que o peso volúmico
varia entre 26,4 kN/m3 e 27,9 kN/m3. A velocidade das ondas P variam entre 1872 m/s
e 4874 m/s. O módulo de deformabilidade varia entre 0,92GPa e 6,6GPa. A resistência
à compressão uniaxial varia entre 26,9 MPa e 61,5 MPa. O valor de índice de carga
pontual apenas pode ser considerado para a amostra GVV1-1 que obteve o valor de 8,22
MPa; para a amostra GVV2-1 o resultado foi considerado não válido, uma vez que a rotura
do provete ocorreu através de uma fratura existente, que é possível observar na figura
17.

Figura 17 - Provete após ensaio de carga pontual da amostra GVV2 com resultado considerado não válido.

No geral, tal como expectável, verifica-se que a velocidade de propagação das ondas
aumenta com a profundidade, tal como a resistência à compressão uniaxial, que é mais
elevada na amostra mais profunda.

A comparação dos valores obtidos com os valores de referência da bibliografia para
granitos mostra que todas as amostras estudadas apresentam valores de peso volúmico
dentro do intervalo de valores de referência, mas que apenas duas amostras, GVV1-1 e
GVV1-2 apresentam valores de velocidade das ondas P e do módulo de deformabilidade
dentro do intervalo de valores. As amostras GVV2-1 e GVV2-2 não apresentam mais nenhum
valor dentro ou acima do intervalo de valores de referência, e nenhuma das amostras
apresenta valores de resistência à compressão uniaxial dentro ou acima do intervalo de
valores de referência.

A classificação da resistência das amostras deste granito com base no índice de carga
pontual e resistência à compressão uniaxial é apresentada nas tabelas 15 e 16. De
acordo com o índice de carga pontual, a amostra GVV1-1 é classificada com resistência
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muito elevada pela classificação de Bieniawski e com resistência elevada pela
classificação de Deere.
De acordo com resistência à compressão uniaxial a amostra GVV1-2 é classificada com
resistência média pela classificação de Bieniawski e com resistência dura pela
classificação de ISRM, a amostra GVV2-2 é classificada com uma resistência baixa pela
classificação de Bieniawski, e moderadamente dura pela classificação ISRM.
Tabela 15 – Classificação da resistência do Granito de Braga com base valor do índice de carga pontual.

Índice de carga pontual
Classificação Bieniawski (1989)
Classificação Deere (1966)

GVV1-1

GVV2-1

8,22

-

Muito Elevada

-

Elevada

-

Tabela 16 - Classificação da resistência do Granito de Braga com base no valor da resistência à compressão uniaxial.

GVV1-2

GVV2-2

61,5

26,9

Classificação Bieniawski (1973)

Média

Baixa

Classificação ISRM (1989)

Dura

Moderadamente dura

Resistência à compressão
uniaxial
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4.1.3 Amostras de Granito de Guimarães
Os provetes do Granito de Guimarães, dois com diâmetro de 60 mm e outros dois com
diâmetro de 70 mm, foram cortados e retificados de forma a terem cerca 60 mm a 70
mm de comprimento (provetes GG1-1 e GG2-1) para determinação do índice de carga
pontual e 120 mm a 140 mm de comprimento (provetes GG1-2 e GG2-2) para determinação
da resistência à compressão uniaxial.

A figura 18 mostra dois dos provetes de Granito de Guimarães que foram submetidos
aos ensaios de caraterização.

Figura 18 - Provetes de ensaio do Granito de Guimarães.

A tabela 17 mostra a síntese dos dados obtidos na caraterização do Granito de
Guimarães e os valores de referência da bibliografia para os granitos.
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Tabela 17 - Resultados obtidos nos provetes do Granito de Guimarães e valores de referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002).

