
i 
 

 

  



ii 
 

  

 



iii 
 

 

 

  



iv 
 

Resumo 

Este estágio curricular, realizado em contexto empresarial, teve como propósito 

disponibilizar as noções e critérios necessários para a caracterização do material 

geológico presente na área de estudo de cada projeto, num contexto de projetos de 

infraestruturas. 

Para este efeito foram acompanhados diversos projetos, construção de vias de 

comunicação, fundação de edifícios e estabilização de taludes, onde foram 

desenvolvidas técnicas e sistematizados hábitos de trabalho que resultaram numa 

metodologia de trabalho. 

Esta metodologia permite uma abordagem rápida das características presentes na 

área de estudo e, embora diferentes tipos de projeto tenham particularidades bastante 

diferentes, a forma como as características do material geológico são estudadas 

mantem-se semelhante. Esta metodologia de trabalho explora as principais 

características do material geológico, e pode, de forma generalizada, ser aplicada à 

maioria dos trabalhos de geotecnia. 

É importante referir que, apesar desta metodologia poder ser aplicada de uma forma 

geral a qualquer projeto onde se pretende o estudo do material geológico, o 

responsável pelo estudo deve sempre dar uma especial atenção às particularidades 

de cada um. 
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Abstract 

This curricular internship, conducted in a work environment, intended to provide the 

notions and criteria necessary to characterize the geological material present in the 

study area of infrastructure projects. 

For this purpose, I contributed to several projects, the construction of communication 

lines, the foundation of buildings and the stabilization of slopes, where techniques and 

systematized work habits were developed that resulted in a work methodology. 

This methodology allows a better understanding of the characteristics present in the 

study area, and although different types of projects have quite different peculiarities, 

the method used to study the geological material’s characteristics remains the same. 

This work methodology explores the main characteristics of geological material and 

can be applied to most geotechnical work in a general and simple manner. 

It is important to note that although this methodology can be applied generally to any 

project where the study of geological material is intended, the person responsible for 

the study should always pay attention to the peculiarities of each kind of material. 
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Introdução 

Este estágio curricular, com o título “Caracterização geológico-geotécnica de maciços 

rochosos no âmbito de projetos de infraestruturas”, foi realizado em contexto 

empresarial na empresa G.E.G. – Gabinete de Estruturas e Geotecnia, Lda. e 

decorreu desde o dia 1 de outubro de 2018 até ao dia 28 de junho de 2019. 

O objetivo foi compreender e desenvolver técnicas utilizadas num estudo geológico-

geotécnico onde, através deste, foi feita a caracterização geológica-geotécnica do 

material geológico (terroso ou rochoso) presente na área de estudo a que está 

associado um determinado projeto de infraestruturas. 

Assim, além de prover experiência em contexto profissional ao estagiário, e como 

definido no Protocolo entre a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) 

e o G.E.G., este estágio tinha como objetivo desenvolver as seguintes competências: 

• Apoio de campo na cartografia geológica e geotécnica de taludes de 

escavação, incluindo a elaboração de mapas ou cartografia, fichas técnicas, 

registos fotográficos, descrição de litologia, graus de alteração e fracturação 

(segundo a sociedade internacional de mecânica das rochas, ISRM), a 

compartimentação/atitude das famílias de descontinuidades existentes, bem 

como, a descrição das características das descontinuidades identificadas 

(continuidade, abertura, rugosidade, persistência, etc.); 

• Análise cinemática da estabilidade dos taludes (Rocscience Dips); 

• Classificações geomecânicas (Rock Mass Rating - RMR e Geological Strength 

Index - GSI); 

• Elaboração de planos de prospeção geológico-geotécnica (ensaios de campo e 

de laboratório) para vias de comunicação, obras portuárias, aeroportuárias e 

edifícios; 

• Interpretação de relatórios factuais, de diagramas de ensaios e de 

caracterização geológico-geotécnica; 

• Acompanhamento de campanhas de prospeção; 

• Parametrização geotécnica; 

• Zonamentos geotécnicos e elaboração de perfis interpretativos. 

Estas competências estão representadas ao longo do capítulo II, referente à 

metodologia usada na realização e um estudo geológico-geotécnico, que visa mostrar 

os parâmetros estimados e o contexto em que são utilizados. 

Além das competências acima descritas, foi também necessário estudar o contexto em 

que os projetos estão inseridos, já que este influencia diretamente o tipo de estudo a 

ser realizado. 

Estas técnicas e noções foram desenvolvidas no decorrer de diferentes projetos, visto 

a dinâmica de trabalho implicar flexibilidade no acompanhamento de diversos 

trabalhos, conforme estes foram surgindo. 

Deste modo, com este relatório pretendo descrever uma metodologia geral que pode 

ser seguida na realização de um estudo geológico-geotécnico para a caracterização 

do material geológico presente na área de estudo. 
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Para esse efeito, o presente relatório vai ser divido em três capítulos de forma a 

simplificar a metodologia usada. 

 

I. O primeiro capítulo, e também o mais breve, destaca a importância da 

compreensão das diferentes fases de projeto em que a obra está integrada, já 

que estas fases têm um impacto direto no tipo de detalhe e abordagem 

presente no estudo geológico-geotécnico (ainda que a estrutura do estudo se 

mantenha a mesma); 

II. O segundo capítulo, descreve os diferentes pontos abordados num estudo 

geológico-geotécnico. Estes correspondem à estrutura do estudo e estão 

descritos neste relatório de forma simples e sintética. 

III. Por último, o terceiro capítulo, o mais extenso neste relatório, aborda cinco 

casos de estudo correspondentes a projetos por mim acompanhados durante o 

tempo de estágio. Estes casos de estudo estão direcionados a diferentes 

vertentes associadas ao estudo geológico-geotécnico, que podem ser mais 

facilmente captados após a leitura dos capítulos anteriores. 

 

Relativamente à relação entre capítulos, o segundo capítulo descreve a metodologia 

de um estudo geológico-geotécnico que tem a mesma estrutura independentemente 

da fase de estudo em que se encontra.  

As fases de estudo (primeiro capítulo) relacionam-se com o nível de detalhe presente 

nesse estudo.  

Durante o último capítulo vão ser abordados alguns projetos trabalhados durante o 

tempo de estágio, onde se descreve a fase de estudo em que se encontram, com o 

objetivo de mostrar que a mesma fase pode ter diferentes graus de detalhe, conforme 

as necessidades do dono da obra. Os pontos de cada projeto descritos neste relatório 

servem para relacionar a metodologia de estudo com o que é feito em campo ou 

gabinete. 

É relevante sublinhar que o principal objetivo deste relatório é descrever as diferentes 

técnicas e critérios aplicados na realização do estudo geológico-geotécnico, realçando 

o bom senso do responsável pela caracterização geológica-geotécnica. A 

aplicabilidade destas técnicas deve ser ajustada às circunstâncias e necessidades 

específicas de cada projeto. 
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I - Fases de projeto 

Um projeto de geotecnia tem diferentes fases associadas, onde o trabalho a ser 

desenvolvido evolui de forma gradual com a aprovação de todas as entidades 

envolvidas no empreendimento, facilitando assim o desenvolvimento do projeto, 

atendendo à sua especificidade. 

Para cada uma das fases é apresentado um relatório com todos os elementos 

relevantes para o projeto. Um destes elementos é o estudo geológico-geotécnico que 

caracteriza o material geológico presente na área de estudo. As diferentes fases de 

projeto em que este estudo geológico-geotécnico é um elemento relevante são: 

• Programa base; 

• Estudo de viabilidade; 

• Estudo prévio; 

• Anteprojeto ou projeto base; 

• Projeto de execução. 

É então necessário compreender o contexto em que um projeto se encontra, 

relativamente às fases de projeto, para assim realizar um estudo geológico-geotécnico 

com o devido grau de detalhe. Para este efeito, serão de seguida descritas, de forma 

breve, em que consistem essas fases. 

A descrição das fases de projeto neste relatório foi baseada na portaria (MINISTÉRIO 

DAS OBRAS PÚBLICAS & COMUNICAÇÕES, 2008) que descreve as diferentes fases 

associadas a um empreendimento que, embora tenha sofrido alterações, mantem os 

mesmos conceitos usados neste relatório. 

 

1. Programa base 

 

O programa base trata-se do documento elaborado pelos autores do projeto, baseado 

na informação presente no programa preliminar fornecida pelo dono da obra. Este 

documento, o programa base, procura distinguir todas as particularidades do programa 

preliminar e visa verificar e viabilizar a obra e, apresentar soluções alternativas para os 

problemas geotécnicos. Soluções estas que se mostrem mais adequadas às 

condições locais. Este documento, depois de aprovado pelo dono da obra, servirá 

como documento base a partir do qual serão desenvolvidas as fases seguintes do 

projeto. 

O programa preliminar usado na realização do programa base consiste na informação 

fornecida pelo dono da obra. Esta informação pode ser apresentada na forma de 

documento, ou transmitida de forma verbal onde são expostos dados relativos à 

definição dos objetivos do projeto, às necessidades funcionais e espaços necessários, 

aos condicionamentos financeiros e prazos de execução, entre outros elementos que 

possam ser considerados relevantes. 
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Em certos casos, o estudo geológico-geotécnico pode estar presente nesta fase, já 

que possibilita perceber, à partida, as várias condicionantes geológicas do projeto e, 

desta forma, possibilitar a redução do tempo a despender na fase seguinte. 

2. Estudo de viabilidade 

 

O estudo de viabilidade é constituído por peças escritas e desenhadas e, por outros 

elementos informativos resultantes do desenvolvimento das ideias expostas no 

programa base. Este documento procura, numa fase precoce, desenvolver uma 

pesquisa acerca da área de estudo de forma a viabilizar as propostas presentes no 

programa base. Esta pesquisa pode ter presente uma campanha de prospeção breve, 

cujo principal objetivo é aferir as características básicas do material geológico. 

No final desta fase será apresentada uma memória descritiva e justificativa composta 

pelas peças escritas e desenhadas, referidas anteriormente, onde deve constar um 

capítulo dedicado ao estudo geológico-geotécnico. Nesta fase existe também a 

validação dos resultados apresentados no programa base. 

 

3. Estudo prévio 

 

À semelhança do estudo de viabilidade, o estudo prévio é constituído por peças 

escritas e desenhadas, assim como por outros elementos informativos que resultam 

do desenvolvimento das ideias expostas no programa base. Este documento tem 

como objetivo a apreciação expedita das soluções propostas pelo projetista, sendo 

comum serem estudadas duas ou mais soluções, dependendo do tipo de projeto, para 

ser assim escolhida a melhor opção a desenvolver nas fases seguintes. 

No final desta fase será apresentada uma memória descritiva e justificativa, em tudo 

semelhante à apresentada na fase anterior. Tendo em conta que se trata de uma fase 

precoce do projeto, este estudo é mais superficial abordando apenas as 

características gerais da geologia da área de estudo. 

Considerando a caracterização do material geológico de acordo com o estudo 

geológico-geotécnico já realizado na fase anterior, é possível dimensionar uma 

campanha de prospeção que deverá abranger as zonas de principal interesse 

presentes na área. 

 

4. Anteprojeto ou projeto base 

 

O anteprojeto ou projeto base desenvolve a solução aprovada no estudo prévio e é 

constituído, tal como o estudo prévio, por peças escritas, desenhadas e outros 

elementos informativos que permitem a definição, o dimensionamento e o modo de 

construção do projeto. 
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Na memória descritiva e justificativa apresentada nesta fase de projeto, deve estar 

presente um capítulo dedicado ao estudo geológico-geotécnico com um nível de 

detalhe superior ao estudo apresentado na fase de projeto anterior. Esse aumento de 

detalhe pode ser alcançado com o aperto da malha de prospeção que, por 

consequência, se traduz no aumento da densidade de pontos de amostragem e que, 

por sua vez, traduz-se numa recolha de informação mais detalhada acerca da área de 

estudo. A campanha de prospeção pode ser tanto ou menos extensiva de acordo com 

as limitações impostas pelo orçamento disponível. 

Por vezes, devido a múltiplos fatores, esta fase é suprimida passando-se diretamente 

do estudo prévio para o projeto de execução. 

 

5. Projeto de execução 

 

O projeto de execução desenvolve a ideia exposta no anteprojeto/projeto base (ou no 

estudo prévio quando o anteprojeto/projeto base são suprimidos), sendo também 

composto por um conjunto de informações escritas, desenhadas e outros elementos 

informativos, de fácil e clara interpretação por parte das entidades intervenientes na 

execução da obra, tendo em vista a pormenorização das componentes do projeto e a 

sua adaptação às condições presentes. Resumidamente, é uma fase de estudo cujos 

documentos apresentados possuem informação mais detalhada. 

Na memória descritiva e justificativa, apresentada para esta fase de projeto, deve estar 

presente um capítulo dedicado ao estudo geológico-geotécnico mais pormenorizado 

que os estudos presentes nas fases de projeto anteriores de acordo com a informação 

desenvolvida. O detalhe nas áreas relevantes no projeto (zonas de maior diversidade 

ou risco geológico) aumenta se, por exemplo, a malha da campanha de prospeção for 

apertada. Consequentemente, a densidade de pontos de amostragem nessas áreas 

específicas e o número de ensaios executados nestas mesmas áreas é também 

aumentado. 

 

6. Acompanhamento da obra 

 

Embora o acompanhamento da obra não seja necessariamente considerado como 

uma fase de projeto, tem uma especial relevância, já que é importante que o 

responsável pelo estudo geológico-geotécnico perceba se as condições do material 

geológico (terroso e/ou rochoso) presente na área de estudo se mantêm, ou se 

surgem novos fatores relevantes ao longo da obra. 

Este acompanhamento decorre em simultâneo com a construção do projeto da obra, 

sendo assim importante por parte do responsável pelo estudo geológico-geotécnico o 

acompanhamento das fases de escavação tornando possível a interpretação de novos 

dados que possam surgir ao longo do trabalho realizado. 
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Por exemplo, em obras enterradas, executadas pelo método NATM (New Austrian 

Tunneling Method), é obrigatório realizar a cartografia das frentes de obra no decorrer 

desta para definir o tipo de suporte a aplicar. 
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II - Metodologia de um estudo geológico-

geotécnico 

 

Para obras que envolvam material geológico (material rochoso e terroso), é necessária 

a caracterização geológica-geotécnica destes. Esta caracterização é realizada através 

de um estudo geológico-geotécnico que trata os elementos geológicos e as 

características mecânicas associadas a estes. Assim, a informação existente acerca 

da área de estudo é compilada evidenciando as principais características. 

Relativamente às diferentes fases de estudo, embora estas tenham um impacto direto 

no grau de detalhe dos estudos, não influencia a metodologia aplicada, isto é, 

independentemente da fase de estudo em que um projeto se encontra, ou seja, os 

seguintes pondes debatidos devem estar sempre presentes. 

Para este efeito, é necessário seguir uma metodologia onde, é possível obter um 

estudo geológico-geotécnico que responda às necessidades da equipa projetista.  

Estes parâmetros, abaixo listados, a utilizar onde necessário e quando necessário, 

são: 

• Condições gerais do projeto: É necessário compreender as principais 

características e objetivo do projeto, normalmente definidas pelo dono da obra. 

• Pesquisa e compilação bibliográfica: É comum existir alguma informação 

bibliográfica disponível acerca da área de estudo. Assim sendo, é importante 

que seja pesquisada toda a informação disponível (relevante para o projeto), e 

que esta seja compilada de forma a facilitar a sua interpretação. 

• Levantamento de campo: A visita ao local do projeto é também relevante, já 

que complementa a pesquisa bibliográfica com noções reais da área de 

estudo. Também permite o levantamento de dados presentes em afloramentos 

rochosos e terrosos. 

• Definição da campanha de prospeção: A campanha de prospeção permite 

estudar as diferentes características das litologias presentes no subsolo. É no 

programa desta campanha que são definidos os ensaios a partir dos quais vão 

ser determinados os principais parâmetros geotécnicos. 

• Compilação e análise dos dados: Após a campanha de prospeção, os dados 

recolhidos são compilados e adicionados aos dados anteriormente obtidos 

(através de campanhas de prospeção realizadas em fases de projeto 

anteriores, ou presentes na bibliografia), caso existam, com o propósito de 

simplificar a sua interpretação. 

• Classificações dos solos: As classificações dos solos permites caracterizar o 

material terroso presente na área de estudo segundo as classificações 

unificada e rodoviária. 

• Classificações geomecânicas: As classificações geomecânicas são 

realizadas tendo em conta os dados reunidos ao longo do projeto que 

permitem qualificar um determinado maciço rochoso. É importante sublinhar 
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que são usados grupos de dados específicos para cada classificação, e que 

certas classificações se aplicam a um determinado tipo de projeto, como por 

exemplo, taludes ou túneis. 

• Zonamento geológico-geotécnico: No zonamento geológico-geotécnico são 

definidas zonas com comportamentos distintos a que correspondem intervalos 

de valores específicos. Um zonamento geológico-geotécnico permite visualizar 

a heterogeneidade do material geológico presente na área de estudo. 

• Elaboração de plantas e perfis geológico-geotécnicos: Finalmente, são 

realizadas plantas e perfis geológico-geotécnicos que acompanham a parte 

escrita do estudo, representando-se assim os elementos descritos ao longo do 

estudo, referenciando a informação obtida com a área de estudo. 

O objetivo do estudo geológico-geotécnico de determinado projeto é procurar 

determinar as características geológicas e geotécnicas do maciço (terroso ou 

rochoso), de forma a obter dados suficientes, para que o projetista tenha os 

parâmetros necessários ao desenvolvimento de uma obra segura. 

  



9 
 

1. Condições gerais do projeto 

 

No início de qualquer estudo geológico-geotécnico, é necessário compreender qual é 

o objetivo do projeto assim como a sua dimensão espacial. 

Se o objetivo de um projeto for a construção de um túnel, vai ter associada uma 

pesquisa bibliográfica e uma campanha de prospeção diferentes. 

Relativamente à dimensão, existe um relacionamento direto com a extensão da 

campanha de prospeção e a diversidade de litologias presentes na área de estudo. 

Normalmente é maior quanto maior, ou mais complexa, for a área de estudo associada 

a determinado projeto. 

 

2. Pesquisa e compilação bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica deve ser elaborada tendo em conta o objetivo e dimensão do 

projeto. Assim, deve ser sempre feita a recolha de toda a informação bibliográfica 

disponível. 

A pesquisa bibliográfica pode incluir informações das cartas geológicas e topográficas, 

fotos aéreas ou imagens de satélite. Em suma, todas as fontes de informação que 

possam contribuir com dados relevantes para determinado projeto. 

As fontes mais comuns de informação são: 

• Cartas geológicas: Normalmente apresentam informação relativa à geologia e 

às estruturas ilustradas na área de cada carta. No entanto, existem cartas com 

pouca informação estrutural como, por exemplo, o caso das cartas 09-C 1:50 

000 da zona do Porto publicada a 1957 e 01-A 1:50 000 da zona de Valença 

publicada em 1955, onde não estão representadas algumas estruturas. Deve-

se à forma como a cartografia geológica era realizada na altura em que estas 

cartas foram produzidas.  