GG1-1
Profundidade
m

GG1-2

GG2-1

7,3

GG2-2
4,8

Valores de referência
-

Diâmetro
mm

60

60

70

70

-

Comprimento
mm

60

117

85

155

-

Volume
m3

1,7 x 10-1

3,3 x 10-1

3,27 x 10-1

5,96 x 10-4

-

Massa
kg

46,88 x 10-2

91,29 x 10-2

91,3 x 10-2

163 x 10-2

-

Peso
kN

4,59 x 10-3

8,95 x 10-3

8,95 x 10-3

16 x 10-3

-

Peso Volúmico
kN/m3

27,1

27,1

27,4

26,8

26 – 27

Velocidade P
m/s

3315

3679

2681

2892

4500 – 6000

Velocidade S
m/s

2210

2453

1788

1928

-

Coeficiente de Poisson

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1 – 0,4

Módulo de Deformabilidade
GPa

3,0

3,7

1,9

2,2

2,5 – 10,5

Índice de carga pontual
MPa

3,1

-

2,5

-

-

-

53,0

-

30,3

69 - 294

Resistência à compressão uniaxial
MPa

60
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Analisando a tabela dos dados do Granito de Guimarães, verifica-se que o peso
volúmico varia entre 26,8 kN/m3 e 27,4 kN/m3. A velocidade das ondas P varia entre
2681 m/s e 3679 m/s. O módulo de deformabilidade varia entre 1,9 GPa e 3,7 GPa. A
resistência à compressão uniaxial varia entre 30,3 MPa e 53 MPa. O índice de carga
pontual varia entre 2,5 MPa e 3,1 MPa. No geral, tal como expectável, verifica-se que
os valores de resistência e da velocidade de propagação das ondas aumentam com a
profundidade.

A comparação dos valores obtidos com os valores de referência da bibliografia para
granitos mostra que todas estas amostras apresentam valores de peso volúmico dentro
do intervalo de valores de referência, mas que apenas duas amostras, GG1-1 e GG1-2
apresentam valores do módulo de deformabilidade dentro do intervalo de valores. As
amostras GG2-1 e GG2-2 não apresentam mais nenhum valor dentro ou acima do intervalo
de valores de referência, e nenhuma das amostras apresenta valores de velocidade de
ondas P e de resistência à compressão uniaxial dentro, ou acima, do intervalo de valores
de referência.

A classificação da resistência das amostras deste granito com base no índice de carga
pontual e resistência à compressão uniaxial é apresentada nas tabelas 18 e 19. De
acordo com o índice de carga pontual, as amostras GG1-1 e GG2-1 são classificadas com
resistência moderada. De acordo com resistência à compressão uniaxial a amostra GG12

é classificada com resistência média pela classificação de Bieniawski e dura pela

classificação ISRM e a amostra GS2-2 é classificada com uma resistência baixa pela
classificação de Bieniawski, e média pela classificação ISRM.

Tabela 18 – Classificação da resistência do Granito de Guimarães com base no valor do índice de carga pontual.

GG1-1

GG2-1

3,1

2,5

Classificação Bieniawski (1989)

Moderada

Moderada

Classificação Deere (1966)

Moderada

Moderada

Índice de carga pontual

Tabela 19 - Classificação da resistência do Granito de Guimarães com base no valor da resistência à compressão
uniaxial.

GG1-2

GG2-2

53,0

30,3

Classificação Bieniawski (1973)

Média

Baixa

Classificação ISRM (1989)

Dura

Média

Resistência à compressão
uniaxial
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4.1.4 Amostras do Granito do Porto

Os provetes do Granito do Porto, com diâmetro de 60 mm, foram cortados e retificados
de forma a terem cerca 60 mm de comprimento (provetes GPA1-1, GPA2-1, GPM1-1 e GPM2-1)
para determinação do índice de carga pontual e cerca de 120mm de comprimento
(provetes GPA1-2, GPA2-2, GPM1-2 e GPM2-2) para determinação da resistência à compressão
uniaxial.

As figuras 19 e 20 mostras os provetes de Granito do Porto do Amial e de Granito do
Porto da Maia, respetivamente, que foram submetidos aos ensaios de caraterização.

Figura 19 - Provetes de ensaio do Granito do Porto do Amial.
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Figura 20 - Provetes de ensaio do Granito do Porto da Maia.

A tabela 20 mostra a síntese dos dados obtidos na caraterização do Granito do Porto e
os valores de referência da bibliografia do granito.
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Tabela 20 - Resultados obtidos nos provetes do Granito do Porto e valores de referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002).

GPA1-1
Profundidade
m
Diâmetro
mm
Comprimento
mm
Volume
m3
Massa
kg
Peso
kN
Peso Volúmico
kN/m3
Velocidade P
m/s
Velocidade S
m/s
Coeficiente de Poisson
Módulo de
Deformabilidade
GPa
Índice de carga pontual
MPa
Resistência à compressão
uniaxial
MPa

GPA1-2

GPA2-1

3,5

GPA2-2

GPM1-1

6,0

GPM1-2

GPM2-1

12,0

GPM2-2

Valores de
referência

14,5

60

60

60

60

60

60

60

60

-

58

118

60

119

62

118

63

118

-

1,6 x 10-1

3,3 x 10-1

1,7 x 10-1

3,4 x 10-1

1,8 x 10-1

3,3 x 10-1

1,8 x 10-1

3,3 x 10-1

-

42,75 x 10-2

85,81 x 10-2

43,89 x 10-2

87 x 10-2

48,05 x 10-2

90,96 x 10-2

47,79 x 10-2

90,83 x 10-2

-

4,19 x 10-3

8,41 x 10-3

4,30 x 10-3

8,53 x 10-3

4,71 x 10-3

8,91 x 10-3

4,68 x 10-3

8,90 x 10-3

-

25,6

25,2

25,4

25,4

26,9

26,7

26,3

26,7

26 – 27

905

1960

487

966

2925

2521

2903

2664

4500 – 6000

603

1307

325

644

1950

1681

1936

1776

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1 – 0,4

0,21

0,97

0,06

0,24

2,3

1,7

2,2

1,9

2,5 – 10,5

0,6

-

0,7

-

2,8

-

1,0

-

-

43,6

69 - 294

-

13,4

19,9

48,8
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Analisando a tabela dos dados do Granito do Porto, verifica-se que o peso volúmico
varia entre 25,2 kN/m3 e 26,9 kN/m3. Os valores da velocidade das ondas P variam entre
487 m/s e 2925 m/s. Os valores do módulo de deformabilidade variam entre 0,06 GPa
e 2,9 GPa. Os valores da resistência à compressão uniaxial variam entre 13,4 MPa e
48,8 MPa, sendo que os valores mais baixos são do Granito do Porto do Amial. O índice
de carga pontual varia entre 0,6 MPa e 2,8 MPa.

No geral, tal como expectável, verifica-se que os valores de resistência e da velocidade
de propagação das ondas aumentam com a profundidade, excetuando a amostra GPM12

que obteve valores mais elevados que a amostra GPM2-2.

A comparação dos valores obtidos com os valores de referência da bibliografia para
granitos mostra que as amostras do Granito do Porto estudadas apresentam valores de
peso volúmico dentro do intervalo de valores de referência. Em geral, todas as amostras
apresentam valores de velocidade de propagação das ondas P, módulo de
deformabilidade e resistência à compressão uniaxial abaixo do intervalo de valores de
referência.

Segundo a Carta Geotécnica do Porto (COBA, 2003), o Granito do Porto, com grau de
alteração W 3 apresenta valores médios de resistência à compressão uniaxial de 32,4
MPa e valores médios de índice de carga pontual de 3,4 MPa; os granitos com grau de
alteração de W 4 apresentam valores médios de resistência à compressão uniaxial de
7,0 MPa e valores médio de índice de carga pontual de 0,8 MPa.