• Mapas Topográficos: Com estes mapas é possível estudar a topografia da 

área, já que as cartas militares têm nelas representada a altimetria, as vias de 

comunicação principais e algumas urbanizações (construídas até à data da 

elaboração da carta militar). 

• Cartas hidrográficas: As cartas hidrográficas têm nelas representada a rede 

hidrográfica da área representada nas cartas. 

• Fotografia aérea: A fotografia aérea permite a análise da morfologia do 

terreno através de uma perspetiva diferente, sendo assim possível identificar 

estruturas (como por exemplo falhas) e marcas na superfície terrestre 

causadas por eventos catastróficos (como por exemplo deslizamentos de 

terreno), que ao nível do solo são impercetíveis. 

• Imagem de satélite: As imagens de satélite também permitem analisar a 

morfologia do terreno de uma perspetiva diferente, embora de uma forma mais 
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expedita. Em alguns casos, estas imagens apresentam menor qualidade em 

relação à fotografia aérea. Com o tempo, a imagem de satélite pode ter um 

aumento de qualidade, tornando mais viável o uso desta ferramenta. 

• Cartas sísmicas: Cartas sísmicas têm informações relativas ao 

comportamento dos materiais perante situações de atividade sísmica. Estas 

cartas estão muitas vezes associadas a documentos (como é o caso do 

Eurocódigo 8) e fornecem os coeficientes necessários para que a equipa 

projetista possa calcular os parâmetros relativos ao comportamento sísmico. 

• Registos históricos: Registos históricos estão muitas vezes associados a 

eventos catastróficos de larga escala que, não tendo sido registados por 

equipamentos modernos, ficaram registados por meios escritos ou verbais, 

passados de geração em geração. 

• Trabalhos e artigos publicados acerca de assuntos relacionados com o 

local: É possível que existam trabalhos ou artigos de investigação publicados 

sobre assuntos relacionados com o local. É relevante a leitura destes trabalhos 

ou artigos, visto que podem conter informações importantes para o âmbito do 

projeto, ainda que o assunto específico que o trabalho ou artigo trate não 

esteja diretamente relacionado. 

Depois desta pesquisa bibliográfica exaustiva e detalhada é possível obter 

informações acerca da geologia presente na área de estudo e a altimetria do terreno, 

entre outras características que se possam mostrar relevantes. No entanto, alguma da 

informação disponibilizada na bibliografia pode não corresponder à realidade, por estar 

desatualizada ou, por exemplo, no caso de cartas e mapas, as estruturas marcadas 

nestes poderem não coincidir com as estruturas presentes no terreno, devido à escala 

utilizada na realização destes documentos. 

O resultado do trabalho de pesquisa bibliográfico acima descrito ajuda a compreender 

o enquadramento geológico e morfológico da área de estudo, assim como o contexto 

tectónico entre outras características presentes. Embora a informação bibliográfica 

represente um bom ponto de partida onde são fornecidas noções acerca da área de 

estudo, deve ser tratada com prudência, sendo necessária uma campanha de 

prospeção para a obtenção de dados mais concretos. 
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3. Levantamento de campo 

 

Depois de estudados os principais elementos da bibliografia, é importante, se as 

condições associadas ao projeto o permitirem, uma visita à área de estudo para assim 

haver um reconhecimento presencial das características, assim como o 

reconhecimento cartográfico, de forma a compreender se a cartografia geológica 

presente na bibliografia está em concordância com a presente na área de estudo. 

Também podem ser identificados pontos de maior complexidade geológica ou de 

maior risco para o projeto. De forma a evitar constrangimentos futuros, deve ser dada 

maior atenção a estes pontos de complexidade e/ou risco durante a definição da 

campanha de prospeção. 

Caso existam afloramentos rochosos, é relevante fazer um levantamento das 

descontinuidades presentes nos mesmos e dos diferentes graus de alteração e 

fracturação presentes. É também relevante assinalar a presença de falhas e a 

existência de zonas de cisalhamento, permitindo compreender os possíveis planos de 

rotura, tal como o comportamento geral do maciço rochoso, de acordo com as 

condicionantes presentes. 

Este processo de levantamento de estruturas toma particular importância em projetos 

de estabilização de taludes e projetos de obras subterrâneas onde a análise 

cinemática é realizada a partir dos dados dessas estruturas (Anexo 1). 

Todas as estruturas devem ser consideradas aquando o estudo do talude, sendo que, 

normalmente, as estruturas mais condicionantes do talude são as falhas e as 

diáclases. 

As falhas, por se tratar de fraturas com movimento, condicionam o comportamento do 

maciço rochoso, promovendo a sucessiva fracturação. Já as diáclases tratam-se de 

fraturas causadas quer por descompressão do corpo rochoso, quer por ação de forças 

que promovem a fracturação do material. 

No caso das diáclases, estas podem estar associadas entre si formando uma família 

de diáclases, ou seja, todas estas fraturas partilham uma atitude (direção e inclinação) 

semelhante. 

Normalmente a análise cinemática avalia três métodos de rotura, que ocorrem perante 

diferentes famílias de diáclases: 

• Rotura planar; 

o diáclases com direção quase paralela ao talude e com uma inclinação 

no mesmo sentido deste) formando um plano por onde parte do talude 

pode deslizar, originando assim uma situação de instabilidade. 

• Rotura em cunha; 

o diáclases com uma direção oblíqua ao talude e não paralelas entre si 

que se intersetam, formando uma cunha e originando situações de 

instabilidade. 

• Rotura por basculamento ou “toppling”. 
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o diáclases paralelas ao plano do talude, mas com a inclinação no sentido 

contrário da inclinação do talude. 

Além da configuração espacial das descontinuidades presentes no maciço rochoso, 

que condicionam o tipo de rotura, existem outros fatores que promovem a instabilidade 

do maciço rochoso, sendo estes fatores a alteração (Tabela 1) e grau de fracturação 

(Tabela 2), assim como a presença ou não de água. 

 

Tabela 1. Grau de alteração segundo a ISRM (ISRM, 1980). 

Símbolo Designação Descrição 

W1 São Sem quaisquer sinais de alteração. 

W2 Pouco alterado 
Sinais de alteração apenas nas imediações das 

descontinuidades. 

W3 Medianamente alterado 
Alteração visível em todo o maciço, mas a rocha 

não é friável. 

W4 Alterado 
Alteração visível em todo o maciço e rocha 

parcialmente friável. 

W5 Muito alterado Maciço completamente friável. 

 

Tabela 2. Grau de fracturação segundo a ISRM (ISRM, 1980). 

Intervalos (cm) Símbolo Designação 

> 200 F1 Muito afastadas 

60 a 200 F2 Afastadas 

20 a 60 F3 Medianamente afastadas 

6 a 20 F4 Próximas 

< 6 F5 Muito próximas 

 

Além dos afloramentos rochosos, também é importante caracterizar os solos e 

maciços terrosos que possam existir na área. Um exemplo do que pode ser feito é, 

com a utilização de água, verificar a consistência do solo e perceber se este apresenta 

um comportamento plástico, que é um indicador de elementos mais finos na 

constituição do solo. 

A recolha de informação acerca da área de estudo pode também ser obtida através da 

conversa com os habitantes locais, já que estes podem ter acesso a informação que, 

por diversos motivos, não está documentada. Embora esta possa ser considerada 
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informação útil, deve ser tratada com a devida prudência, visto que muitas vezes não é 

possível atestar a sua veracidade. 

Após o levantamento das informações relevantes e da cartografia geológica-

geotécnica, é gerada uma planta com base nos dados da bibliografia e das 

observações feitas em campo. Este documento é útil para a definição da campanha de 

prospeção, já que permite localizar os pontos de interesse, pontos estes que 

compõem a malha de prospeção. 

4. Definição da campanha de prospeção 

 

A definição da campanha de prospeção é muito importante num estudo geológico-

geotécnico e deve ser feita de acordo com as dimensões e especificidade do projeto 

em questão, considerando sempre a bibliografia relativa à área de estudo e 

assinalando os pontos de maior interesse geológico e as zonas de maior risco. 

Além disso, deve ser considerado o objetivo do projeto, já que a quantidade de 

elementos integrantes na prospeção varia conforme os diferentes objetivos. 

Através da campanha de prospeção é possível obter informações relativas às 

características dos corpos geológicos presentes no substrato, impossíveis de observar 

à superfície, com a exceção dos casos onde estão presentes afloramentos pontuais. 

Nestas situações, dos afloramentos pontuais, é possível identificar as estruturas 

presentes no maciço, através do contexto geológico e do levantamento das 

descontinuidades, tal como mencionado no ponto anterior. 

Sabendo que as amostras para os ensaios laboratoriais são normalmente obtidas nos 

poços ou sondagens, dependendo do ensaio a ser realizado, a área delimitada pela 

implantação (planta que tem presente as dimensões do projeto) deve ser coberta por 

uma malha de pontos, sendo que cada ponto pode corresponder a uma sondagem, a 

um poço ou a ensaios in situ, sendo possível elaborar uma planta com a localização 

dos trabalhos.  

É também essencial dar especial atenção, durante a definição da malha de prospeção, 

a pontos onde nas imediações estão identificadas estruturas causadoras de 

instabilidade. Como por exemplo, falhas ou pontos de especial interesse para o projeto 

onde é necessária uma melhor perceção das condições geológicas (situações de 

fundação de pontes ou viadutos). 

É possível gerar um mapa de quantidades correspondente ao número de poços, 

sondagens e ensaios (in situ e laboratório) necessários para a campanha de 

prospeção, tendo em conta a implantação, morfologia do terreno, o tipo de projeto, 

entre outros fatores. O principal objetivo desta campanha é fornecer à equipa projetista 

as características dos elementos presentes na área de estudo e que são identificação 

e caracterização dos materiais geológicos, informações relativas ao nível freático e 

variação deste nas diferentes estações do ano, sismicidade, riscos geológicos, entre 

outros. 

É relevante referir que no decorrer de uma campanha de prospeção podem ocorrer 

imprevistos, como por exemplo, a dificuldade de acesso ao terreno. Caso surjam 

imprevistos, a equipa responsável pela execução da campanha de prospeção deve 
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comunicar com a equipa projetista, para assim se definir a melhor estratégia a seguir. 

Nestas situações é normal haver um ajuste da malha para se obterem os melhores 

resultados possíveis. 

Por último, todos os trabalhos relativos à campanha de prospeção devem ser 

realizados segundo as normas definidas pelo responsável do estudo geológico-

geotécnico, de forma a possibilitar correlacionar os resultados obtidos com tabelas e 

outros modelos de dados conhecidos. 

 

4.1. Poços de prospeção 

 

Os poços são um elemento constituinte da campanha de prospeção geológica-

geotécnica realizados nas camadas terrosas da área de estudo (podendo ser 

realizados também em maciços muito alterados, com comportamento de solo). Têm 

como objetivo aferir as características do material terroso, determinar o nível freático 

(caso este surja próximo da cota a que o poço é realizado) e, recolher amostras para 

posteriores ensaios de laboratório. São normalmente realizados com recurso a uma 

retroescavadora e as profundidades que atingem variam conforme as características, 

quer dos materiais escavados, quer das limitações oferecidas pelo equipamento 

utilizado na escavação. São também neles recolhidas amostras para posteriores 

ensaios laboratoriais. 

Cada empresa utiliza o seu próprio estilo na realização dos diagramas dos poços, 

mas, por norma, a informação contida nestes não difere muito, tendo presentes os 

seguintes pontos (Anexo 2 e Anexo 3): 

 

• Identificação do poço; 

• Data de execução; 

• Equipamento utilizado na realização do poço; 

• Operador do equipamento; 

• Geólogo ou técnico responsável pelo acompanhamento e descrição do poço; 

• Localização do poço; 

• Profundidade do poço; 

• Profundidade de cada camada estratigráfica; 

• Descrição de cada camada estratigráfica; 

• Nível freático; 

• Informações relativas à estratigrafia; 

• Amostras recolhidas; 

• Dados relativos às amostras (opcional); 
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• Resisto fotográfico do poço e de elementos relevantes do mesmo (Caso estes 

elementos existam). 

É muito importante que estes diagramas sejam acompanhados de registos 

fotográficos, que sejam escalados e que sirvam de base visual do poço. É comum o 

diagrama ser acompanhado de pelo menos duas fotografias, uma geral onde esteja 

presente todo o poço, e outra que exiba algum detalhe significativo. 

Normalmente, quantidades de amostra altas (vários quilogramas) usadas para os 

ensaios de compactação, entre outros, são recolhidos nos poços. Considerando o 

ponto anterior, verifica-se a necessidade de distinguir entre poços de aterro e de 

escavação (relativamente às necessidades de nivelar o solo para a construção da via 

rodoviária), já que é essencial estudar a viabilidade do material presente das zonas de 

escavação com intuito de o usar como material de aterro. 
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4.2. Sondagens  

 

As sondagens são outro elemento da campanha de prospeção geológica-geotécnica, 

podendo ser sondagens mecânicas ou de rotação com carotagem. A partir das 

sondagens de rotação à carotagem é possível identificar o material geológico (não 

perturbado) e têm como objetivo aferir as características geológicas e mecânicas dos 

materiais por elas atravessados (seja material terroso ou rochoso) e identificar o nível 

freático, caso este seja intercetado. São realizadas com recurso a equipamento 

especializado e as profundidades que atingem variam conforme as necessidades 

definidas pelo responsável pelo estudo geológico-geotécnico. Normalmente, o 

responsável por este estudo deve definir profundidades mínimas que dada sondagem 

deve atingir e as condições de término, tendo em conta as necessidades do projeto. 

Também são recolhidas amostras indeformadas e remexidas para serem usadas em 

ensaios laboratoriais 

Tal como acontece no caso dos poços, cada empresa apresenta os diagramas das 

sondagens usando o seu próprio estilo, mas, por norma, a informação contida nestes 

não difere muito, tendo presentes os seguintes pontos (Anexo 4): 

• Todos os itens presentes para poços (ajustados para sondagem) e ainda; 

• Identificação das manobras de sondagem (geralmente 1,5 m); 

• A percentagem correspondente ao Rock Quality Designation (RQD) em maciço 

rochoso; 

• A percentagem correspondente à Recuperação; 

• Grau de alteração (ISRM), quando possível identificar: 

• Grau de fracturação (ISRM), quando possível identificar; 

• Identificação da amostra; 

• Informação relativa ao SPT (Standart penetration test), quando estes ensaios 

forem executados. 

Por outro lado, é preciso sublinhar que estes diagramas sejam acompanhados de 

registos fotográficos que sejam escalados, que sirvam de base visual e que auxiliem a 

sua descrição. No caso das sondagens, é comum serem acompanhadas por registos 

fotográficos dos tarolos recuperados que devem estar arrumados em recipientes 

apropriados, catalogados e escalados para se proceder à fotografia dos mesmos. O 

efeito da luz na cor dos tarolos quando a fotografia é tirada também deve ser 

acautelado, uma vez que a luz não natural pode ter algum impacto na identificação 

das cores. 

 

4.3. Ensaios in situ 

 

Além de sondagens e poços, onde são descritas as camadas estratigráficas, são 

também realizados ensaios in situ, cujo propósito é aferir o comportamento do 

material, tal como ele se encontra na área de estudo. 
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Ensaios in situ estão também presentes na campanha de prospeção geológica-

geotécnica, onde os ensaios mais comuns são: 

• Ensaio de penetração dinâmica (SPT): Permite compreender a resistência 

das diferentes camadas terrosas à penetração, sendo realizados dentro dos 

furos de sondagem. Também permite a recolha de amostra remexida ("ASTM 

D1586 / D1586M-18, Standard Test Method for Standard Penetration Test 

(SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils," 2018). 

• Ensaio de penetração estática (CPT): Este ensaio, é um ensaio de 

penetração ligeiro utilizado em solos moles principalmente argilosos, 

possibilitando assim compreender com uma maior precisão os diferentes 

comportamentos das camadas, tendo em conta a sua resistência à penetração. 

No entanto, não permite a recolha de amostra e é mais dispendioso ("ASTM 

D3441-16, Standard Test Method for Mechanical Cone Penetration Testing of 

Soils," 2016). 

• Ensaio com penetrâmetro dinâmico ligeiro (PDL): Este ensaio é também 

um ensaio de penetração, mas mais ligeiro de que o ensaio SPT já que a 

massa utilizada é muito menor. Trata-se de um ensaio mais expedito, aplicável 

a solos soltos a pouco compactos. Devido à natureza expedita deste ensaio, os 

resultados obtidos devem ser tratados com as devidas ressalvas ("ASTM 

D4633-16, Standard Test Method for Energy Measurement for Dynamic 

Penetrometers," 2016). 

• Ensaio de carga em placa (ECP): Com este ensaio é possível prever os 

assentamentos associados a camadas terrosas quando sujeitas a forças 

constantes, durante um espaço de tempo mais longo. Este ensaio é realizado à 

cota de fundação da estrutura (Murthy, 2002). 

• Medição da dureza com o martelo de Schmidt ou esclerómetro: Este 

método possibilita estudar a dureza do material rochoso, sendo possível, fazer 

uma correlação para se obter a resistência do material amostrado, atendendo 

sempre à forma como o ensaio é realizado, de forma a não viciar os resultados 

(heterogeneidade versus homogeneidade dos materiais analisados) (Wang & 

Wan, 2019). 

• Perfis de refração sísmica: Os perfis de refração sísmica permitem estudar a 

escavabilidade/ripabilidade das camadas presentes no substrato através da 

velocidade das ondas P ("ASTM D5777-18, Standard Guide for Using the 

Seismic Refraction Method for Subsurface Investigation," 2018). 

Os dados obtidos através dos ensaios in situ representam informações únicas porque 

estão sujeitos às condições geológicas e geotécnicas reais da área de estudo. Devem, 

contudo, ser complementados com os dados obtidos nos ensaios laboratoriais, como 

descrito no ponto seguinte. 

Relativamente à quantidade, os ensaios devem ser realizados tendo em conta a 

dimensão e especificidade do projeto tal como mencionado anteriormente. 
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4.4. Ensaios de laboratório 

 

O objetivo dos ensaios laboratoriais é aferir as características do material que está a 

ser estudado, complementando assim os dados obtidos nos ensaios in situ, como 

referido no ponto anterior.  Evidência uma maior compreensão das características do 

material presente na área de estudo. 

Os ensaios laboratoriais mais comuns são: 

• Análise granulométrica: Este ensaio é necessário para realizar a 

classificação do material terroso. 

• Limites de Atterberg: 

• Índice de Plasticidade (IP); Limite de Liquidez (LL); Limite de 

Plasticidade (LP); Retração Linear (Linear Shrinkage- LS) 

• Os parâmetros IP e LL permitem determinar o tipo de material, segundo 

a carta de plasticidade (Figura 1); 

 

 

Figura 1. Carta de plasticidade (classificação unificada de solos).  