As amostras de Granito do Porto estudadas e com grau de alteração W3 foram as
amostras GPA (do Amial) que têm valores de índice de carga pontual e de resistência à
compressão uniaxial mais baixos do que os valores apresentados na Carta Geotécnica
do Porto. As amostras do Granito do Porto estudadas e com grau de alteração W 4 foram
as amostras GPM (da Maia) que têm valores de índice de carga pontual e de resistência
à compressão uniaxial mais altos que os valores apresentados na Carta Geotécnica do
Porto (COBA, 2003).
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A classificação da resistência das amostras deste granito com base no índice de carga
pontual e resistência à compressão uniaxial são apresentadas nas tabelas 21 e 22. De
acordo com o índice de carga pontual, as amostras GPA1-1 e GPA2-1 são classificadas com
resistência muito baixa, a amostra GPA1-1 é classificada com resistência moderada e a
amostra GPA2-1 é classificada com uma resistência muito baixa. De acordo com
resistência à compressão uniaxial as amostras GPA1-2 e GPA2-2 são classificadas com uma
resistência muito baixa pela classificação de Bieniawski, e branda pela classificação
ISRM; as amostras GPM1-2 e GPM2-2 são classificadas com uma resistência baixa pela
classificação de Bieniawski e moderadamente dura pela classificação ISRM.
Tabela 21 - Classificação da resistência do Granito do Porto do Amial com base no valor do índice de carga pontual.

Índice de carga pontual

GPA1-1

GPA2-1

GPM1-1

GPM2-1

0,6

0,7

2,8

1,0

Classificação Bieniawski
(1989)

Muito Baixa

Muito Baixa

Moderada

Muito Baixa

Classificação Deere (1966)

Muito Baixa

Muito Baixa

Moderada

Muito Baixa

Tabela 22 - Classificação da resistência do Granito do Porto do Amial com base no valor da resistência à compressão
uniaxial.

Resistência à compressão
uniaxial
Classificação Bieniawski
(1973)
Classificação ISRM (1989)

GPA1-2

GPA2-2

GPM1-2

GPM2-2

13,4

19,9

48,8

43,6

Muito Baixa

Muito Baixa

Baixa

Baixa

Branda

Branda

Moderadamente
Dura

Moderadamente
Dura
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4.1.5 Amostras de Granito Gnaissóide de Portalegre

Os provetes do Granito Gnaissóide de Portalegre, com diâmetro de 70 mm, foram
cortados e retificados de forma a terem cerca 70 mm de comprimento (provetes GNP1-1
e GNP1-2) para determinação do índice de carga pontual e cerca 140 mm a 160 mm de
comprimento (provetes GNP2-1 e GNP2-2) para determinação da resistência à compressão
uniaxial.

A figura 21 mostra os provetes de Granito Gnaissóide de Portalegre que foram
submetidos aos ensaios de caraterização.

Figura 21 - Provetes de ensaio do Granito Gnaissóide de Portalegre.

A tabela 23 mostra a síntese dos dados obtidos na caraterização do Granito Gnaissóide
de Portalegre e os valores de referência da bibliografia dos granito e dos gnaisses.
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Tabela 23 - Resultados obtidos nos provetes do Granito Gnaissóide de Portalegre e valores de referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002).

GNP1-1
Profundidade
m
Diâmetro
mm
Comprimento
mm
Volume
m3
Massa
kg
Peso
kN
Peso Volúmico
kN/m3
Velocidade P
m/s
Velocidade S
m/s
Coeficiente de Poisson
Módulo de Deformabilidade
GPa
Índice de carga pontual
MPa
Resistência à compressão uniaxial
MPa

GNP1-2

GNP2-1

3,0

GNP2-2
4,5

Valores de referência
Granito

Valores de referência
Gnaisse

-

-

70

70

70

70

-

-

74

132

72

139

-

-

28 x 10 -2

51 x 10 -2

28 x 10 -2

53 x 10 -2

-

-

75 x 10 -2

137 x 10 -2

77 x 10 -2

149 x 10 -2

-

-

7,39 x 10-3

13,43 x 10-3

7,56 x 10-3

14,62 x 10-3

-

-

26,0

26,4

27,3

27,4

26 - 27

27 - 30

1674

1779

3750

3166

4500 - 6000

3100 – 5500

1116

1186

2500

2111

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1 – 0,4

0,08 – 0,40

0,7

0,8

3,8

2,7

2,5 – 10,5

1,0 – 8,4

0,6

-

3,2

-

-

-

-

21,0

-

59,2

69 - 294

59 - 245

67
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Analisando a tabela dos dados do Granito Gnaissóide de Portalegre, verifica-se que o
peso volúmico varia entre 27,4 kN/m3 e 26,0 kN/m3. Os valores da velocidade das ondas
P variam entre 1674 m/s e 3750 m/s. Os valores do módulo de deformabilidade variam
entre entre 0,7 GPa e 3,8 GPa. A resistência à compressão uniaxial varia entre 21,0
MPa e 59,2 MPa. O índice de carga pontual varia entre 0,6 MPa e 3,2 MPa. No geral
verifica-se que os valores de resistência e da velocidade de propagação das ondas
aumentam com a profundidade. A figura 22 mostra o Granito Gnaissóide de Portalegre
no final dos ensaios de carga pontual.

Figura 22 – Provete do Granito Gnaissóide de Portalegre após o ensaio de carga pontual.

Devido à natureza deste granito, a comparação dos valores obtidos com os valores de
referência da bibliografia foi feita com valores de referência de granito e de gnaisse. A
partir dos valores de referência para granitos, é possível verificar que o peso volúmico
e coeficiente de Poisson das amostras estudadas está dentro dos valores de referência,
que as amostras GNP2-1 e GNP2-2 apresentam valores de módulo de deformabilidade
dentro do intervalo de valores, e que os restantes valores estão abaixo dos valores do
intervalo.

A comparação com os valores de referência para gnaisse mostra que apenas as
amostras GNP2-1 e GNP2-2 apresentam valores de peso volúmico, velocidade de ondas
P, módulo de deformabilidade, coeficiente de Poisson e de resistência à compressão
uniaxial dentro do intervalo de valores de referências. As amostras GNP1-1 e GNP1-2
apresentam valores abaixo do intervalo de valores de referência.
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A classificação da resistência das amostras deste granito com base no índice de carga
pontual e resistência à compressão uniaxial é apresentada nas tabelas 24 e 25. De
acordo com o índice de carga pontual, a amostra GNP1-1 é classificada com resistência
muito baixa e a amostra GNP2-1moderada. De acordo com resistência à compressão
uniaxial a amostra GNP1-2 é classificada com resistência muito baixa pela classificação
de Bieniawski e branda pela classificação ISRM, a amostra GNP2-2 é classificada com
uma resistência muito baixa pela classificação de Bieniawski, e dura pela classificação
ISRM.

Tabela 24 - Classificação da resistência do Granito Gnaissóide de Portalegre com base no valor do índice de carga
pontual.

GNP1-1

GNP2-1

0,6

3,2

Classificação Bieniawski (1989)

Muito Baixa

Moderada

Classificação Deere (1966)

Muito Baixa

Moderada

Índice de carga pontual

Tabela 25 - Classificação da resistência do Granito Gnaissóide de Portalegre com base no valor da resistência à
compressão uniaxial.

Resistência à compressão
uniaxial
Classificação Bieniawski (1973)
Classificação ISRM (1989)

GNP1-2

GNP2-2

21,0

59,2

Muito Baixa

Média

Branda

Dura
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4.1.6 Amostras de Calcário de Vila do Bispo

Os provetes do Calcário da Vila do Bispo, com diâmetro de 60 mm, foram cortados e
retificados de forma a terem cerca 60mm de comprimento (provetes CVB1-1 e CVB2-1) para
determinação do índice de carga pontual e cerca 120 mm a 160 mm de comprimento
(provetes CVB1-2 e CVB2-2) para determinação da resistência à compressão uniaxial.
A figura 23 mostra os provetes de Calcário de Vila do Bispo que foram submetidos aos
ensaios de caraterização.