 

• Ensaio de compactação Proctor modificado: Os ensaios de compactação 

de Proctor modificado permitem estudar o comportamento do solo quando 

sujeito a esforços de compactação. Desta forma consegue-se obter a baridade 

seca máxima e o teor de água ótimo ("ASTM D1557-12e1, Standard Test 

Methods for Laboratory Compaction Characteristic of Soil Using Modified 

Effort," 2012). 
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• Ensaio Californiano de Capacidade de Carga (CBR): Este ensaio permite 

relacionar a pressão necessária para penetrar uma amostra de um terminado 

solo com a pressão necessária para penetrar uma gravilha padrão bem 

graduada. Para a compactação da amostra de solo antes de ser sujeita a 

esforços de compactação, são utilizando os resultados obtidos nos ensaios de 

compactação Proctor modificado (baridade seca máxima e teor de água ótimo). 

Este ensaio é mais utilizado na realização de pavimentos ("ASTM D1883-16, 

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-

Compacted Soils," 2016). 

• Ensaio edométrico: O ensaio edométrico permite estudar os assentamentos 

de um solo. Os principais parâmetros obtidos através deste ensaio são o 

coeficiente de compressibilidade volumétrico (mv) e o coeficiente de 

consolidação (cv) ("ASTM D2435 / D2435M-11, Standard Test Methods for 

One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Incremental Loading," 

2011). 

• Ensaio de compressão não confinada (USC): Este ensaio permite calcular a 

resistência de rotura () e o módulo de elasticidade (E) de determinado 

material rochoso quando submetido a compressão ("ASTM D7012-14e1, 

Standard Test Methods for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact 

Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures," 

2014). 

• Ensaio de corte direto: Este ensaio permite calcular o ângulo de atrito interno 

() e a coesão (c’) do material amostrado ("ASTM D3080 / D3080M-11, 

Standard Test Method For Direct Shear Test of Soils Under Consolidated 

Drained Conditions," 2011). 

Tal como no caso dos ensaios in situ, a quantidade de ensaios a ser realizada está 

associada ao tipo de projeto e que é condicionada pela dimensão e especificidade do 

projeto. 

 

4.5. Hidrogeologia 

 

A hidrogeologia requer uma atenção especial durante a campanha de prospeção, já 

que a presença da água tem um impacto considerável na conceção do projeto. 

Nem sempre é possível intersetar o nível freático no decorrer da campanha de 

prospeção. Por vezes, é necessário recorrer a trabalhos adicionais com equipamentos 

específicos (piezómetros). No entanto, em zonas povoadas, é possível fazer uma 

análise aceitável a partir do registo cuidado dos poços ou captações de água 

presentes. 

A altura do ano em que as observações são feitas deve ser considerada, porque o 

nível freático varia com a precipitação. A dimensão e tipo dos aquíferos, assim como o 

tipo de exploração, são fatores importantes, já que uma má gestão dos recursos 

hídricos pode levar a casos de subsidência. 
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Também é comum serem realizadas análises químicas para assim aferir as 

concentrações de elementos agressivos ao betão (Tabela 3) (LNEC, 2007). 

As análises químicas referidas são realizadas aos seguintes elementos: 

• Sulfatos (SO2-
4, mg/l); 

o Causam uma reação expansiva no betão, fazendo com que este 

fissure; 

• pH 

o Atua como catalisador para a corrosão das armaduras; 

• CO2, agressivo mg/l 

o Corrosão das armaduras; 

• Sais de amónio e magnésio NH+
4 (mg/l) e Mg2+(mg/l). 

o Causam a perda das propriedades ligantes 

 

Tabela 3. Classes de exposição. Tabela adaptada de LNEC E464. 

Caracterização 

química 
Classes de exposição 

Água no solo 
XA1 – pouco 

agressivas 

XA2 – 

moderadamente 

agressivas 

XA3 – muito 

agressivas 

SO2-
4 mg/l ≥ 200 e ≤ 600 > 600 e ≤ 3000 > 3000 e ≤ 6000 

pH ≤ 6,5 e ≥ 5,5 < 5,5 e ≥ 4,5 < 4,5 e ≥ 4,0 

CO2 agressivo mg/l ≥ 15 e ≤ 40 > 40 e ≤ 100 
> 100 até à 

saturação 

NH+
4 mg/l ≥ 15 e ≤ 30 > 30 e ≤ 60 > 60 e ≤ 100 

Mg2+ mg/l ≥ 300 e ≤ 1000 > 1000 e ≤ 3000 
> 3000 até à 

saturação 

 

5. Sismicidade 

 

Por norma, são utilizados modelos que mais facilmente demostram o comportamento 

deste material (devendo ser utilizados com as devidas ressalvas). 

Num estudo geológico-geotécnico, a sismicidade aborda o efeito das ondas sísmicas 

P nos materiais geológicos presentes. Assim, é importante considerar os valores 

relativos à sismicidade na área de estudo, devido ao efeito desta nos materiais 

geológicos afetar diretamente as estruturas nestes fundadas. 
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A informação relativa à sismicidade pode ser determinada tendo em conta os dados 

presentes em cartas sísmicas e em normas, estando evidenciados os valores 

tabelados que descrevem o comportamento esperado para determinados tipos de 

materiais. 

No caso de Portugal, esta análise sísmica pode ser feita, por exemplo, com recurso a 

dois documentos, a norma NPEN1998:2010 “Eurocódigo 8” (Projeto de estruturas para 

resistências aos sismos) (CEN, 2004) e o Regulamento de Segurança e Ações para 

Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP–Regulamento, 2000). No entanto, também 

é possível recorrer a trabalhos publicados no âmbito da sismologia. 
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5.1. Eurocódigo 8 

 

Na parte 1 (Regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios) da norma 

NPEN1998:2010 “Eurocódigo 8” verifica-se a descrição do valor de referência da 

aceleração máxima à superfície de um terreno do tipo A (agR), evidenciado na Tabela 

4, tendo em conta a localização geográfica do projeto para dois tipos diferentes de 

ações sísmicas (Figura 2).  

• Ação sísmica tipo 1: para cenário de sismo “afastado” (sismo interplaca). 

Sismos com epicentro de região Atlântica. Representa a ação sísmica de 

elevada magnitude e grande distância focal. 

• Ação sísmica tipo 2: para cenário de sismo “próximo” (sismo intraplaca). 

Sismos com epicentro no território Continental ou no Arquipélago dos Açores. 

Representa a ação sísmica de moderada magnitude e pequena distância focal. 

 

•  

Figura 2 - Zonamento sísmico de Portugal Continental. Imagem adaptada do Eurocódigo 8. 

Além disso este documento também tem presente informação que relaciona os 

diferentes tipos de terreno com espectros de resposta elástica para cada zona 

sísmica. 

  



23 
 

Tabela 4 - Tipos de Terreno. Tabela adaptada do Eurocódigo 8. 

Tipo de 

terreno 
Descrição do perfil litoestratigráfico 

Vs301 

(m/s) 

NSPT2 

(pancadas

/30 cm) 

cu
3 

(kPa) 

A 

Rocha ou outra formação geológica de tipo 

rochoso, que inclua, no máximo, 5m de material 

mais fraco à superfície 

>800 - - 

B 

Depósitos de areia muito compacta, de seixo 

(cascalho) ou de argila muito rija, com uma 

espessura de, pelo menos várias dezenas de 

metros, caracterizados por um aumento gradual 

das propriedades mecânicas com a 

profundidade. 

360-800 >50 >250 

C 

Depósitos profundos de areia compacta ou 

medianamente compacta, de seixo (cascalho) 

ou de argila rija com uma espessura entre 

várias dezenas e muitas centenas de metros. 

180-360 15-50 
70-

250 

D 

Depósitos de solos não coesivos de 

compacidade baixa a média (com ou sem 

alguns estratos de solo coesivos moles), ou de 

solos predominantemente coesivos de 

consistência mole e dura. 

<180 <15 <70 

E 

Perfil de solo com um estrato aluvionar 

superficial com valores de vs do tipo C ou D e 

uma espessura entre cerca de 5 m e 20 m, 

situado entre um estrato mais rígido com vs> 

800 m/s. 

- - - 

S1 

Depósitos constituídos ou contendo um estrato 

com pelo menos 10 m de espessura de argilas 

ou siltes moles com um elevado índice de 

plasticidade (IP>40) e um elevado teor em 

água. 

<180 

(inativo) 
- 10-20 

S2 

Depósitos de solos com potencial de liquefação, 

de argilas sensíveis ou qualquer outro perfil de 

terreno não incluído nos tipos A – E ou S1. 

- - - 

 

 
1 Velocidade média das ondas de corte. 
2 Número de pancadas necessárias para avançar 30 cm num ensaio SPT. 
3 Resistência ao corte não drenada no solo. 
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A informação presente no NPEN1998:2010 “Eurocódigo 8” é muito importante para 

estimar o tipo de comportamento do material geológico. No entanto, é comum ser 

acompanhada de outros modelos, como por exemplo o Regulamento de Segurança e 

Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, que complementem os dados descritos 

neste documento. 

5.2. RSAEEP 

Além da norma anteriormente referida, é também usado o Regulamento de Segurança 

e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), mais antigo que o 

Eurocódigo 8, que divide o território nacional em quatro zonas, conforme a sua 

resposta a eventos sísmicos (Tabela 5). Com este regulamento, é possível interpretar 

a área de estudo com o coeficiente de sismicidade (α) e uma carta de isossistas de 

intensidades máximas gerada a partir dos sismos históricos e instrumentais 

registados. Intensidades máximas de acordo com os dados compilados pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica (1986) (Figura 3). 

Tabela 5. Coeficiente de sismicidade () associado a cada zona. As ilhas do arquipélago dos Açores 

estão incluídas na zona “A”, com a exceção das ilhas Flores e Corvo, tal como o arquipélago da Madeira, 

que são incluídos na zona “D”. Tabela adaptada do RSAEEP. 

Zona Coeficiente de sismicidade () 

A 1 

B 0,7 

C 0,5 

D 0,3 
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Figura 3 - Zonamento sísmico de Portugal Continental e carta de isossistas de intensidades máximas. 

Imagem adaptada do RSAEEP. 

6. Compilação e análise de dados 

 

Depois de realizada a prospeção, é necessário organizar a informação para facilitar a 

sua interpretação. Para isso, os dados são organizados de forma a evidenciar zonas 

no maciço (terroso ou rochoso) que apresentem todas as características relevantes, 

não esquecendo o tipo de projeto que se trata. 

Para este efeito os dados são compilados de acordo com as diferentes litologias e/ou 

formações geológicas. Assim sendo, é possível definir intervalos de variações médias 

de valores (obtidos num determinado ensaio considerando a litologia e/ou formação 

geológica presente.  Normalmente, a informação é mais facilmente avaliada e 

apreendida se estiver exposta de forma gráfica, ao invés de listas e texto. Mesmo as 

tabelas podem ser interpretadas mais facilmente se traduzidas em gráfico. Daí que 

seja natural escolher esta forma para apresentar a informação. 

A Figura 4 evidência como um gráfico pode ajudar a interpretar os dados, relacionando 

no mesmo gráfico valores NSPT de sondagens diferentes. Pela análise da figura, é 

possível identificar uma zona perto do metro 9 de profundidade, uma zona com menor 

densidade, justificada pela redução dos valores de NSPT. 

 

 

Figura 4 - Exemplo. Perto da profundidade igual a 9 metros os 6 ensaios SPT realizados em 6 sondagens 

diferentes intersetaram uma camada terrosa menos densa. Imagem retirada de um estudo geológico-

geotécnico desenvolvido durante o tempo de estágio. 
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Este exemplo salienta a importância do tratamento dos dados, já que estes permitem 

identificar zonas com características distintas (tendo em conta o tipo de projeto) na 

continuidade dos dados. Este tratamento, aliado à criação de critérios onde são 

definidos intervalos de valores médios, permite identificar zonas mais ou menos 

favoráveis à obra, conforme o tipo de projeto. 

 

6.1. Planos e lineações de descontinuidades 

 

Durante o levantamento dos dados de campo, além da identificação das diferentes 

estruturas presentes, é feito o levantamento das diferentes descontinuidades 

presentes. Com os dados obtidos através deste levantamento, e com recurso ao 

programa informático DIPS, é possível fazer a análise cinemática das 

descontinuidades medidas nos afloramentos rochosos na área de estudo. 

A análise cinemática é feita tendo em conta a orientação e inclinação das diferentes 

descontinuidades presentes no maciço rochoso, e é usada para prever o tipo de rotura 

que pode ocorrer. 

Assim, é necessário numa primeira fase identificar as estruturas presentes no maciço. 

Estas estruturas ser singulares ou numerosas. Nomeadamente: 

• Singulares: 

• Falhas (fraturas com movimento); 

• Filões; 

• Diques; 

• Contactos litológicos. 

• Numerosas: 

• Diáclases; 

• Planos de xistosidade; 

• Planos de estratificação. 

Após este levantamento, é necessário introduzir as informações no programa 

informático DIPS, onde este as representa normalmente numa rede estereográfica de 

igual área (rede de Schmidt), correspondente ao hemisfério sul. 

Se possível, em campo, importa entender quais as estruturas mais relevantes, já que 

estas podem ser estruturas que transmitem uma maior instabilidade ao maciço 

rochoso. A perceção destas estruturas torna-se imprescindível em casos onde não é 

possível um levantamento mais extensivo das descontinuidades presentes, podendo-

se assim estudar a estabilidade do maciço rochoso de uma forma mais expedita. 

De forma breve, as diáclases são descontinuidades presentes em maciços rochosos, 

como por exemplo, rochas magmáticas intrusivas ou extrusivas, calcários, arenitos, 

etc. Podem resultar da descompressão deste durante a sua ascensão (como é o caso 
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das rochas magmáticas de um modo geral). Um conjunto de diáclases cujas atitudes 

são semelhantes é denominado como família de diáclases. 

As diáclases são, muitas vezes, as principais causadoras de instabilidade dando 

origem a três tipos de roturas principais. Estes tipos de roturas podem ser identificados 

através análise cinemática do programa informático DIPS: rotura planar, rotura em 

cunha, rotura em basculamento ou “Toppling”. 

Exemplos da utilização deste programa informático vão ser descritos no caso de 

estudo B. do capítulo III. 

Deve-se considerar que estruturas singulares, como por exemplo, uma falha, podem 

ser importantes instigadoras de instabilidade no maciço rochoso. Isto é evidenciado 

pelas características destas estruturas, que no caso das falhas, são normalmente 

catalisadoras da meteorização e esmagamento do material adjacente tornando o 

maciço rochoso mais instável. 

Outra característica a considerar relativamente às falhas é o próprio material resultante 

do esmagamento e alteração de forma continuada ao longo do plano de falha. Este 

material pode tomar um carácter mais argiloso, conferindo à falha características 

impermeáveis. Esta impermeabilidade aparente, causada pelo material argiloso do 

plano de falha, é um fator muito importante a ser considerado na escavação de túneis, 

visto que o excesso de pressão exercido pela água aprisionada pode causar 

desabamentos. 

7. Classificação dos solos 

Normalmente, em conjunto com os boletins dos resultados laboratoriais relativamente 

às características do solo pode vir anexada a informação relativamente à classificação 

dos solos. 

Para que esta informação possa ser anexada é necessário que sejam realizados 

ensaios granulométricos e determinados os limites de Atterberg (segundo as normas 

da American Society of Testing Materials – ASTM). Normalmente, como descrito nos 

pontos seguintes deste relatório, são realizadas duas classificações do solo: unificada 

(Unified Soil Classification System – USCS) e rodoviária (American Association of 

State Highway and Transportation Officials – AASHTO). 

6.1. Classificação unificada – USCS 

A classificação unificada (Tabela 6) inicia-se com a separação do material terroso em 

dois tipos de solo. Solo de granulometria grossa, onde mais de 50% do material ficou 

retido no crivo nº 200 (0,075 milímetros) e solo de granulometria fina, onde cerca de 

50% ou mais atravessa o crivo nº 200. 

Relativamente à granulometria grosseira, o material pode ser novamente dividido em 

dois grupos. O grupo dos cascalhos, quando mais de 50% da fração grossa é retida no 

crivo nº 4 (4,75 milímetros) e o grupo da areia, quando 50% ou mais atravessa o crivo 

nº 4. 

Quanto à granulometria fina, o material pode ser novamente dividido em dois grupos. 

O grupo dos finos pouco plásticos (quando o limite de plasticidade é < 50) e o grupo 

dos finos muito plásticos (quando o limite de plasticidade é ≥ 50).
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Tabela 6. Classificação de Unificada. Tabela adaptada da norma, ASTM D2487 ("ASTM D2487-11, Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes 

(Unified Soil Classification System)," 2011). 

Critérios usados na determinação Grupo Nome do Grupo 

Solos de 
granulometria 
grossa, mais 
de 50% do 
solo redito no 
crivo nº200 

Cascalho, mais de 50% da 
fração grossa retida no crivo 
nº4 

Cascalho limpo Cu4≥ 4 e 1 ≤ Cc5 ≤ 3 GW Cascalho bem graduado 

Menos de 5% finos Cu4 < 4 e/ou 1 > Cc5 > 3 GP Cascalho mal graduado 

De 5-12% finos Finos classificam-se como ML ou MH GM Cascalho siltoso 

Mais de 12% de finos Finos classificam-se como CL ou CH GC Cascalho argiloso 

Areia, 50% ou mais da 
fração grossa passa no crivo 
nº4 

Areia limpa Cu4≥ 6 e 1 ≤ Cc5 ≤ 3 SW Areia bem graduada 

Menos de 5% finos Cu4 < 6 e/ou 1 > Cc5 > 3 SP Areia mal graduada 

De 5-12% finos Finos classificam-se como ML ou MH SM Areia siltosa 

Mais de 12% de finos Finos classificam-se como CL ou CH SC Areia argilosa 

Solos de 
granulometria 
fina, 50% do 
solo ou mais 
passa no crivo 
nº200 

Siltes e argilas Limite de 
plasticidade menor que 50 

Inorgânicos 
Através da carta de plasticidade 
segundo os valores de IP e LL 

CL Argila pouco plástica 

ML Silte 

Orgânicos 
A relação entre LL seco em estufa e 
LL não seco em estufa < 0,75 

OL 
Argila orgânica 

Silte orgânico 

Siltes e argilas Limite de 
plasticidade maior ou igual a 
50 

Inorgânicos 
Através da carta de plasticidade 
segundo os valores de IP e LL 

CH Argila muito plástica 

MH Silte elástico 

Orgânicos 
A relação entre LL seco em estufa e 
LL não seco em estufa < 0,75 

OH 
Argila orgânica 

Silte orgânico 

Solos 
altamente 
orgânicos 

Solos constituídos principalmente por matéria orgânica de cor escura. PT Turfa 

 

 
4 Coeficiente de uniformidade. 
5 Coeficiente de curvatura. 
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O coeficiente de uniformidade (Cu) e o coeficiente de curvatura (Cc) são calculados 

tendo em conta o diâmetro do material que na malha dos crivos (Matos Fernandes, 

2006). 

Sendo, 

Equação 1. Coeficiente de uniformidade. Retirado da norma ASTM D2487. 

𝐶u =
𝐷60

𝐷10
 

Onde, segundo Matos Fernandes: 

• D60 significa o diâmetro correspondente a 60% do material passado na malha 

do crivo durante a análise granulométrica. 

• D10 significa o diâmetro correspondente a 10% do material passado na malha 

do crivo durante a análise granulométrica. 

E sendo,  

Equação 2. Coeficiente de curvatura. Retirada da norma ASTM D2487. 