Figura 23 - Provetes de ensaio do Calcário de Vila do Bispo.

A tabela 26 mostra a síntese dos dados obtidos na caraterização do Calcário da Vila do
Bispo e os valores de referência da bibliografia do calcário.
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Tabela 26 - Resultados obtidos nos provetes do Calcário de Vila do Bispo e valores de referência da bibliografia (González de Vallejo et al., 2002).

CVB1-1
Profundidade
m

CVB1-2

CVB2-1

5,0

CVB2-2
2,7

Valores de referência
-

Diâmetro
mm

60

60

60

60

-

Comprimento
mm

60

117

60

121

-

Volume
m3

17 x 10-2

33 x 10-2

17 x 10-2

34 x 10-2

-

Massa
kg

48,5 x 10 -2

96,3 x 10 -2

50,3 x 10 -2

101 x 10 -2

-

Peso
kN

4,75 x 10-3

9,44 x 10-3

4,93 x 10-3

9,89 x 10-3

-

Peso Volúmico
kN/m3

28,0

28,6

29,1

29,0

23 - 26

Velocidade P
m/s

5825

5969

5608

5845

2500 – 6000

Velocidade S
m/s

3884

3980

3738

3897

-

Coeficiente de Poisson

0,1

0,1

0,1

0,1

0,12 – 0,33

Módulo de Deformabilidade
GPa

9,5

10

9,1

9,9

0,8 – 9,9

Índice de carga pontual
MPa

4,9

-

3,2

-

-

-

93,9

-

44,6

59 - 137

Resistência à compressão uniaxial
MPa
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Analisando a tabela dos dados do Calcário da Vila do Bispo, verifica-se que o peso
volúmico varia entre 28,0 kN/m3 e 29,1 kN/m3. Os valores da velocidade das ondas P
variam entre 5608 m/s e 5969 m/s. Os valores do módulo de deformabilidade variam
entre 9,1 GPa e 10 GPa. A resistência à compressão uniaxial varia entre 44,6 MPa e
93,9 MPa. O índice de carga pontual varia entre 3,2 MPa e 4,9 MPa. No geral, tal como
expectável, verifica-se que os valores de resistência e da velocidade de propagação das
ondas aumentam com a profundidade.

A comparação dos valores obtidos com os valores de referência da bibliografia para
calcários mostra que as amostras estudadas apresentam valores de peso volúmico,
velocidade das ondas P, resistência à compressão uniaxial e módulo de deformabilidade
dentro do intervalo de valores de referência. A única amostra que apresenta valores de
resistência à compressão uniaxial abaixo do intervalo de valores de referência é a
amostra CVB2-2.
A classificação da resistência das amostras deste calcário com base no índice de carga
pontual e resistência à compressão uniaxial é apresentada nas tabelas 27 e 28. De
acordo com o índice de carga pontual, a amostra GVB1-1 é classificada com resistência
elevada pela classificação de Bieniawski e moderada pela classificação de Deere e a
amostra GVB2-1 é classificada com resistência moderada. De acordo com resistência à
compressão uniaxial a amostra GVB1-2 é classificada com resistência média pela
classificação de Bieniawski e dura pela classificação ISRM e a amostra GS2-2 é
classificada com uma resistência baixa pela classificação de Bieniawski, e
moderadamente dura pela classificação ISRM.
Tabela 27 – Classificação da resistência do Calcário de Vila do Bispo com base no valor do índice de carga pontual.