𝐶c = (𝐷30)2(𝐷60 ∗ 𝐷10) 

Onde 

• D30 significa o diâmetro correspondente a 30% do material passado na malha 

do crivo durante a análise granulométrica 

 

6.2. Classificação rodoviária – AASHTO 

 

Tal como a classificação unificada, também esta se baseia na análise granulométrica e 

nos Índice de plasticidade e Limite de plasticidade. No entanto, esta classificação 

também permite compreender se o material terroso é adequado para ser usado na 

fundação de vias rodoviárias. Ao analisar a Tabela 7, é possível observar que os 

materiais mais grosseiros distribuem-se pelas categorias A-1 – A-3 e os materiais mais 

finos, como silte e argila, distribuem-se pelas categorias A-4 – A-7. O material terroso 

com matéria orgânica é colocado na categoria A-8  e não consta na tabela visto o 

único parâmetro para distinguir este grupo ser a presença de matéria orgânica. 

Segundo esta classificação, é possível entender se os materiais têm uma boa 

capacidade de servir como material de fundação de vias rodoviárias. Quanto mais fino 

este for, menos capacidade apresenta, tal como está representado na Tabela 7. 
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Tabela 7. Classificação rodoviária. Tabela adaptada da norma ASTM D3282 ("ASTM D3282-09, Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for 

Highway Construction Purposes," 2009). 

Classificação geral 

Materiais granulares Materiais siltosos e argilosos 

(35% ou menos passando no peneiro nº 200) (mais de 35% passando no peneiro nº200) 

A-1 
A-3 

A-2 
A-4 A-5 A-6 

A-7 

Grupo A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-5 / A-7-6 

Material que atravessa (%):                       

nº 10 (2,000 mm) 50 máx.                     

nº 40 (0,450 mm) 30 máx. 50 máx. 51 mín.                 

nº 200 (0,075 mm) 15 máx. 25 máx. 10 máx. 35 máx. 35 máx. 35 máx. 35 máx. 36 mín. 36 mín. 36 mín. 36 mín. 

Características de fração que 
passa nº 40 (0,450 mm) 

                    

Limite Líquido - LL (%)     40 máx. 41 mín. 40 máx. 41 mín. 40 máx. 41 mín. 40 máx. 41 mín. 

Índice de Plasticidade - IP (%) 6 máx. NP 10 máx. 10 máx. 11 mín. 11 mín. 10 máx. 10 máx. 11 mín. 11 mín. 

Índice de Grupo 0 0 0 4 máx. 8 máx. 12 máx. 16 máx. 20 máx. 

Materiais que predominam 
Pedra Britada 

cascalho e areia 
Areia fina Areia e areia siltosa ou argilosa Solos Siltosos Solos Argilosos 

Comportamento geral como 
material de aterro 

Excelente a bom Fraco a pobre 
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8. Classificações geomecânicas 

 

Relativamente às características mecânicas de um maciço existem várias 

classificações geomecânicas que podem ser usadas. 

No decorrer deste estágio, as classificações geomecânicas mais usadas foram o Rock 

Mass Rating (RMR) e o respetivo RMRbásico, assim como o Geological Strength Index 

(GSI). 

 

7.1. Rock Mass Rating 

 

Esta classificação geomecânica é uma das classificações mais usadas e baseia-se em 

parâmetros de um maciço rochoso atribuindo-lhes uma pontuação que classifica o 

comportamento mecânico do maciço (Bieniawski, 1989) (Anexo 5). 

Estes parâmetros são: 

• Resistência à compressão uniaxial (σ): Pode ser calculado a partir de um 

ensaio de resistência à compressão uniaxial (UCS), de um ensaio de carga 

pontual (I50) e através de correlações expeditas feitas preferencialmente in situ 

(estas correlações devem ser usadas com as devida ressalvas); 

• Rock Quality Designation (RQD): É deduzido através da relação entre o 

comprimento total dos fragmentos da amostra, com mais de 100 mm, e o 

comprimento total da manobra (normalmente cada manobra tem cerca de 1,5 

metro) (Tabela 8) de uma sondagem à rotação. 

 

Tabela 8. Rock Quality Designation (RQD) (Deere, 1963). 

Rock Quality Designation (RQD) 

Intervalo (%) Descrição 

<25 Muito fraca 

25-50 Fraca 

50-75 Razoável 

75-90 Boa 

90-100 Excelente 
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• Grau de fracturação: Distância entre as descontinuidades (Tabela 9). 

Tabela 9. Grau de fracturação, segundo a ISRM (ISRM, 1980). 

Grau de fracturação 

Intervalo 

(cm) 
Símbolo Descrição 

> 200 F1 Muito afastadas 

60 a 200 F2 Afastadas 

20 a 60 F3 
Medianamente 

afastadas 

6 a 20 F4 Próximas 

< 6 F5 Muito próximas 

 

• Características das descontinuidades: Sendo que as principais 

características são a persistência, a abertura, a rugosidade, o preenchimento e 

o grau de alteração das paredes das descontinuidades. 

• Percolação de água: A percolação de água no corpo rochoso tende a diminuir 

o atrito interno, aumentado assim a instabilidade deste. Assim, quanto mais 

seco o maciço se encontrar, melhor será a sua pontuação. 

• Configuração espacial das descontinuidades: A pontuação atribuída a este 

parâmetro varia de duas formas: segundo a configuração espacial e o tipo de 

projeto. A configuração espacial das descontinuidades é favorável ou não para 

determinado tipo de projeto. Por exemplo, descontinuidades muito 

desfavoráveis têm uma pontuação de “-12” para túneis e “-60” para taludes. 

 

É possível utilizar uma versão simplificada do RMR, denominado RMRbásico, onde a 

principal diferença, entre o RMR normal e a sua versão simplificada, está no último 

parâmetro, no qual a pontuação da configuração espacial das descontinuidades não é 

considerada. 
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7.2. Geological Strength Index 

 

Outro método de classificação geomecânica usado durante o tempo de estágio foi o 

GSI. Este método de classificação geomecânica consiste numa avaliação mais 

expedita, in situ (se possível), de maciços rochosos por parte do responsável pelo 

estudo geológico-geotécnico. A classificação depende de dois parâmetros presentes 

no maciço rochoso, o grau de fracturação e as condições da superfície das 

descontinuidades, sendo estas a rugosidade, a alteração das paredes das 

descontinuidades e o preenchimento (Hoek & Brown, 2019). 

Tratando-se de um método que depende da observação dos parâmetros previamente 

referidos, esta classificação está dependente da experiência do observador. Assim, é 

necessário um cuidado especial no tratamento dos resultados obtidos (Anexo 6). 

Além da observação direta, também é possível calcular os valores de GSI através da 

correlação com valores de RMR. No entanto, estas correlações devem ser tratadas 

com as devidas ressalvas, porque não estão completamente comprovadas (Zhang, 

Huang, Zhu, & Li, 2019). 

 

9. Zonamento geológico-geotécnico 

 

Através da relação entre os resultados obtidos na campanha de prospeção, as 

classificações do solo e geomecânicas e o próprio material amostrado, é possível criar 

intervalos que descrevem uma zona no material geológico com caracter uniforme. 

Estas representações do material geológico, com as respetivas características 

associadas, podem ser consideradas um zonamento geológico-geotécnico. 

O zonamento geológico-geotécnico é uma ferramenta visual que permite criar um 

modelo, onde estão assinaladas as várias zonas com diferentes grupos de 

características. 

Um zonamento geotécnico é definido por: 

• O objetivo do projeto que pode ser, por exemplo, escavação ou fundação: 

• Escavação: onde é favorável características que conferem um carácter 

escavável/ripável. 

• Fundação: Onde se destacam características que conferem uma 

capacidade de carga adequada. 

• A informação disponível que pode ser, por exemplo, material terroso ou 

material rochoso: 

• Material terroso, como por exemplo, litologia, granulometria (areias, 

siltes argilas) ou SPT. 

• Material rochoso, como por exemplo, RQD (%), grau de alteração 

(ISMR) ou grau de fracturação (ISMR). 
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As características geológicas devem também ser consideradas, ou seja, diferentes 

tipos de material geológico têm associados diferentes comportamentos mecânicos 

característicos. 

 

10. Elaboração de plantas e perfis geológicos-geotécnicos 

 

Finalmente, com os dados da campanha de prospeção, as classificações 

geomecânicas e os zonamentos geotécnicos é possível desenhar plantas e perfis 

(com recurso a um programa informático de desenho) que sintetizam toda a 

informação considerando a dimensão da planta do projeto e a respetiva distribuição 

espacial dos dados, definida pela malha da campanha de prospeção.  

A informação representada nas plantas e perfis está normalmente associada: 

• À cartografia geológica, com as respetivas estruturas e contactos geológicos, e 

a topografia (no caso dos perfis a inclinação das estruturas geológicas deve 

corresponder à realidade, ou pelo menos representar uma aproximação fiável); 

• À representação de todos os trabalhos de prospeção realizados na área de 

estudo; 

• Ao resumo dos resultados da prospeção, associados aos trabalhos realizados, 

que podem ser apresentados na forma de quadros; 

• Ao zonamento geológico-geotécnico com a respetiva legenda e descrição das 

diferentes zonas (normalmente representado em perfis); 

• Aos níveis freáticos, caso sejam detetados (novamente, mais representado em 

perfis); 

• Às estruturas relevantes para o projeto (geometria dos taludes, pilares, tipos de 

fundação, etc.). 

Quando necessário, para as zonas de maior risco, importa também desenhar perfis 

que ilustrem as características que tornam estas zonas relevantes. 
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11. Interpretação dos resultados 

 

De forma a compreender como as características do terreno se relacionam com os 

dados obtidos ao longo do projeto é indispensável que o responsável pelo estudo 

geológico-geotécnico em conjunto com a restante equipa projetista interpretem os 

resultados e obtenham as necessárias conclusões. Esta interpretação deverá ser 

utilizada para: 

• Contribuir na definição de soluções geotécnicas; 

• Ajustar a campanha de prospeção; 

• Acautelar riscos geológicos evidenciados que necessitem de maior atenção; 

• Providenciar evidência para possíveis ajustes orçamentais; 

• Definir manchas de empréstimo de material terroso a ser utilizado em aterros; 

• Evidenciar os aspetos mais relevantes e contundentes do terreno que poderão 

influenciar determinantemente o projeto. 

 

12. Programas informáticos de apoio 

 

É comum a análise dos dados ser feita com recurso a um programa informático, sendo 

que o programa informático mais expedito é o Microsoft Excel, mas para certos casos, 

este não tem as ferramentas necessárias que permitam a análise de certos tipos de 

dados mais específicos.  

Tal como foi mencionado no ponto 5.1, no caso do tratamento dos dados relativos às 

medições das estruturas, é necessário recorrer ao programa informático DIPS. Este 

programa permite a análise e representação de dados relativos a atitudes de 

descontinuidades, através do recurso a uma rede estereográfica, definir famílias de 

diáclases e, com a análise cinemática, interpretar qual o tipo de rotura que as famílias 

de diáclases e outras estruturas presentes possam provocar. 

Além destes programas, usados para a análise dos dados, também é comum a 

utilização de programas de desenho (computer aided desing, CAD) na produção dos 

desenhos que acompanham o estudo (plantas, perfis, etc.).  
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III - Casos de estudo 

Neste capítulo vão ser apresentados cinco estudos que foram acompanhados durante 

o período do estágio. O objetivo deste capítulo é explicar como as noções 

demonstradas nos capítulos anteriores se relacionam com o trabalho prático. Assim os 

trabalhos acompanhados durante o período de estágio foram os seguintes: 

 

A. Estudo geológico-geotécnico de fundação de um edifício - Edifício 

Entre as Ruas Gomes Freire e S. Victor (GEG, 2019a); 

• Acompanhamento do estudo associado a um projeto de 

fundações de um edifício. 

B. Estabilização de taludes numa linha férrea - Projeto de Estabilização 

de Taludes na Linha do Tua (Brunheda - Mirandela) (GEG, 2018b); 

• Através da interpretação das observações realizadas em campo 

e análise cinemática estudou-se a estabilidade de taludes. 

C. Definição de uma campanha de prospeção para a fundação de um 

parque industrial - Parque industrial em Nacala (GEG, 2018a); 

• Neste caso de estudo foi definida uma campanha de prospeção, 

onde se pôde relacionar a quantidade de trabalhos com tipo de 

projeto que se trata. 

D. Execução de uma campanha de prospeção para a fundação de um 

edifício - Edifício na Travessa São Carlos (Porto) (GeoProlífero, 2019); 

• Este estudo descreveu a forma como uma campanha foi 

executada, dedica à fundação de um edifício. 

E. Tratamentos de dados de um estudo geológico-geotécnico para a 

construção de uma via rodoviária circular - Kigali Ring Road (KRR) 

CoK Extended Corridor (GEG, 2019b); 

• Finalmente, com este caso de estudo pretendeu-se 

compreender o tratamento que os dados obtidos através de 

campanha de prospeção têm, de forma a facilitar a sua 

interpretação. 

 

É importante referir que nenhum dos resultados e interpretações destes apresentados 

ao longo dos casos de estudo são da minha autoria, tendo, no entanto, acompanhado 

o desenvolvimento dos mesmos. 
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A. Estudo geológico-geotécnico de fundação de um edifício 

Tal como foi mencionado nos capítulos I e II deste relatório, uma das principais 

condicionantes ao estudo geológico-geotécnico, é o orçamento disponível para o 

mesmo. O orçamento disponível pode limitar a quantidade de trabalhos de prospeção 

aplicada ao estudo e o tempo disponibilizado. 

O estudo geológico-geotécnico associado a este projeto teve o grau de detalhe de um 

estudo prévio, ainda que realizado de forma expedita. 

 

1. Objetivos  

 

Com o intuito de entender as possíveis condições de fundação de um edifício e um 

novo canal de água, que iria substituir um canal que atravessava o local (Figura 5), 

estudaram-se as características do material geológico presente na área de estudo. 
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Figura 5. Planta do edifício. A tracejado apertado a área de estudo, a tracejado mais largo a planta do edifício. A posição atual do canal de água está assinalada com as cores 

verde e amarelo. A alteração do canal está representada a vermelho, que irá substituir. Sem escala. Imagem adaptada do estudo geológico-geotécnico. 
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2. Considerações gerais 

 

Inicialmente, a área de estudo estava coberta por uma espessa camada de vegetação, 

o que impedia o estudo do material geológico presente na área. Quando tal se sucede 

é necessário proceder-se à desmatação da área possibilitando a identificação da 

superfície do terreno da área de estudo. 

Segundo o estudo geológico-geotécnico, esta desmatação revelou duas 

características relativamente à área de estudo: 

“Após a desmatação constatou-se a existência de um canal entubado e uma caixa de 

visita, com constante percolação de água, que atravessava o terreno a meio. 

Para além do canal verificou-se a existência de uma camada, bastante espessa, de 

lixo acumulado durante anos (…)” 

A existência do canal era esperada, já que era possível ouvir a água que corria ao 

longo desta. No entanto, apenas após a desmatação foi possível confirmar a posição 

exata do canal (Figura 6). 

 

Figura 6. Aspeto do local depois de realizada a desmatação. É possível ver o canal de água na parte 

esquerda da imagem, assim como uma grande quantidade de lixo na área de estudo. Imagem adaptada 

do relatório geológico-geotécnico. Sem escala. 

 

Foi necessário a remoção dos níveis de aterro presentes no local constituídos 

essencialmente por lixo e blocos pedregosos de tamanhos variáveis. A remoção das 

camadas de aterro é importante, visto que muitas vezes estas camadas não 

apresentarem qualquer tipo de utilidade para o projeto. Principalmente neste caso 

porque o aterro era essencialmente lixo. 

Com base em informações providas pelos habitantes das imediações concluiu-se que 

área de estudo foi, em tempos, ocupada por uma construção (uma ilha). Foi possível 

encontrar indícios dessa construção durante a limpeza do terreno e durante a 

realização de poços.  
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Na Figura 7 é possível identificar, depois de ter sido efetuada a limpeza da área, a 

posição exata do canal entubado e a caixa de visita associada a este (no fundo da 

imagem, coberta por uma tampa de cimento). 

 

Figura 7. Imagem da área observada adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

É necessário proceder ao desvio do canal, tal como identificado na Figura 5. porque o 

canal de água atravessa a área de estudo no local onde seria fundado o edifício. Sem 

escala. 

 

3. Breve enquadramento geológico 

 

Segundo a Carta  

Geológica do Porto (9-C) à escala 1:50 000, a área de estudo está assente sobre um 

granito alcalino, leucocrata, de duas micas, regionalmente conhecido como Granito do 

Porto. Trata-se de um granito sin-téctonico que intruiu o Complexo Xisto-Grauváquico 

de idade pré-Ordovícica. 

 

4. Sismicidade 

 

Tal como a maioria dos casos de estudo (os que se localizam em Portugal), a 

sismicidade pode ser tratada com recurso a documentos conhecidos, como referido no 

ponto 4.6 Sismicidade, do capítulo II – Metodologia de um estudo geológico-

geotécnico. 
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4.1. RSAEEP 

 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSAEEP), a área em estudo situa-se na zona D, ou seja, de risco sísmico baixo, à 

qual se atribui um valor de coeficiente de sismicidade  de 0.3.  

Segundo dados compilados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

(1986), na Figura 8 pode observar-se a carta de isossistas de intensidades máximas, 

de acordo com os sismos históricos e instrumentais registados. Conforme se pode 

observar na zona em questão, as intensidades sísmicas máximas terão atingido 

valores de VI de acordo com a escala de Mercalli modificada.  

 

 

Figura 8. Zonamento sísmico de Portugal Continental e carta de isossistas de intensidades máximas. 

Imagem adaptada do RSAEEP. O círculo a vermelho assinala a área de estudo 

 

Ainda de acordo com o RSAEEP, relativamente à natureza da formação rochosa 

interessada pela obra em questão e tendo como base o modelo geológico e 

geotécnico, verifica-se o domínio dos terrenos Tipo I – Rochas e solos coerentes rijos 

(Tabela 10). 
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Tabela 10. Tipo de terreno segundo o RSAEEP. Tabela adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

 

Tipo de Terreno 

I II III 

Rochas e solos 

coerentes e rijos 

Solo coerentes 

muito duros, solos 

de consistência 

média, solos 

incoerentes 

compactos 

Solos coerentes 

moles e muito 

moles; solos 

incoerentes soltos 

Granito do Porto 

(m) 
X  - 

 

4.2. Eurocódigo 8 

 

De acordo com o Eurocódigo 8 a zona de interesse localiza-se nas zonas 1.6 e 2.5, 

para as Ações Sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, respetivamente. As respetivas acelerações 

sísmicas máximas de referência para ambas as Ações Sísmicas são de 0,35m/s2 e 0.8 

m/s2 (Figura 9). 

 

Figura 9. Zonamento sísmico de Portugal Continental. Segundo o Eurocódigo 8. 

As formações rochosas com interesse para a obra enquadram-se no Tipo de Terreno 

A – Rochas ou outras formações geológicas rochosas, incluindo no máximo 5 m de 

material mais fraco à superfície (Tabela 11). 
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Tabela 11. Tipos de terreno (Eutocódigo 8). Excerto adaptado do relatório geológico-geotécnico. 