Índice de carga pontual
Classificação Bieniawski (1989)
Classificação Deere (1966)

CVB1-1

CVB2-1

4,9

3,2

Elevada

Moderada

Moderada

Moderada

Tabela 28 - Classificação da resistência do Calcário de Vila do Bispo com base no valor da resistência à compressão
uniaxial

CVB1-2

CVB2-2

93,9

44,6

Classificação Bieniawski (1973)

Média

Baixa

Classificação ISRM (1989)

Dura

Moderadamente Dura

Resistência à compressão
uniaxial
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4.2 Correlação entre propriedades físico-mecânicas
Após a obtenção dos resultados foi possível estabelecer correlações entre algumas
propriedades, nomeadamente entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade
de propagação das ondas P, e entre o índice de carga pontual e a resistência à
compressão uniaxial.
A figura 24 ilustra a correlação positiva (R = 0,723) entre a resistência à compressão
uniaxial (RCU) e a velocidade de propagação das ondas P de todas as amostras.
Verifica-se que, no geral, quanto maior a resistência à compressão uniaxial maior a
velocidade das ondas P.

Na figura 25 é apresentada a correlação entre a resistência à compressão uniaxial
(RCU) e o índice de carga pontual, verificando-se uma correlação positiva (R = 0,798)
entre eles.

Figura 24 – Relação entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade das ondas P para as amostras
estudadas.
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Figura 25 - Relação entre a resistência à compressão uniaxial e o índice de carga pontual para as amostras
estudadas.

A figura 26 mostra a correlação entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade
das ondas P das amostras de granito. No gráfico encontram-se também representados
os valores de referência mínimos e máximos para a resistência à compressão uniaxial
de granitos (González de Valejo, 2002).

Ao observar o gráfico verifica-se uma correlação positiva (R = 0,787) entre a resistência
à compressão uniaxial (RCU) e a velocidade das ondas P para as amostras de granito.
Contudo, há algumas exceções, como uma das amostras do Granito de Braga, que
apesar de ter uma resistência mais baixa que as amostras do Granito de Sabrosa
apresenta valores de velocidade de ondas P mais altos. O mesmo acontece com as
amostras do Granito do Porto do Amial.

A análise da figura permite ainda verificar que apenas as amostras do Granito de
Sabrosa apresentam valores de resistência à compressão uniaxial dentro do intervalo
de valores de referência.
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RCU máximo granitos

RCU mínimo granitos

Figura 26 - Relação entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade das ondas P para as amostras de granito
estudadas.

Na figura 27 estão representados os dados de resistência à compressão uniaxial e
velocidade das ondas P do granito gnaissóide estudado, assim como os valores de
referência mínimos e máximos de resistência à compressão uniaxial de granitos e de
gnaisses para comparação (González de Valejo, 2002). Verifica-se que apenas uma das
amostras se encontra dentro dos valores de referência para gnaisses.

RCU máximo granitos
RCU máximo gnaisses

RCU mínimo granitos
RCU mínimo gnaisses

Figura 27 - Relação entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade das ondas P para as amostras de granito
gnaissóide estudada.
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Na figura 28 estão representados os dados de resistência à compressão uniaxial e
velocidade das ondas P do calcário, e os valores de referência mínimos e máximos de
resistência à compressão uniaxial de calcários para comparação (González de Valejo,
2002). Verifica-se que apenas uma das amostras se encontra dentro dos valores de
referência para calcários.

RCU máximo calcários

RCU mínimo calcários

Figura 28 - Relação entre a resistência à compressão uniaxial e a velocidade das ondas P para as amostras de
calcário estudada.

CAPÍTULO V - CONCLUSÕES
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Este trabalho teve como objetivo a caracterização físico-mecânica de quatro granitos
(Granito de Sabrosa, Granito de Braga, Granito de Guimarães e Granito do Porto), um
granito gnaissóide (Portalegre) e um calcário (Vila do Bispo). Os ensaios físicomecânicos foram realizados segundo métodos propostos pela ISRM e normas ASTM.

Além da caracterização físico-mecânica das amostras de rochas de diferentes litologias,
que incluiu a determinação de propriedades com base em ensaios e em correlações
empíricas, foi ainda possível comparar os dados com valores de referência encontrados
na bibliografia.