Tipo de 

terreno 
Descrição do perfil litoestratigráfico 

Vs30 

(m/s) 
NSPT 

Cu 

(kPa) 

A 

Rocha ou outra formação geológica de tipo 

rochoso, que inclua, no máximo, 5m de material 

mais fraco à superfície 

>800 - - 

 

5. Campanha de prospeção 

 

Foi necessário avaliar as condições de fundação tendo em conta o contexto deste 

caso de estudo. Assim, foram realizados 4 poços de prospeção (com recurso a uma 

retroescavadora) (Figura 10) que permitiram avaliar de forma expedita as condições 

do material geológico presente na área.  

 

Figura 10. Posição dos poços de prospeção na planta de projeto. Imagem adaptada do estudo geológico-

geotécnico. Sem escala. 

 

5.1. Poço P1 

 

Este poço, situado ao lado da caixa de visita existente, estava preenchido 

maioritariamente por material de aterro, num misto entre material pedregoso (com 

blocos graníticos de dimensões entre os 20 e 60 centímetros) e lixo, envoltos numa 

matriz de areia siltosa, de cor cinzenta acastanhada, passando em profundidade a 

castanha escura. No fundo do poço, aos 2,5 metros de profundidade, foi possível 

encontrar o maciço rochoso granítico. O granito apresentou-se medianamente alterado 
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(W3), com uma cor amarelada. Do que foi possível observar, verificou-se que o maciço 

rochoso se apresenta fraturado, aparentemente com diáclases próximas (F4). 

 

5.2. Poço P2 

 

O poço P2, situado no extremo norte do terreno, estava também preenchido com 

material de aterro pedregoso (com blocos graníticos de dimensões entre os 5 e 10 cm) 

e lixo, envoltos numa matriz de areia siltosa, de cor castanha escura. Foi identificada 

uma exsurgência de água aos 1,8 metros de profundidade, numa das paredes do 

poço, possivelmente relacionada com o canal. O material do poço estava instável, 

tendo sido necessário mudar a retroescavadora de posição de forma a evitar que os 

materiais das paredes do poço desabassem. Foi possível encontrar o maciço rochoso 

aos 3,4 metros de profundidade, mas o fundo do poço rapidamente se encheu de 

água. 

 

5.3. Poço P3 

 

Este poço foi realizado entre os poços P1 e P4, do lado sul do canal. Estava 

preenchido com material de aterro pedregoso, entulho e lixo, envoltos numa areia 

siltosa, de cor castanha acinzentada a castanha escura. Também foi possível 

identificar um sistema de tubagem, e pavimentações de estruturas antigas. O poço 

parou aos 2,1 metros devido à resistência do maciço rochoso granítico. 

 

5.4. Poço P4 

 

O poço P4, situado próximo da entrada da área de estudo, do lado sul do canal, 

continha material de aterro pedregoso (com blocos graníticos de dimensões entre 10 e 

os 20 cm), envolto numa matriz de areia siltosa, de cor castanha acinzentada a 

castanha escura até aproximadamente aos 1,70 m. Sob este nível de aterro foi 

detectada uma camada de características aluvionar composta por uma argila silto-

arenosa, de cor castanha escura que se encontrava húmida. Apesar deste material se 

encontrar húmido não foi observada água no poço. O maciço rochoso granítico foi 

observado aos 3,5 metros de profundidade. 
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6. Interpretação dos resultados. 

 

Foi possível encontrar o maciço rochoso em todos os poços mediante condições 

semelhantes, coberto por uma camada de aterro. No Poço 4, também foi detetado um 

nível aluvionar entre o granito e a camada de aterro. De acordo com o estudo 

geológico-geotécnico, 

“(…) o maciço rochoso granítico apresenta-se coberto por uma camada de aterro com 

uma espessura que varia entre 1,7 metros e 3,4 metros. No poço P4 foi ainda 

observado um depósito de características aluvionares entre os 1,7 metros e os 3,5 

metros (fundo do poço.” 

Relativamente ao canal de água, presente na área de estudo, esta corresponde a um 

curso de água que em tempo moldou a morfologia do terreno. Segundo o estudo 

geológico-geotécnico, 

“(…) a superfície do maciço reflete um pequeno vale, talvez sinuoso, fazendo com que 

a rocha aflore a profundidades maiores, ou seja, se encontre mais profunda.” 
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Figura 11. Perfis geológico-geotécnicos esquemáticos. A cota do passeio diz respeito à cota a que o edifício vai ser fundado (sem escala). Imagem adaptada do estudo 

geológico-geotécnico. 
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B. Estabilização de taludes numa linha férrea 

Este caso de estudo aborda um projeto de estabilização de taludes e encontra-se em 

fase de projeto de execução. 

Os levantamentos de campo, onde são medidas e descritas as descontinuidades 

presentes no maciço rochoso, e é feita a cartografia geológica presencial, também são 

importantes para determinar as características do material geológico. 

 

1. Objetivos  

 

Tal como nos casos de estudo anteriores, este pretende o estudo das características 

dos materiais geológicos. Fornecendo assim à equipa projetista noções que permitam 

determinar possíveis soluções que melhorem a estabilidade dos taludes, tal como está 

descrito no estudo geológico-geotécnico associado a este projeto: 

“Este estudo tem como objetivo a apresentação da caracterização geológica e 

geotécnica de cada uma das situações com o intuito de suportar as possíveis soluções 

de reforço e estabilização.” 

 

2. Enquadramento tectónico-estratigráfico 

 

De acordo com a metodologia acima descrita, é necessário proceder à pesquisa 

bibliográfica, já que a maior parte da área nacional se encontra cartografada 

geologicamente. 

Assim, tendo em conta a pesquisa e copilação prévia do material bibliográfico, a área 

de estudo pode ser descrita da seguinte forma, segundo o estudo geológico-

geotécnico: 

“De um modo geral o percurso (…) localiza-se no contacto entre as Zonas Centro 

Ibérica (ZCI) e Galiza – Trás-os-Montes (ZGMT), centrado sobre a antiforma Vila Real 

– Carviçais (…)” 

“(…) complexidade geológica, para efeitos geológico-geotécnicos, pode ser sintetizada 

na ocorrência de três grandes tipos litológicos (…) 

• Rochas sedimentares detríticas que formam os depósitos da cobertura 

(Depósitos de cobertura); 

• Rochas metassedimentares pelíticas e quartzo-pelíticas (Metassedimentos) e; 
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• Rochas ígneas de composição granítica s.l. (Rochas Graníticas), que formam o 

soco Varisco.” 

Estas características estratigráficas foram confirmadas nas visitas durante o 

levantamento de campo. Tal como foi referido no ponto 3 deste relatório. 

Levantamento de campo, do Capítulo II – Metodologia de um estudo geológico-

geotécnico, é essencial visitar a área de estudo, não só para confirmar a cartografia 

geológica encontrada na bibliografia, como também para ter uma visão mais concreta 

das dimensões da área em questão. Sempre que possível, a área de dado projeto 

deve ser visitada pelo menos uma vez, especialmente em casos que pretendam o 

estudo de estabilidade de taludes. 

 

3. Sismicidade 

 

Segundo o estudo geológico-geotécnico, relativamente ao RSAEEP; 

“(…) a área de estudo situa-se na zona D, ou seja, de risco sísmico baixo, à qual se 

atribui um valor de coeficiente de sismicidade  de 0,3. 

(…) as zonas em questão as intensidades sísmicas máximas terão atingido valores de 

VI de acordo com a escala de Mercalli modificada. 

(…) relativamente à natureza da formação rochosa interessada pela obra em questão 

e tendo como base o modelo geológico e geotécnico, verifica-se o domínio dos 

terrenos Tipo I - Rochas e solos coerentes rijos.” 

Relativamente ao Eurocódigo 8, 

“(…) a zona de interesse localiza-se nas zonas 1.6 e 2.5, para as Ações Sísmicas Tipo 

1 e Tipo 2, respetivamente (…). As respetivas acelerações sísmicas máximas de 

referência para ambas as Ações Sísmicas são de 0,35 m/s2 e 0.8 m/s2. 

As formações rochosas interessadas pela obra em questão enquadram-se no Tipo de 

Terreno A – Rochas ou outras formações geológicas rochosas, incluindo no máximo 5 

m de material mais fraco à superfície (…).” 

4. Hidrogeologia 

 

Assim como a sismicidade também deve ser realizado um registo da presença de 

água nos taludes estudados. Neste caso particular, a importância não passa tanto pelo 

nível da água em si, mas sim a capacidade dos taludes de percolar água, seja pela 

composição do talude, terrosa ou rochosa, quer pela porosidade, primária ou 

secundária. 

Assim, relativamente à hidrogeologia: 
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“(…) de um modo geral, diferenciam-se dois contextos distintos. Nas formações 

rochosas, a água circula preferencialmente ao longo do sistema de fratura dando 

origem a sistemas aquíferos do tipo fissural, cuja produtividade depende 

fundamentalmente da abertura, da alteração e do preenchimento das zonas de fratura. 

Nos maciços decompostos e/ou terrosos, a água circula através dos espaços entre os 

grãos definindo aquíferos por porosidade cuja permeabilidade é essencialmente 

controlada pela composição granulométrica e pelo grau de compactação da formação. 

Nos maciços terrosos de alteração, graníticos ou metassedimentares, os aquíferos são 

do tipo misto. Apesar do carácter terroso dos materiais, como preservam a estrutura 

da rocha original, as fraturas continuam a consistir em canais preferenciais para a 

circulação da água.” 

O tipo de maciço permite compreender quais são as condições mais favoráveis à 

circulação de água no próprio. De forma geral, a presença de água aumenta a tensão 

neutra e diminui a tensão efetiva resultando em situações de instabilidade. 

 

5. Considerações relativamente aos taludes 

 

Existem algumas variáveis como os graus de alteração ou fracturação mencionados 

no ponto 3 do capítulo II (Tabela 1 e Tabela 2), que condicionam o comportamento e a 

estabilidade associados aos taludes estudados. 

Essas variáveis estão, de uma forma geral, associadas a estruturas que condicionam 

o comportamento mecânico do talude ou à percolação de água, catalisadora de 

instabilidade e meteorização. 

Segundo o estudo geológico-geotécnico, os taludes estudados apresentavam as 

seguintes características: 

“Taludes francamente rochosos e fraturados que evoluem lateralmente para zonas 

mais alteradas e decompostas com comportamento de solos. Provavelmente estas 

zonas poderão estar associadas a zonas de falha ou cisalhamento, não se limitando à 

alteração superficial resultante da meteorização. 

(…) processos de alteração relacionados com os maciços rochosos, não se restringem 

à zona superficial de alteração resultante do contacto direto com os agentes de 

meteorização, mas são muitas vezes intensificados pela ação tectónica da qual 

resultaram estruturas relevantes como falhas, ou zonas de cisalhamento. (…) devido à 

forte perturbação que sofreram apresentam normalmente uma diminuição das suas 

características geotécnicas (…). 

Outro fator relevante na intensificação do estado de alteração é a circulação de água 

(superficial e/ou em profundidade). 
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As zonas de falha são também zonas preferenciais de percolação de água, assim 

como as outras descontinuidades (diáclases, diques, contactos litológicos, etc.), 

contribuindo para a diminuição da qualidade do maciço.” 

Tal como as considerações acima sugerem, existem muitos mais fatores pertinentes 

no que toca à avaliação da estabilidade de taludes, para além da análise cinemática 

das famílias das diáclases. Por vezes, a existência de falhas ou zonas de 

cisalhamento provocam uma maior instabilidade no talude, devido ao esmagamento 

do material geológico e argilificação do mesmo. 

 

6. Descrição do talude 

 

Neste caso de estudo foram estudados vários taludes, mas visto o tratamento dos 

dados ser semelhante será apenas descrito um talude (doravante tratado como talude 

A) de forma a descrever como é realizado este tratamento. 

 

6.1. Descrição geral 

 

O talude A, tratou-se de um talude de escavação, com 5 metros de altura e 180 de 

extensão. Tem uma direção compreendida entre N38° e N48°, a inclinação varia entre 

65° e 80° para NW. 

Segundo o estudo geológico-geotécnico, estamos perante um  

“(…) extenso talude caracterizado por metassedimentos, filitos mais ou menos 

foliados, apresenta-se medianamente alterado (W3) a muito alterado (W4) e com 

diáclases dominantemente próximas (F4), por vezes medianamente afastadas (F3).” 

“(...) As situações de instabilidade são essencialmente quedas de blocos e situações 

de blocos instáveis em consola, devido à intensa fracturação observada neste talude.” 

Embora nem sempre seja possível observar água na superfície do maciço, a 

existência de uma capa de oxidação pode indicar que a dada altura houve percolação 

de água ao longo do maciço rochoso. 

Apesar das considerações relativas ao talude rochoso estarem de certa forma 

dependentes da experiência do responsável pelo estudo geológico-geotécnico, 

durante o levantamento de campo importa compreender quais são as principais 

características que influenciam o comportamento do talude rochosos e tentar 

determinar quais são as principais situações de instabilidade. 
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6.2. Descontinuidades 

 

Relativamente às descontinuidades, foram medidas cerca de 27 neste maciço 

rochoso. Não se trata de um número elevado devido à natureza expedita do projeto 

abordado por este caso de estudo.  

Segundo o estudo geológico-geotécnico deste projeto, 

“O levantamento não foi exaustivo, mas o suficiente para definir as principais 

orientações e respetivos modos de rotura” 

Tendo em conta a natureza expedita do projeto, é importante que o observador possa 

identificar quais são as principais descontinuidades causadoras de instabilidade, de 

forma ser possível definir as principais famílias de diáclases, para posteriormente, 

serem interpretados os principais planos, recorrendo ao tratamento estatístico do 

programa informático DIPS.  

Segundo o estudo geológico-geotécnico, 

“Para este efeito utilizou-se a projeção estereográfica de igual área – rede de Schmidt 

(hemisfério inferior) – na qual se projetaram os polos correspondentes aos planos das 

descontinuidades definidos pela sua atitude (direção, inclinação) – diagrama de polos.” 

O tratamento estatístico posterior tem como base um diagrama de polos (Figura 12), 

onde são definidas diferentes zonas no diagrama de acordo com as diferentes 

concentrações de polos (Figura 13). Estas zonas com uma maior concentração de 

polos dizem respeito, no caso das diáclases, a diferentes famílias de diáclases. Se 

forem atribuídos planos médios (Figura 14) às diferentes famílias de diáclases é 

possível, com a disposição espacial destas, identificar quais são os principais métodos 

de rotura para dado talude. 

Segundo o estudo geológico geotécnico, 

“Conclui-se a análise com a definição do sistema de fracturação, evidenciando as 

direções estruturais com orientação preferencial, definindo os planos principais 

(médios), assim como os tipos de rotura previstos para aqueles taludes.” 

Nas seguintes figuras estão representados os resultados obtidos através da 

compilação e representação das descontinuidades medidas durante o levantamento 

de campo, sendo estas: 

• Os polos das diáclases (Figura 12); 

o Depois de levantadas as respetivas atitudes relativamente às diáclases, 

estas são inseridas no programa informático DIPS para que sejam 

analisadas. 

• O diagrama de isodensidades associado aos polos das diáclases (Figura 13); 

o Tal como foi referido, zonas definidas na projeção estereográfica que 

representam as principais famílias de diáclases. 
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• E os planos das principais famílias de descontinuidades (Figura 14); 

o Onde é possível prever quais são os principais planos causadores de 

instabilidade. 

 

Figura 12. Diagrama de polos, retirado do estudo geológico-geotécnico. 

 

Figura 13. Diagrama de isodensidades, retirado do estudo geológico-geotécnico. 
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Figura 14. Planos das principais famílias de descontinuidades e do talude, retirado do estudo geológico-

geotécnico. 

 

6.3. Modos de rotura 

 

Para determinar os tipos de rotura é necessário utilizar os planos médios das 

descontinuidades (e outros planos considerados relevantes, como por exemplo, uma 

falha que condicione o comportamento do maciço) e procurar compreender a relação 

entre estes e o plano (ou planos) representativo do talude. 

Além dos planos acima mencionados, é também necessário determinar o ângulo de 

atrito das descontinuidades que constituem o talude. Por norma, é possível consultar 

valores tabelados para diferentes tipos de maciço rochoso presente na bibliografia do 

estudo geológico-geotécnico.  

Segundo o estudo geológico-geotécnico, 

“Perante as condições das superfícies das diáclases observadas e do tipo de maciço 

rochoso foi considerado um ângulo de atrito de 30°.” 

Rotura planar 

De acordo com a análise dos diagramas, para ambas as direções do talude (N38° E e 

N48° E), constou-se que apenas 11,11% dos polos das diáclases medidas (cerca de 3 

diáclases) intersetam a área assinalada a rosa (Figura 15 Figura 16).  
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Figura 15. Talude A (N38° E). Rotura planar. Retirado do estudo geológico-geotécnico. 

 

 

Figura 16. Talude A (N48° E). Rotura planar. Retirado do estudo geológico-geotécnico. 

Rotura por basculamento ou “Toppling” 

Por outro lado, a análise dos diagramas, para o talude com a direção N38 E é possível 

perceber que cerca de 25,93% dos polos das diáclases medidas (cerca de 7 

diáclases) intersetam a área assinalada a rosa (Figura 17). Para o talude com a 
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direção N48 E, é possível perceber que cerca de 22,22% dos polos das diáclases 

medidas (cerca de 6 diáclases) intersetam a área assinalada a rosa (Figura 18). 

 

Figura 17. Talude A (N38° E). Rotura por basculamento. Retirado do estudo geológico-geotécnico. 

 

 

Figura 18. Talude A (N48° E). Rotura por basculamento. Retirado do estudo geológico-geotécnico. 
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Rotura por cunha 

A análise cinemática que é efetuada para a rotura por cunha difere das análises 

efetuadas para a rotura planar ou por basculamento, já que esta, quando é realizada, 

não considera os polos das descontinuidades, mas sim todas as interseções possíveis 

entre todos os planos das descontinuidades medidas. 

Assim, segundo a análise dos diagramas, para a análise do talude A com a direção 

indicada de N38° E, constou-se que apenas 10,54% das interceções de todos os 

planos das diáclases medidas (cerca de 37 de um total de 351) intersetam a zona 

marcada a rosa e a amarelo (Figura 19). Por outro lado, para a análise do talude com 

a direção N48 E, constou-se que apenas 13,96% das interceções de todos os planos 

das diáclases medida (cerca de 49 de um total de 351) intersetam a zona marcada a 

rosa e amarelo (Figura 20).  

Se a interseção se encontrar na zona rosa, significa que esta ocorre ao longo da 

interceção dos planos, se esta se encontrar na zona amarela, significa que ocorre ao 

longo de um dos planos. 

 

Figura 19. Talude A (N38° E). Rotura por cunha. Retirado do estudo geológico-geotécnico. 
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Figura 20. Talude A (N48° E). Rotura por cunha. Retirado do estudo geológico-geotécnico 
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C. Definição de uma campanha de prospeção para a 

fundação de um parque industrial 

Este caso de estudo encontra-se na fase de estudo prévio e pretende demonstrar 

como, de acordo com o tipo de projeto, é definida a campanha de prospeção. 

Este exemplo descreve um projeto onde foi ajustada a campanha de prospeção. Tal 

como descrito no ponto 4. Definição da campanha de prospeção - é importante não 

esquecer as dimensões espaciais do projeto e as cotas da topografia natural. 

 

1. Objetivos  

 

Este caso procurou estudar a capacidade do material geológico de forma a 

compreender se este pode, ou não, ser usado como maciço (terroso ou rochoso) de 

fundação. Outro objetivo desta campanha foi o estudo do material presente nas zonas 

de escavação permitindo aferir se este material possui, ou não, características que o 

tornem um bom candidato para ser usado nas zonas de aterro. 

 

2. Descrição dos trabalhos 

 

Este ajuste da campanha de prospeção teve como objetivo aferir as características do 

material presente na área de estudo. Assim, segundo o estudo geológico-geotécnico, 

foram realizados os seguintes elementos na campanha de prospeção, 

“Os trabalhos englobam a realização de sondagens mecânicas, ensaios de penetração 

normalizados, SPT - “Standard Penetration Test”, poços de prospeção, perfis 

sísmicos, ensaios de carga em placa, recolha de amostras remexidas e ensaios de 

laboratório. Estes últimos abrangem identificação e caracterização de solos, ensaios 

de compressão não confinada em amostras de rocha (UCS) e ensaios de 

determinação da agressividade da água ao betão.” 

. Durante o planeamento da campanha de prospeção além dos poços e sondagens 

que ofereçam informação relativamente ao material geológico, são necessários 

ensaios in situ ou de laboratório para melhor caracterizar o material geológico. 
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2.1. Sondagens mecânicas e SPT 

 

Em conjunto com as sondagens, os ensaios SPT permitem aumentar a perceção da 

variação dos diferentes níveis terrosos e a densidade do material ensaiado, podendo 

também ser usados como parâmetro para determinar o término de dada sondagem. 

Sendo esta profundidade definida no estudo geológico-geotécnico, 

“… encontram-se definidas as profundidades mínimas que as sondagens deverão 

atingir, garantindo sempre nos últimos metros de perfuração os seguintes critérios: 

1.  no caso de estar presente maciço rochoso fraturado garantir perfuração de 3-4 
metros nesse material, 

2. se o maciço de fundação for caracterizado por solos, ou se for rochoso com 
comportamento de solo (maciço rochoso decomposto) deverão ser garantidas 
3 negas consecutivas no ensaio SPT. 

Se à profundidade mínima definida estas condições não estiverem garantidas, a 

perfuração deverá prosseguir até que estas sejam cumpridas. Caso as profundidades 

para garantir as condições definidas comecem a ficar fora do expectável a equipa 

projetista deverá ser contactada para definir o término das sondagens.” 

Tal como o excerto sugere, deve ser estipulada uma profundidade mínima que as 

sondagens devem atingir definida pelo responsável pelo estudo geológico geotécnico. 

Os critérios para definir esta profundidade mínima dependem das características quer 

do terreno quer do projeto. 

Em suma, os ensaios SPT estão muitas vezes presentes numa campanha de 

prospeção devido à relativa facilidade de realização. Além disso, os resultados obtidos 

podem muitas vezes ser correlacionados para determinar outros parâmetros como a 

coesão ou o atrito interno através de correlações, o que dá uma maior versatilidade 

aos resultados obtidos. 

 

2.2. Ensaios de carga em placa (ECP) 

 

O ensaio de carga em placa (ensaio in situ) avalia os assentamentos passíveis de 

acontecerem quando aplicadas determinadas cargas no solo. Este ensaio permite 

obter noções do comportamento do material terroso num contexto temporal muito mais 

alargado. 

Note-se que a forma como é executado o ensaio deve ser cuidadosa, para assim obter 

resultados o mais precisos possível em relação à cota de fundação do projeto.  

Tal como está descrito no estudo geológico geotécnico, 

“A superfície onde será executado o ensaio deverá estar limpa de qualquer vestígio de 

cobertura vegetal, lixo e/ou material de aterro.” 



60 
 

Deve ser feita a recolha de uma amostra do material terroso em que o ensaio se 

procedeu para possibilitar a associação dos resultados obtidos ao tipo de material 

terroso. A esta amostra serão realizados posteriormente ensaios laboratoriais que 

permitem a classificação do solo (análise granulométrica e limites de Atterberg - limite 

de liquidez e limite de plasticidade). 

 

2.3. Perfis sísmicos de refração 

 

Os perfis sísmicos de refração (ensaio in situ) têm uma componente algo diferente dos 

restantes ensaios, já que os resultados não se destinam a estudar a capacidade de 

fundação, mas sim a escavabilidade/ripabilidade e a espessura da camada de solo.  

Estes ensaios são realizados normalmente em zonas de escavação e neste projeto 

estão relacionadas com movimentos de terras. 

 

2.4. Poços de prospeção 

 

Os poços de prospeção têm como objetivo definir a espessura de decapagem, 

normalmente, integrados em qualquer camada com matéria orgânica ou níveis de 

aterro. Com estes poços é possível estudar as características do material terroso, 

possibilitando ainda a recolha de material terroso para posterior análise. É nos poços 

de prospeção que são recolhidas as amostras para os ensaios laboratoriais que 

necessitam de uma maior quantidade de material, como é o exemplo do ensaio de 

Proctor modificado.  

Como descrito no estudo geológico-geotécnico, 

 “Os poços a realizar com uma retroescavadora deverão atingir 3-4 metros de 

profundidade (ou até esgotar a capacidade da máquina). Para além da descrição das 

formações intersectadas pretende-se a recolha de amostras remexidas para 

identificação e caracterização dos terrenos. Estima-se uma amostra por poço, a não 

ser que apareçam camadas de materiais distintos e aí deverá ser recolhida mais uma 

amostra.” 

2.5. Amostras remexidas e ensaios laboratoriais 

 

As amostras recolhidas têm como propósito a identificação e caracterização do 

material terroso. Estes ensaios permitem ainda o estudo das características do 

material geológico e compreender se este material é, ou não, apto para servir de 

material de aterro. 

De modo que os ensaios laboratoriais podem ser distinguidos em dois tipos de ensaio 

diferentes: ensaios de identificação, com o objetivo de classificar o material amostrado 
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segundo as classificações rodoviária e unificada; e ensaios de caracterização, que 

permitem compreender as características mecânicas do material amostrado. 

Segundo o estudo geológico geotécnico as condições para serem realizados os 

ensaios, 

“Ensaios de identificação: análise granulométrica por peneiração e limites de 

Atterberg. Estes ensaios, serão executados com vista à identificação e classificação 

dos solos de escavação a utilizar nos aterros, bem como dos que ocorrem ao nível da 

fundação dos aterros, segundo as classificações Rodoviária (AASHTO), Unificada 

(ASTM). 

Ensaios de compactação tipo Proctor Modificado sobre as amostras remexidas dos 

solos recolhidos nas zonas de escavação. O seu objetivo será determinar o d máximo 

e o teor em água ótimo dos materiais de escavação a utilizar nos aterros, para 

definição das condições de execução dos mesmos. 

Ensaios CBR para determinação do índice de suporte dos solos com vista ao 

dimensionamento dos pavimentos das novas vias. Os ensaios serão efetuados com 

rebentamento de 3 provetes moldados com valores próximos dos obtidos nos ensaios 

Proctor.” 

2.6. Ensaio de compressão uniaxial não confinada (UCS) 

 

Os ensaios de compressão uniaxial não confinada (UCS) apenas se realizam quando 

é intersetado material rochoso. Quando isto sucede, a equipa projetista deve escolher 

quais os materiais a ser amostrados, sendo possível determinar a resistência do 

material rochoso. Daí a necessidade de acompanhar os diagramas das sondagens 

com fotografias que representem o material amostrado, tal como referido no ponto 4.2. 

Sondagens  do capítulo II – Metodologia de um estudo geológico-geotécnico. 

“As amostras serão escolhidas pela equipa projetista após a receção da informação 

dos diagramas das sondagens e das fotografias das respetivas caixas das 

sondagens.” 

3. Água subterrânea 

 

Como referido no capítulo anterior, deve-se registar o nível freático caso este seja 

encontrado durante os trabalhos de prospeção. Em casos que seja obrigatório para o 

projeto encontrar o nível de água, devem ser adicionados piezómetros ou utilizados 

meios alternativos para a determinação deste, tal como descrito neste relatório. 

Relativamente a ensaios que possam ser realizados às amostras de água recolhida, 

está descrito no estudo. 

“Caso o nível de água seja intersectado propõe-se a realização de análises químicas 

sobre 4 amostras de água subterrânea para a determinação da agressividade ao 

betão (sulfatos, CO2 agressivo, pH, NH+4 e Mg2+). A localização deverá tentar 

abranger a área de implantação.” 
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4. Quantidades e localização dos trabalhos 

 

Todos os trabalhos integrantes na campanha de prospeção, devem ser representados 

numa tabela de quantidades, acompanhada por uma planta onde está representada a 

área de estudo com as dimensões e cotas referenciadas, com a localização dos 

trabalhos integrantes na campanha de prospeção devidamente assinalados. 

Tabela 12. Excerto da tabela retirada do estudo geológico-geotécnico a que este projeto está associado. 

As quantidades dos trabalhos de prospeção propostos são facilmente contabilizadas. 

 

  

Descrição dos trabalhos Quant.

1 - Mobilização de pessoal e equipamento (vg) 1,0

2 - Prospecção Geotécnica Corrente

   2.1 - Poços  com recolha de amostra  remexida (Un) 54,0

   2.2 - Ensaios  de laboratório sobre amostras  remexidas  (Un)

   2.2.1 - Anál ises  granulométricas  (Un) 75,0

   2.2.2 - Limites  de Atterberg (Un) 75,0

   2.2.3 - Peso volúmico (Un) 0,0

   2.2.4 - Teor de humidade natura l  (Un) 0,0

3 - Prospecção Geotécnica Especial

   3.1 - Levantamento topográfico das  coordenadas  e cotas  das  sondagens(Un) 29,0

   3.2 - Pos icionamento e mudança de sonda de loca l  para  loca l  (Un) 29,0

   3.3 - Furação em solos  (m) 155,4

   3.4 - Ensaios  SPT (Un) 103,6

   3.5 - Furação em rocha com recuperação contínua (m) 103,6

   3.6 - Ensaio de Carga em Placa  (Un) 21,0

4- Ensaios Laboratório sobre amostras de rocha

   4.1 -  Ensa io de compressão uniaxia l  - tensão de rotura 29,0

5 - Compactação

   5.1 - Proctor modificado 22

   5.2 - CBR 22

6- Ensaios sobre amostras de água

   6.1 - Determinação da agress ividade ao betão (teor em sul fatos , carbonatos  e pH) 4

7 -  Refracção sísmica

 7.1 - Ensaios  s ísmicos  de refracção com determinação da velocidade das  ondas  p (60m) 4,0

 7.2 - Ensaios  s ísmicos  de refracção com determinação da velocidade das  ondas  p (120m)6,0

8 - Relatório factual em triplicado (VG) 1,0

Total Estimado

CAMPANHA DE PROSPECÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA 

PARQUE INDUSTRIAL EM NACALA

PROJECTO EXECUÇÃO
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D. Execução de uma pequena campanha de prospeção 

para a fundação de um edifício 

Este caso de estudo trata um projeto de fundações e encontra-se em fase de estudo 

prévio. 

Este caso de estudo pretende exemplificar a descrição dos resultados obtidos nessa 

campanha de prospeção. 

A campanha de prospeção não foi efetuada pela empresa onde se realizou este 

estágio, uma vez que esta realiza essencialmente projetos. É normal que, 

determinadas circunstâncias de trabalho, favoreçam a cooperação entre várias 

empresas num mesmo projeto. Os dados e interpretações presentes deste caso de 

estudo são da autoria da empresa Padrão – A 6 responsável pela realização da 

campanha de prospeção. 

 

1. Objetivos  

 

Este estudo procurou averiguar as condições do material geológico para compreender 

se este apresentava as condições necessárias para servir de maciço de fundação.  

Segundo o estudo geológico-geotécnico apresentado nesta fase de projeto, 

“O objetivo da presente campanha consistiu em proceder ao reconhecimento 

(identificação lito-estratigráfica e caracterização geotécnica) dos terrenos existentes na 

área de afetação do Projeto e avaliação das caraterísticas geotécnicas das diversas 

formações atravessadas, de modo a fornecer a Equipa Projetista, parâmetros 

geomecânicos úteis ao pré-dimensionamento das metodologias de escavação/ 

contenção e soluções de fundação a adotar (…).” 

Demonstra-se como é importante relacionar a campanha de prospeção com os dados 

necessários para o projeto e a partir dos quais serão definidos os principais 

parâmetros geomecânicos na definição de soluções geotécnicas possivelmente 

executadas ao longo do decorrer do projeto. 

 

2. Pesquisa bibliográfica 

2.1. Enquadramento geológico e tectónica 

 

O enquadramento geológico é muitas vezes realizado com recurso à pesquisa 

bibliográfica, nomeadamente, à consulta de cartas geológicas. Neste caso foi 

consultada a folha 9C- Porto à escala 1:50 000. Acompanhada da carta geológica 

 
6 Empresa que colaborou com a GEG na campanha de prospeção. O nome não é revelado de 
forma a proteger os interesses de todas as partes envolvidas. 



64 
 

encontra-se, normalmente, a nota explicativa da mesma, que aborda de forma mais 

aprofundada as características geológicas, hidrogeológicas, arqueológicas, etc. 

Segundo o estudo geológico, 

“De acordo com a Carta Geológica de Portugal, folha 9C – PORTO na escala 1:50 

000, dos Serviços Geológicos de Portugal, os terrenos abrangidos pela presente 

campanha de prospeção, encontram-se englobados no seio de uma extensa mancha 

intrusiva de natureza granítica.” 

Relativamente à tectónica, foi possível definir esta mais facilmente recorrendo a 

artigos publicados com a descrição das diferentes zonas tectónicas dentro do território 

português. No caso deste estudo geotécnico a área de estudo situava-se na Zona 

Centro Ibérica. 

 

2.2. Sismicidade 

 

Tal como referido no ponto 4.6. - Sismicidade do capítulo II, normalmente são usados 

modelos para determinar características sísmicas. No caso deste estudo, além do 

modelo usado, foi também usado um estudo científico (resultante da pesquisa 

bibliográfica). 

O modelo usado foi o RSAEEP previamente abordado neste relatório, onde foi 

possível verificar que a área de estudo se encontra na área D, ou seja, com um 

coeficiente de sismicidade () igual a 0,3. 

Segundo o estudo geológico-geotécnico,  

“Atendendo ao estudo levado a cabo por (Oliveira, 1977) e para um período de retorno 

de 1000 anos, esperam-se aproximada os seguintes valores máximos, para diversos 

parâmetros sísmicos: 

• Velocidade de propagação, 7 a 10 cm/s; 

• Aceleração sísmica, 75 a 90 cm/s2; 

• Deslocamento, 2 a 4 cm.” 

Na pesquisa bibliográfica procuraram-se artigos que tenham discriminados os 

parâmetros sísmicos, como por exemplo o Eurocódigo 8. 

Embora não diretamente relacionado com a campanha de prospeção, deve ser 

considerada a vertente sísmica num estudo geológico geotécnico, porque estabelece 

parâmetros importantes para serem utilizados pela equipa projetista. 
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3. Trabalhos realizados 

Tratando-se de um projeto de menor dimensão necessita de um menor número de 

trabalhos de prospeção. 

Assim, foram realizados os seguintes trabalhos: 

• 2 sondagens mecânicas; 

• 21 ensaios SPT; 

• 3 ensaios PLD 

 

3.1. Sondagens e ensaios de penetração dinâmica (SPT) 

 

Os SPT estão muitas vezes associados às sondagens visto que este ensaio é 

realizado ao longo a própria sondagem. Assim, é possível compreender que o 

intervalo de profundidade da sondagem onde que se realizam estes ensaios está 

relacionado com o intervalo onde se dão as manobras (normalmente de 1,5 metro em 

1,5 metro).  

O estudo refere, 

“Na furação a trado (executada em solos e rocha branda), os avanços são 

conseguidos através da ligação sucessiva de trado e varas interiores, até se atingir as 

profundidades pretendidas. Cada manobra teve um comprimento de 1,50 metro, com 

interrupção para a realização de ensaios de penetração dinâmica normalizada – SPT.” 

Após a conclusão das sondagens, o material amostado nas sondagens deve ser 

descrito e caracterizado e acompanhado da respetiva foto representativa que ilustre as 

características visuais do material. Também é recomendado ser o nível do ensaio SPT 

ser comparado com a amostra no final de cada ensaio de penetração dinâmica 

possibilitando a identificação do material amostrado e estabelecendo assim uma 

ligação entre os dados obtidos e o material amostrado. 

 

3.2. Ensaios com penetrómetro dinâmico ligeiro (PDL) 

 

Segundo o estudo geológico geotécnico: 

“O penetrómetro dinâmico ligeiro integra-se num grupo de penetrómetros dinâmicos 

cujo princípio básico é o da cravação de uma ponteira standard, com características 

geométricas conhecidas, utilizando para o efeito uma quantidade de energia 

dimensionável. O ensaio com este penetrómetro avalia a resistência oferecida pelo 

terreno à penetração de uma ponteira cónica, ligada à ponta de varas metálicas, que é 

acionada por uma força de choque, ou seja, pela ação de um pilão com peso e altura 

de queda normalizados.(…) consiste pois, em introduzir no terreno uma ponteira 
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cónica, colocada na extremidade inferior de uma vara de aço de comprimento igual a 1 

metro e graduada em intervalos de 10 cm. (…) O número de pancadas necessário 

para fazer a vara penetrar cada troço de 10 cm no terreno, é anotado na folha de 

ensaio. A ponteira perde-se, no final de cada um dos ensaios.” 

Tal como o texto acima sugere, este ensaio é muito semelhante a um SPT. No 

entanto, a principal diferença está no facto deste não ser acompanhado por 

sondagens mecânicas, e não ser possível recolher uma amostra do material ensaiado. 

Note-se que este ensaio deve ser realizado segundo as normas onde são definidas as 

dimensões do equipamento podendo os resultados ser correlacionáveis na avaliação á 

resistência do terreno à penetração (Equação 3).  

Equação 3. Equação retirada do estudo geológico-geotécnico que relaciona os resultados obtidos nos 

ensaios SPT e PDL. 

𝑁SPT ≈
𝑁PLD

1,4
 

Estes ensaios constituem uma ferramenta importante para a caracterização do 

material geológico em projetos cujo orçamento para a campanha de prospeção é 

limitado. Embora os resultados deste tipo de ensaios sejam algo subjetivos, cabe ao 

responsável pelo estudo geológico-geotécnico a correta interpretação dos mesmos, 

consequentemente assegurando também a caracterização do material presente na 

área de estudo. 