Os valores de parâmetros físico-mecânicos dos granitos estudados são bastante
heterogéneos. O peso volúmico varia entre 25,2 kN/m3 e 27,9 kN/m3; a velocidade da
propagação das ondas P podem ir desde 487 m/s a 4874 m/s; o módulo de
deformabilidade varia entre 0,06 GPa a 6,6 GPa; o índice de carga pontual varia entre
0,6 MPa e 8,8 MPa; a resistência à compressão uniaxial varia entre 13,4 MPa e 92,5
MPa. Considerando todos os granitos estudados, os granitos do Porto são os que
apresentam pior qualidade, principalmente o granito do Amial. Os granitos de Sabrosa
e Braga são os que apresentam melhor qualidade.

Os parâmetros determinados para os granitos estão, em geral, dentro dos valores de
referência, com a exceção da velocidade das ondas P, pois em geral os valores obtidos
encontram-se abaixo do intervalo de valores de referência. As únicas amostras que
obtiveram valores de velocidade das ondas P dentro do intervalo de valores de
referência foras as amostras GVV1-1 e GVV1-2.
Para o Granito Gnaissóide de Portalegre o peso volúmico varia entre 26,0 kN/m3 e 27,4
kN/m3; a velocidade das ondas P varia entre 1674 m/s e 2500 m/s; o módulo de
deformabilidade varia entre 0,7 GPa e 3,8 GPa; o índice de carga pontual varia entre
0,6 MPa e 3,2 MPa; a resistência à compressão uniaxial varia entre 21,0 MPa e 59,2
MPa.

Os parâmetros determinados para o granito gnaissóide encontram-se abaixo dos
valores de referência para o granito, mas quando comparados com os valores de
referência do gnaisse, apenas as amostras GNP2-1 e GNP2-2 apresentam valores dos
parâmetros determinados dentro do intervalo de valores de referência.
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Para o Calcário de Vila do Bispo o peso volúmico varia entre 28,0 kN/m3 e 29,1 kN/m3;
a velocidade das ondas P pode ir desde 5608 m/s a 5969 m/s; o módulo de
deformabilidade varia entre 9,1 GPa e 10 GPa; o índice de carga pontual varia entre 3,2
MPa e 4,9 MPa; a resistência à compressão uniaxial varia entre 44,6 MPa e 93,9 MPa.

Os parâmetros determinados para calcário de Vila do Bispo encontram-se, em geral,
dentro dos valores de referência para o calcário, com a exceção da amostra CVB2-2 que
obteve valores de resistência à compressão uniaxial mais baixos que o intervalo de
valores de referência.

No geral, quanto maior a profundidade de origem das amostras, maior a resistência, a
velocidade de propagação das ondas longitudinais e módulo de deformabilidade. O
aumento do valor destes parâmetros está também relacionado com o menor estado de
alteração.

A classificação da resistência pelo índice de carga pontual dos granitos varia entre muito
baixa e muito elevada pela classificação de Bieniawski e de muito baixa a elevada pela
classificação de Deere, a do granito gnaissóide é muito baixa pela classificação de
Bieniawski e de muito baixa a moderada pela classificação de Deere e a do calcário
varia entre moderada a elevada pela classificação de Bieniawski e moderada pela
classificação de Deere.

A classificação da resistência pelo valor da resistência à compressão uniaxial dos
granitos varia entre muito baixa a muito alta pela classificação de Bieniawski e de branda
a muito dura pela classificação ISRM, a do granito gnaissóide é muito baixa a média
pela classificação de Bieniawski e de branda a dura pela classificação ISRM e a do
calcário varia entre baixa a média pela classificação de Bieniawski e de moderadamente
dura a dura pela classificação ISRM.

Em trabalhos futuros considera-se relevante a realização de mais ensaios (do mesmo
tipo e outros) a estas litologias para que os valores possam ser mais representativos e
apresentar um significado estatístico.
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