 

3.3. Água subterrânea 

 

Tal como referido no ponto 4.5. Hidrologia do Capítulo II Metodologia de um estudo 

geológico-geotécnico deve ser assinalada a presença de água. Sempre que o nível 

freático for intersetado durante os trabalhos de prospeção, este nível deve ser 

representado nos respetivos diagramas e, posteriormente, a informação deve ser 

compilada para descrever a que profundidade foi intersetado, tal como está 

representado na seguinte tabela: 

Tabela 13. Profundidade a que o nível da água foi intersetado. Tabela adaptada do estudo geológico-

geotécnico. 

Sondagem Água subterrânea (m) Observações 

S1 8,50 Não estabilizado 

S2 9,00 Não estabilizado 
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4. Classificação do material geológico 

 

Existem diferentes tipos de classificação que permitem interpretações diferentes dos 

resultados obtidos, tal como é o caso, por exemplo, das classificações do solo 

descritas no ponto 6. Classificação do solo do Capítulo II. Assim, os diferentes tipos de 

classificações são usados tendo em conta as diferentes necessidades do projeto. 

Segundo o estudo geológico-geotécnico associado a este projeto. 

“Classificação triangular e granulométrica dos solos: os materiais encontrados são 

classificados em função da percentagem relativa (em amostra de mão) da fração 

areia, silte e argila. Trata-se pois, de uma classificação feita com base nas 

características granulométricas do material constituinte da amostra. 

Classificação da Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas (ISRM) para o 

parâmetro “Grau de Alteração”: trata-se de uma classificação que distingue as 

rochas segundo o grau de alteração que as mesmas apresentam, respetivamente. Os 

graus de alteração W5 e W6 referem-se a solos, os restantes correspondem ao corpo 

lítico (rocha) propriamente dito.” 

É destacada a descrição das classificações usadas, já que estas classificações estão 

diretamente associadas aos critérios usado. Estes critérios representam uma 

importante ponte de comunicação entre o responsável pelo estudo geológico-

geotécnico e a equipa projetista. 

 

5. Unidades lito-estratigráficas 

 

Para qualquer estudo geológico geotécnico, a descrição das diferentes unidades lito-

estratigráficas presentes na área de estudo é algo que visa facilitar a interpretação 

entre o material geológico e as respetivas características.  

Através da descrição destas unidades, acompanhada do respetivo registo fotográfico 

(presentes nos diagramas dos poços e sondagens), é possível interpretar algumas 

características do material, como por exemplo, os estados de alteração e fracturação, 

ou a origem do material (antrópica, ou natural). 

Neste estudo geológico-geotécnico o responsável individualizou duas tipologias 

distintas, aterro e granito decomposto (a muito alterado). 

Assim segundo o estudo geológico-geotécnico: 

O aterro “Trata-se de horizonte antropogénico de regularização superficial. É 

constituído essencialmente por solos residuais areno-argilosos (saibrentos), 

remobilizados.”. Por outro lado, o granito decomposto (a muito alterado) “Trata-se de 

um granito decomposto (W5) de grão médio, leucocrata, de duas micas. Granulometria 

areno-argilosa. Textura bem preservada, apesar do avançado estado de meteorização 

(caulinização) dos feldspatos. Pontualmente observam-se mesmo filonetes 
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cauliníticos. Revela zonas de oxidação. Cor castanha com passagens 

esbranquiçadas.” 

Com esta descrição das unidades lito-estratigráficas consegue-se perceber que tipo de 

material geológico foi encontrado durante os trabalhos de prospeção. 

 

6. Caracterização geotécnica 

 

Finalmente, com todos os resultados obtidos durante a campanha de prospeção têm-

se parâmetros que definem zonas geotécnicas. 

Assim, o responsável por este estudo geológico-geotécnico, de acordo com os 

seguintes parâmetros, definiu 4 zonas geotécnicas. 

• Características lito-estratigráficas: 

• Grau de alteração (classificação ISRM); 

• Resultados dos ensaios SPT; 

• Resultados dos ensaios PDL; 

• Nível de água subterrânea.  
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Tabela 14. Parâmetros geotécnicos estimados para as zonas geotécnicas ZG1 a ZG4. Tabela retirada do 

estudo geológico geotécnico original. 

Zona 

Geotécnica 
ZG1 ZG2 ZG3 ZG4 

Descrição Aterro Granito 

decomposto 

Granito 

decomposto 

Granito 

decomposto 

 (muito solto a 

solto) 

(medianamente 

compacto) 
(compacto) (muito 

compacto) 

NSPT - 10 a 30 30 a 50 ≥ 60 

  (25) (45) (“nega”) 

Rd (MPa) < 4 4 a 6 7 a 15 - 

Condições não 

drenadas: 
    

Coesão Cu (kPa) - - - - 

Em tensões 

efetivas 
    

Ângulo de atrito, 

 (°) 
30 a 34 35 a 38 38 a 40 40 a 42 

Coesão, c’ (kPa) < 4 10 a 15 20 a 25 35 a 37 

Modulo de 

deformabilidade, 
    

E (MPa) < 5 10 a 20 30 a 40 > 50 

Peso específico 

 (kN/m3): 
   

Seco 14 a 17 16 a 18 17 a 19 

Saturado 15 a 18 18 a 21 21 a 22 

Tensão 

admissível (kPa) 
< 50 100 a 150 150 a 250 300 a 400 

   (200) (350) 
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Estes parâmetros foram admitidos de acordo com os resultados obtidos a partir da 

campanha de prospeção e correlações esses mesmos dados. 

Em suma, tal como foi descrito no início deste caso de estudo, o objetivo da campanha 

de prospeção é prover à equipa projetista os parâmetros necessários para uma 

interpretação correta das características da área de estudo.  

De encontro ao objetivo identificado, após conhecer as características do local, através 

da pesquisa bibliográfica, interpretando assim mais facilmente que tipo de material 

pode ser encontrado durante os trabalhos de prospeção e o contexto em que este se 

enquadra, que possibilita realizar um zonamento geológico-geotécnico, que discrimine 

corretamente o material geológico estudado. 
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E. Tratamentos de dados de um estudo geológico-

geotécnico para a construção de uma via rodoviária circular 

Este caso de estudo acompanha um projeto de envergadura considerável que se 

encontra na fase de estudo de viabilidade. O estudo geológico-geotécnico associado a 

este projeto apresenta um grau de detalhe atípico de um estudo de viabilidade, 

descrito no Capítulo I – Fases de projeto, sendo que este maior nível de detalhe foi 

requerido pelo cliente.  

Assim, este caso de estudo aborda um estudo geológico-geotécnico mais detalhado, 

onde é possível ver como são compilados e interpretados os dados obtidos através da 

campanha de prospeção. 

Este projeto está a ser desenvolvido no continente africano, o que significa que existe 

uma menor quantidade de informação disponível quando comparado com Portugal ou 

mesmo o espaço europeu. 

 

1. Objetivos  

 

O objetivo deste projeto foi a construção de uma via rodoviária circular, com um 

comprimento total de 95,4 km, de forma a aumentar o fluxo de trânsito diminuindo a 

concentração deste no centro da cidade a que o projeto está associado. 

Assim, segundo o estudo geológico-geotécnico, foram definidos os seguintes objetivos 

para este projeto: 

• “Identify the distribution of soil and rock types within the project limits and 

assess how the material properties will affect the design and construction of the 

project elements; 

• Preliminary definition of the ground water and surface water regimes, specially 

the depth, and seasonal and spatial variability of ground water within the project 

limits. 

• Identify and characterize any geologic hazards that may be present within or 

adjacent to the project limits (…) (soft ground or otherwise unstable soils, faults, 

landslides, rockfall, debris flows, etc.). 

• Identify potential suitability of on-site materials as fills; 

• Provide adequate information to evaluate the feasibility of various stabilization 

or eventual retaining structures, for excavation and embankment slopes. 

• Characterize and estimate structures foundation types (viaducts, bridges). 

• Make a preliminary evaluation of the embankment foundation.” 

Em suma, os principais objetivos do estudo geológico geotécnico foram: a descrição 

dos materiais geológicos encontrados na área de estudo (terrosos ou rochosos) e a 

caracterização destes de forma a permitir o estudo do seu comportamento, para 

situações de fundação de pontes ou viadutos, sendo ainda possível a definição do 

projeto de terraplanagens e em particular a definição e caracterização das zonas de 

escavação e aterro, onde são definidos os respetivos taludes de escavação e de 
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aterro assim como eventuais mecanismos de estabilização, apurando assim se o 

material geológico pode servir como material de aterro. Outro objetivo seria estudar o 

nível freático (e as suas variações sazonais) e possíveis situações de risco geológico 

(solos instáveis, zonas de derrocada etc.). 

 

2. Características geológicas gerais 

 

No início de um estudo geológico-geotécnico é necessário proceder à pesquisa e 

compilação bibliográfica. 

Neste estudo geológico-geotécnico foi possível encontrar cartas geológicas da área de 

estudo em formato digital entre outros documentos relativos a diferentes condições 

geológicas da área, como por exemplo, a sismicidade. 

Outro método de informação usado foi a imagem de satélite, através do programa 

informático Google Earth. Este programa tem a capacidade de apresentar a topografia 

do terreno (ainda que de forma grosseira). Esta funcionalidade, aliada à capacidade de 

sobrepor imagens, como por exemplo, a carta geológica (devidamente referenciada), 

permite uma melhor interpretação da geomorfologia da área de estudo. 

De uma forma geral, ao longo da área de estudo foram encontrados os seguintes tipos 

de camadas estratigráficas: 

• Material aluvionar associado a depósitos fluviais e lacustres 

• Rocha sedimentar pelítico a quartzítico a conglomerático 

• Rochas ígneas, principalmente granito. 

 

3. Tectónica e sismicidade da área de estudo 

 

A área de estudo está localizada a oeste do rift africano, aproximadamente a 100 

quilómetros de distância, sendo este rift uma zona de grande atividade sísmica e 

vulcânica Figura 21. 
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Figura 21. Rift africano. Retirado de River Basin Development and Human Rights in Eastern Africa — A 

Policy Crossroads (Carr, 2017). 

 

Segundo o estudo geológico-geotécnico relativamente à sismicidade, 

“(…) it is strongly recommended that seismic considerations be taken in the analysis 

and design of the foundations and structure systems.” 

4. Resultados obtidos na campanha de prospeção 

4.1. Considerações gerais 

 

Na área de estudo é possível identificar diferentes litologias, com características 

distintas suportadas pela informação disponível na bibliografia. Com o objetivo de 

identificar e caracterizar o material geológico presente na área de estudo, o nível 

freático e estruturas causadoras de instabilidade, foi definida a seguinte campanha de 

prospeção  

Segundo o estudo geológico-geotécnico, a campanha de prospeção continha os 

seguintes elementos. 
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• "52 cored boreholes; 

• 96 trial pits with undisturbed samples collection for laboratory tests; 

• 174 Undisturbed sampling collection; 

• Laboratory geotechnical testing on soil samples: 

• 163 Particle size distribution (grading); 

• 110 Atterberg Limits; 

• 112 Consolidation tests; 

• 112 Direct shear tests; 

• 40 Compressive Strength and Elastic Modulus of Intact Rock Core 

Specimens; 

• Compaction Tests; 

• 91 Modified Proctor Compaction test; 

• 91 California bearing ratio (CBR).”7 

Como mencionado em exemplos anteriores, todos os elementos presentes na 

campanha de prospeção devem estar devidamente assinalados na planta de projeto 

(com a exceção dos ensaios de laboratório onde apenas pode estar assinalado o local 

de recolha das amostras, normalmente poços de prospeção). 

É possível que em campo alguns trabalhos não possam ser realizados devido às 

condições desfavoráveis do terreno, como por exemplo, trabalhos de sondagem 

realizados em zonas de encosta ou pantanosas 

 

4.2. Sondagens 

 

Neste projeto foram perfurados cerca de 1270,6 metros de material geológico, onde foi 

possível identificar diferentes tipos e material geológico. 

Deste modo, é possível compreender a distribuição das quantidades de material 

geológico perfurado, através da análise do seguinte gráfico. 

 
7 A campanha de prospeção continha 52 sondagens mecânicas, 92 poços de prospeção com 
recolha de amostras para ensaios laboratoriais e recolha de 174 amostras intactas. 
Relativamente aos ensaios de laboratório, 163 análises granulométricas, 110 limites de 
Atterberg, 112 ensaios edométricos, 112 ensaios de corte direto, 40 ensaios de compressão 
com determinação do módulo de elasticidade. Relativamente a ensaios de caracterização de 
solos, foram realizados cerca de 91 ensaios de compactação de Proctor modificado e 91 
ensaios californianos de capacidade de carga (CBR). 
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Figura 22. Distribuição dos materiais geológicos perfurados pelas sondagens. Imagem adaptada do 

estudo geológico-geotécnico associado a este projeto. 
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Tabela 15. Descrição dos solos classificados segundo a classificação unificada apresentados na Figura 

22. 

Símbolo Descrição 

TS Cobertura vegetal 

ML Silte 

GM Cascalho siltoso 

GM-ML Cascalho siltoso a silte 

GW Cascalho bem graduado 

ML-CL Silte a argila pouco plástica 

CL Argila pouco plástica 

GC Cascalho argiloso 

SM Areia siltosa 

SM-ML Areia siltosa a silte 

GCB Cascalho, pedras e Cascalhos 

Filito Filito 

Xisto Xisto 

Qtzite+Arenito Quartzito ou arenito 

Siltito Siltito 

 

Através da análise do gráfico, pode-se aferir que os materiais mais frequentes foram 

materiais com um caráter relativamente fino, cerca de 58,87% (ML 22.51%, SM 

18.65% e CL 17.71%). 

 

4.3. Poços 

 

Neste projeto, a distribuição dos poços foi feita tendo em conta o tipo de material 

geológico presente na área de estudo e também da situação em que determinado 

poço se encontra, sendo que as situações possíveis são: escavação ou aterro. 

Segundo o estudo geológico-geotécnico associado a este projeto, 
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“The trial pits were distributed along the alignment, attending to the geological 

formations and geometry (excavation/fill)”8 

Os poços de prospeção, além de servir como fonte de informação relativamente ao 

material geológico presente até alguns metros no substrato, servem também de 

pontos de recolha de amostras. Esta distinção pode ser feita através da compilação da 

informação recolhida como se pode verificar na seguinte imagem. 

 

 

Figura 23. Distribuição dos materiais geológicos escavados nos poços. Imagem adaptada do estudo 

geológico-geotécnico associado a este projeto. 

 

A geodinâmica externa da área de estudo tem impacto na presença acentuada das 

laterites, porque estas ocorrem a partir da erosão das rochas nativas da área dando 

origem a este solo residual. 

 

 

 
8 Os poços de prospeção foram distribuídos ao longo do traçado, atendendo às formações 
geológicas e à situação (escavação/aterro). 
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Segundo o estudo geológico geotécnico,  

“(…) most excavated material in the trial pits corresponds to lateritic sands, residual 

soils of the different present rock masses” 

 

4.4. Ensaios in situ 

4.4.1 Ensaios de penetração dinâmica – SPT 

 

Neste projeto foram executados cerca de 665 ensaios SPT9  onde se verificou o 

aumento progressivo dos valores de NSPT com o aumento da profundidade. No 

entanto, é possível identificar na Figura 24 pontos que não respeitam essa relação, 

indicando assim zonas profundas com materiais menos densos. 

 

 

9 Os SPT foram realizados segundo a norma europeia En ISO 22476-3. 
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Figura 24. Distribuição dos valores de NSPT. Imagem adaptada do estudo geológico-geotécnico.4 

 

Além da relação entre a profundidade e os valores de NSPT obtidos não se deve 

descurar o significado da frequência de resultado num determinado intervalo 

específico. 

Foram definidos cinco intervalos (Terzaghi, Peck, & Mesri, 1996) (descritos na Tabela 

16) que permitem compreender e interpretar de uma forma geral os resultados obtidos 

nos SPT. 

Segundo a Figura 25, o intervalo NSPT 30-50 obteve maior frequência de resultados, 

correspondendo a cerca de 41,5% dos resultados, seguido do intervalo NSPT >50 

com cerca de 28,4%.  

Segundo o estudo geológico-geotécnico,  

“This can be explained by the type of rock material which is present, soft rocks like 

phyllite, shale and siltstone10.” 

 
10 Filito, Xisto e Siltito. 
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Ou seja, os resultados do SPT tendem a variar de acordo com o tipo de rocha 

presente no substrato. 

Os valores de NSPT <10 (8,3%11) correspondem a solos. 

Finalmente o intervalo NSPT 10-30 (21,8%) corresponde, na maioria dos casos, à 

zona de alteração do maciço rochoso. 

 

Tabela 16. Estados de compacidade para areias (Terzaghi et al., 1996). 

Intervalo de NSPT Capacidade IP (%) 

< 4 Muito solta < 20 

4-10 Solta 20-40 

10-30 Medianamente densa 40-60 

30-50 Densa 60-80 

> 50 Muito densa 80-100 

 

Figura 25. Frequência dos resultados NSPT. Imagem adaptada do estudo geológico-geotécnico 

 

4.5. Ensaios laboratoriais 

 
11 Soma dos intervalos NSPT <4 e NSPT 4-10 
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Com o propósito de identificar e caracterizar os solos que irão ser sujeitos a 

movimentos de terra, foram realizados os seguintes ensaios: 

• Ensaios realizados em amostras remexidas: 

• Análise granulométrica e limites de Atterberg; 

• Limite de retração linear e potencial de expansibilidade; 

• Ensaio de compactação Proctor; 

• Ensaio Californiano de Capacidade de Carga (CBR). 

• Ensaios realizados em amostras indeformadas: 

• Ensaio de corte direto; 

• Ensaio edométrico. 

 

4.5.1. Análise granulométrica e Limites de Atterberg 

 

A análise granulométrica e a determinação dos limites de Atterberg são os ensaios 

que permitem a classificação do material terroso, como descrito no ponto 7. 

Classificação dos solos do capítulo II Metodologia de um estudo geológico-geotécnico. 

Entender como se dá a distribuição do material é uma tarefa que necessita da 

apreensão dos valores máximos e mínimos obtidos nestes ensaios e dos valores 

médios dos diferentes limites de Atterberg.  Estas características estão exemplificadas 

na Tabela 17. 

 

Tabela 17. Dados da análise granulométrica e dos limites de Atterberg. Tabela adaptada do estudo 

geológico-geotécnico. 

  

Análise granulométrica Limites de Atterberg 

Crivo nº 10 
<2,00 mm (%) 

 Crivo nº 40 
<0,425mm 

Crivo nº 200 
<0,074mm 

LL (%) PL (%) PI (%) 

Nº de 
amostras 

163 163 

Média 78,8 68,7 47,2 30,9 16,8 14,1 

Valor 
máximo 

100,0 99,7 96,5 52,4 28,0 27,0 

Valor 
mínimo 

22,0 11,6 5,9 20,3 8,0 6,0 
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Os limites de Atterberg fornecem dados que permitem a perceção do comportamento 

plástico das amostras (Figura 26). 

Segundo o estudo geológico-geotécnico, 

“(…) 53 samples reveal a non-plastic12 material (32% of the samples) (…) The 

remaining samples where displayed in the plasticity chart. (…) most of the results of 

the trial pit samples reveal a plasticity index concentrated between 10% and 20%” 

 

Figura 26.Carta de plasticidade. Imagem adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

 

Em conjunto com os resultados do ensaio granulométrico e com os limites de 

Atterberg, deve ser solicitada, ao laboratório responsável pelos ensaios, a 

classificação unificada e rodoviária do material amostrado. 

Relativamente à classificação rodoviária, é possível elaborar um gráfico circular que 

relaciona quantidade de uma categoria com o total de material amostrado (Figura 27) 

que represente o material, e a partir do qual se podem tirar conclusões relativamente à 

possibilidade de usar este material nos taludes das zonas de aterro. 

 
12 Quando uma amostra revela comportamento não plástico, esta é representada com a sigla 
NP nos dados das amostras. 
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Figura 27. Distribuição do material terroso amostrado segundo a classificação rodoviária. Imagem 

adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

 

Segundo o estudo geológico-geotécnico associado a este projeto, 

“(…) based on these results and attending to the normal specifications, almost 40% of 

the excavated material cannot be used in the embankments construction (A-6 and A-7-

6)” 

Como mencionado no ponto 6.2. Classificação rodoviária do Capítulo II Metodologia 

de um estudo geológico-geotécnico, os materiais terrosos finos (argiloso) apresentam 

má capacidade de servir como material de aterro. 

Relativamente à classificação unificada, esta pretende o estudo do tipo de material 

terroso presente na área de estudo, no entanto, em contexto de construção de uma via 

rodoviária, a classificação rodoviária permite uma melhor interpretação do material 

presente Tal como a classificação rodoviária, é possível relacionar a quantidade de um 

dado tipo de material com o total de material amostrado (Figura 28). 
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Figura 28. Distribuição do material terroso amostrado segundo a classificação unificada. Imagem 

adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

 

4.5.2. Retração linear e índice de expansibilidade 

 

A retração linear e o índice de expansibilidade permitem compreender, de certa forma, 

o comportamento do material terroso, para determinada percentagem de água. A 

retração linear é um parâmetro que está incluso nos dados relativos aos limites de 

Atterberg, já o potencial de expansividade está relacionado com o ensaio californiano 

de capacidade de carga. Estes ensaios ajudam a interpretar o comportamento do 

material terroso, visando a sua utilização como material de aterro. 

Relativamente à retração linear (Hobbs, 1982), é possível fazer as seguintes 

distinções: 

• Baixo: resultados de retração linear inferiores a 5%: 

• Médio: resultados de retração linear compreendidos entre 5 e 8%; 

• Alto: resultados de retração linear superiores a 8%. 

Segundo o estudo geológico-geotécnico, 

“(…) is observed that the higher values (>8%) are concentrated in the A-6 and A-7-6 

groups.” 
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Na Figura 29 é possível observar a distribuição dos resultados obtidos para a retração 

linear e a sua relação com a classificação do solo (classificação rodoviária13). 

 

 

Figura 29. Resultados da retração linear. Imagem adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

 

Segundo o estudo geológico-geotécnico associado a esta fase de projeto, 

relativamente ao swell potential14 (Figura 30), 

“According to the results it is verified that the swell potential is, in general, low, i.e., 

between 0 and 1.5% (…). About 10% of the samples have values of swell potential 

above 1.5%, but not exceeding the 3% (medium swell potential).” 

 
13 É usa a classificação rodoviária e não a unificada, já que que estes parâmetros estão 
normalmente associados a situações onde se procura compreender o comportamento do 
material terroso com intensões de o usar como material de aterro. 
14 O termo em inglês não foi traduzido uma vez que não se encontrou a melhor a 
correspondência em português. 
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Figura 30. Índice de expansibilidade. Imagem adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

 

4.5.3. Parâmetros de compactação 

 

Relativamente à compactação, é essencial determinar o comportamento dos materiais 

terrosos através do ensaio de compactação Proctor modificado. Através deste ensaio 

é possível determinar dois parâmetros importantes disponíveis para serem 

posteriormente utilizados no ensaio californiano de capacidade de carga, sendo estes 

o teor de humidade ótimo (%) e a baridade seca máxima (s, g/cm3) (Tabela 18) 

segundo as normas adotadas para a realização deste de ensaio e para uma dada 

percentagem de compactação (Figura 31). 

 

Tabela 18. Valores máximos, mínimos e a média, relativamente à baridade seca máxima e ao teor em 

humidade ótimo, segundo o estudo geológico-geotécnico. 

  s  (opt)15 

  (g/cm3) (%) 

Nº de 
amostras 

91 91 

Média 1,874 15,5 

Valor 
máximo 

2,281 24,8 

Valor 
mínimo 

1,596 8,6 

 

 
15 Símbolo adotado para representar o teor em humidade ótimo de forma abreviada. 
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Figura 31. Resultados obtidos no teste de compactação (Ensaio de compactação Proctor modificado, para 

uma compactação de 95%). Imagem adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

 

Segundo o estudo geológico-geotécnico, 

“The optimum moisture content has an average value of 15.5%, and the maximum dry 

density average is 1.874 g/cm3.” 

4.5.4. Ensaio Californiano de Capacidade de Carga (CBR) 

 

As amostras de solo usadas nos ensaios californianos de capacidade de carga, são 

normalmente recolhidas em poços associados a zonas de escavação, porque com 

estes ensaios se pretender apurar se o material terroso presente nas zonas de 

escavação pode ser usado como material de aterro, em particular como fundação de 

pavimentos. 

Segundo o estudo geológico-geotécnico,  

“The plotted results are referent to the CBR tests in soaked conditions with 2.5 cm 

penetration (95%).” 

Relativamente à compilação dos resultados obtidos, não se pode descurar os 

intervalos médios destes. Para este efeito são criados intervalos de valores onde é 

possível interpretar a distribuição dos valores (Figura 34). 
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Também é relevante compreender a distribuição dos resultados tendo em conta 

diferentes classificações dos solos16 (Figura 32), assim como a estratigrafia da área de 

estudo (Figura 33). 

 

 

Figura 32. Distribuição dos resultados obtidos no CBR tendo em conta a classificação rodoviária. Imagem 

adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

  

 
16 Utilizou-se a classificação rodoviária porque permite também compreender se o material 
terroso pode ser utilizado como material de aterro. 
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Segundo o estudo geológico-geotécnico, 

“(…) Groups A-6, A-2-6 and A-4 have the same value ranges not exceeding the 30 

value. The higher CBR values were obtain in the A-2-6, A-2-4 and A-1-a groups.” 

 

 

Figura 33. Distribuição dos resultados obtidos no CBR tendo em conta a estratigrafia da área de estudo. 

Imagem adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

 

Segundo o estudo geológico-geotécnico,  

“The obtained CBR values have an average value of 12.2%, ranging from a minimum 

of 0.1% and a maximum value of 62.7% (…).” 

Finalmente, relativamente aos resultados do CBR, é possível também construir uma 

tabela onde é possível identificar os valores médios, máximos e mínimos (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Valores máximo, mínimos e a média dos resultados obtidos através do CBR, segundo o 

estudo geológico-geotécnico. 
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Nº de 
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91 

Média 12,2 
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Figura 34. Frequência dos resultados obtidos no CBR. A frequência dos resultados continua a ser igual a 0 depois do valor 75. Imagem adaptada do estudo geológico-

geotécnico. 
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4.5.5. Ensaio de Corte Direto 

 

O ensaio de corte direto permite determinar parâmetros que auxiliam o 

dimensionamento de taludes. Estes parâmetros são a coesão (c’, kPa) dos materiais e 

o ângulo de atrito interno ( °) Para determinar estes parâmetros é essencial que a 

amostra recolhida não tenha sido perturbada (amostra indeformada). 

Além da relação entre estes dois parâmetros (Figura 35), é essencial compreender a 

distribuição destes quer pelo tipo de material terroso (classificação unificada) quer pela 

estratigrafia da área de estudo, porque permitem melhorar a caracterização dos solos 

que poderão ser utilizados em taludes de aterro 

 

 

Figura 35. Parâmetros obtidos através do ensaio de corte direto. Imagem adaptada do estudo-geológico-

geotécnico. 
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4.5.6. Ensaio edométrico 

 

O ensaio edométrico permite determinar o comportamento do material terroso 

relativamente aos assentamentos. Estes assentamentos são determinados através do 

coeficiente de consolidação (Cv) e do coeficiente de compressibilidade (mv) (Tabela 

20). De notar que o material usado neste ensaio não deve estar perturbado para não 

influenciar o resultado da amostra. 

Tabela 20. Valores máximos, mínimos e médias dos coeficientes de consolidação e compressibilidade. 

Tabela adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

Ensaio edométrico 

Cv Mv 

(m2/ano) (m2/ano) 

Nº de amostras 112 Nº de amostras 112 

Média 3,047E+01 Média 4,550E-01 

Valor máximo 2,600E+02 Valor máximo 2,100E+01 

Valor mínimo 6,700E-01 Valor mínimo 1,000E-02 

 

4.5.7. Ensaio de compressão não confinada (UCS) e 

módulo de elasticidade 

 

Este ensaio teve como objetivo determinar a resistência da rocha à compressão 

uniaxial (Tabela 21). De forma geral, o material rochoso presente na área de estudo 

apresenta dois tipos de comportamento distintos, um mais brando e outro mais 

resistente, que ocorre com menos frequência.  

Segundo o estudo geológico-geotécnico, 

“In general, the values obtained correspond to very low to low strength rocks. This is 

coherent with the main type of rocks (soft rocks) encountered along the alignment 

(phyllites, siltstones, and mudstones (...). Also, medium strong rocks were locally 

intercepted. The higher values (…) correspond to quartzite or sandstone formations.” 

Tabela 21. Resistência da rocha à compressão uniaxial e módulo de elasticidade. Tabela adaptada do 

estudo geológico-geotécnico 

  UCS 
Módulo de 

Young  

  (MPa) (MPa) 

Nº de amostras 40 28 

Média 16,3 9,9 

Valor máximo 62,6 37,9 

Valor mínimo 0,7 0,1 
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5. Água subterrânea 

 

Durante a campanha de prospeção associada a este projeto, o nível freático foi 

apenas intersetado nos poços de prospeção (Tabela 22), uma possível justificação 

para não ter sido intersetada nas sondagens é a distancia das entre as sondagens e 

os poços, sendo que os poços foram realizadas nas zonas mais distais do projeto. 

Segundo o estudo geológico-geotécnico, 

“(…) In the following design phase, it is recommended to install piezometers in the 

most relevant cut slopes, in order to check the presence of underground water.” 

 

Tabela 22. Poços que intersetaram o nível freático e a que profundidade. Tabela adaptada do estudo 

geológico-geotécnico. 

Poço Profundidade (m) 
17NNW TP 02-F 3,2 m 

NNW TP 03-F 1,2 m 

NE TP 02-F 3,0 m 

S TP 08-F 3,2 m 

S TP 13-F 2,9 m 

SW TP 01-F 1,5 m 

SW TP 08-F 2,8 m 

SW TP 13-F 0,7 m 

SW TP 14-F 3,1 m 

SW TP 15-F 3,0 m 
18(W) TP 84-F 2,0 m 

(W) TP 90-F 3,2 m 

(W) TP 92-F 2,4 m 

 

6. Fundações de pontes e viadutos 

 

De acordo com a informação disponível para a área de estudo associada a este 

projeto, foi possível definir o tipo de fundação associada às pontes e aos viadutos 

(Tabela 23) 

Normalmente os tipos de fundação variam entre superficiais ou profundas, sendo que 

a fundação superficial é fundação direta, com recuso a sapatas, e a fundação profunda 

é realizada com recurso a estacas. 

 
17 Relativamente à designação dos poços, para este projeto, tratando-se de um projeto de 
grande dimensão, teve os poços divididos em sectores, indicados pela direção relativamente 
ao norte. Também foram assinalados relativamente à localização que se encontram, F (fill, 
aterro) e C (cut, escavação). 
18 Relativamente aos poços orientados para Oeste, estes faziam parte da campanha de 
prospeção original (antes de ser ajustada) daí a sua designação ser diferente em relação aos 
restantes. 
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Zonas onde o material geológico apresenta piores condições de fundação serão 

associadas a um tipo de fundação mais profunda. A solução geotécnica para a 

fundação depende das características particulares da zona onde se enquadra cada 

ponte e viaduto. 

 

Tabela 23. Tipo de fundação estimado, aplicado a pontes e viadutos, tendo em conta o material geológico 

em que se encontram. Tabela adaptada do estudo geológico-geotécnico. 

Estrutura 
Tipo de 

fundação 
estimado 

Estratigrafia 

Bridge 2600-2720 E2+D2 (120m) Profundo Material aluvionar 

Viaduct in hillside 3270-3360 E2+D3 (90m) Superficial 
Rocha 

sedimentar 

Viaduct in hillside 3360-3530 D3 (170m) Superficial 
Rocha 

sedimentar 

Viaduct in the valley/hillside 3825-4250 E2+D3 
(425m) 

Superficial e 
Profundo  

Rocha sedimentar 
+ Material 
aluvionar 

Viaduct in hillside 4250-4410 D3 (160m) Superficial 
Rocha 

sedimentar 

Viaduct in hillside 4410-4820 E2+D3 (410m) Superficial 
Rocha 

sedimentar 

Viaduct in hillside 4820-4840 D3 (20m) Superficial 
Rocha 

sedimentar 

Viaduct in hillside 7110-7250 E3+D2 (140m) Superficial 
Rocha 

sedimentar 

Bridge 9380-9430 E2+D2 (50m) Profundo  
Material aluvionar 

(Pantanoso) 

Bridge 14390-14610 E2+D2 (220m) Profundo  
Material aluvionar 

(Pantanoso) 

Bridge 18515-18565 E2+D2 (50m) 
Profundo/ 
Superficial 

Material aluvionar 

Viaduct in hillside 23610-23850 E1+D2 (240m) 
Superficial 
/Profundo 

Rocha sedimentar 
+ Material 
aluvionar 

Viaduct in hillside 23910-24080 E1+D2 (170m) 
Superficial 
/Profundo 

Rocha 
sedimentar 
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Estrutura 
Tipo de 

fundação 
estimado 

Estratigrafia 

Viaduct in hillside 24220-24440 E1+D2 (220m) 
Superficial 
/Profundo 

Rocha 
sedimentar 

Viaduct in the valley 38240-38520 E2+D3 
(280m) 

Profundo 
Rocha 

sedimentar 

Viaduct over swamp 55790-56470 E2+D2 
(680m) 

Profundo Material aluvionar 

Viaduct over swamp 59630-59960 E2+D2 
(330m) 

Profundo Material aluvionar 

Viaduct over swamp 60570-60740 E2+D2 
(170m) 

Profundo Material aluvionar 

Viaduct over swamp 63470-63750 E2+D2 
(280m) 

Profundo Material aluvionar 

Bridge 68575-68625 E2+D2 (50m) 
Superficial 
/Profundo  

Material aluvionar 

Bridge 86545-86595 E2+D2 (50m) Profundo Material aluvionar 

Viaduct in the road connection to the roundabout 
at km 93270 E1+D1 (200m) 

Profundo Material aluvionar 
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Figura 36. Exemplo de um perfil onde é possível identificar o estrutura e o tipo de fundação correspondente .Imagem adaptada do estudo geológico geotécnico. 
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Considerações Finais 

 

Com este estágio foi possível compreender as diferentes vertentes necessárias para a 

realização de um estudo geológico-geotécnico. Estas vertentes envolvem os diferentes 

contextos em que os projetos podem estar inseridos, como por exemplo, a dimensão 

do projeto, o orçamento, o tipo de infraestrutura, as necessidades do dono de obra, 

entre outros. Além disso, é também necessário ter presente a fase em que o projeto se 

encontra, ou seja, cada fase tem as suas próprias necessidades, características, 

procedimentos e necessidade de detalhe. 

Todos estes fatores condicionam o projeto, obrigando assim a escolher a melhor forma 

de proceder com o estudo, ou seja, atender às necessidades do projeto, segundo a 

metodologia de um estudo geológico-geotécnico. Através da metodologia de um 

estudo geológico-geotécnico é possível a caracterização do material geológico 

fornecendo à equipa projetista os parâmetros necessários para a realização do 

projeto. O tratamento dos dados tem também um papel essencial já que possibilita a 

melhor interpretação possível, fiável e fundamentada.  

A interpretação dos resultados deve ser feita de forma simples e concisa atendendo a 

quem se destina. Embora estes estudos abordem uma componente geológica, existem 

alguns pormenores geológicos que não são necessariamente relevantes para o 

projeto. O nível de detalhe deve ser tanto maior quanto necessário. Informação em 

demasia nem sempre é a melhor opção porque pode desviar as atenções para 

assuntos irrelevantes. 

Outro ponto essencial, também relacionado com os resultados, é a campanha de 

prospeção que representa o ponto chave para qualquer estudo geológico-geotécnico. 

É a partir da campanha de prospeção que se recolhem os dados que permitem 

caracterizar todo o material geológico. Decidir as quantidades de poços de prospeção, 

sondagens mecânicas, ensaios (laboratoriais ou in situ) e a posição espacial destes é 

da maior importância e deve satisfazer as necessidades da equipa projetista, tal como 

acima referido. Além disso, não se podem deixar de parte as normas a partir das quais 

os ensaios são realizados, tão pouco se pode esquecer os métodos de classificação 

usados. 

Para casos em que a campanha de prospeção tenha um carácter mais relacionado 

com a medição de descontinuidades presentes na área de estudo, como é o caso do 

estudo de estabilização de taludes, podem, e devem ser utilizados programas 

informáticos auxiliares, como por exemplo o DIPS. Estes programas que permitem um 

tratamento estatístico dos dados e perceber se a superfície rochosa se encontra em 

situação de instabilidade. 

Com os dados e análises devidamente compilados e acompanhados da respetiva 

interpretação, são elaborados plantas e perfis que permitem fácil e rapidamente 

interpretar toda a informação tratada. 

De uma forma sintetizada, para caracterizar o material geológico presente na área de 

estudo, é necessário o conhecimento informado do objetivo do projeto e do material 

geológico presente, para posteriormente se definir a campanha de prospeção 
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adequada que irá fornecer dados mais concretos acerca deste mesmo material. Estes 

dados devem ser compilados e interpretados, atendendo ao objetivo do projeto 

caracterizando, assim, o material geológico presente na área e representando este 

através de plantas e perfis com a informação recolhida também presente. Nunca 

esquecendo o grau de especificidade da fase em que o projeto se encontra, pois este 

determina a quantidade e o detalhe de dados e informações a recolher. 
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Anexo 1. Exemplo de uma ficha de taludes, onde são anotados os dados relativos às estruturas. O 

parâmetro da resistência é normalmente determinado através de ensaios de laboratório, no entanto 

existem correlações e valores tabelados que podem ser usados para se determinar este parâmetro de 

forma expedita in situ (Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002). 
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Anexo 2. Exemplo de diagrama usado para um poço (1/2). 



106 
 

 

Anexo 3. Exemplo de diagrama usado para um poço (2/2). 
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Anexo 4. Exemplo de diagrama usado para uma sondagem. 
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Anexo 5. Parâmetros para a classificação geomecânica RMR (Vallejo et al., 2002). 
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Anexo 6. Parâmetros para a classificação geomecânica GSI (Hoek & Brown, 2019). 
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