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 Resumo 

A Geotecnia é uma área disciplinar que estuda o comportamento 

mecânico dos solos e rochas. A Geologia da Engenharia é a ciência que se 

ocupa, sobretudo, da aplicação da Geologia a obras de Engenharia Civil. Neste 

contexto os estudos geológicos e geotécnicos incluem a distribuição e o 

desenvolvimento de diversas atividades durante as fases de projetos de 

engenharia civil.  

O presente trabalho sintetiza um estágio curricular em contexto 

empresarial, no qual o principal objetivo foi a validação da Geologia como uma 

componente transversal à Geotecnia, através da fiabilidade dos estudos 

geológico-geotécnicos associados a rigorosa identificação e caracterização dos 

materiais envolvidos para otimizar a interação solo-estrutura.  

Em projetos de natureza geotécnica o primeiro passo se baseia na 

avaliação das condições e propriedades físico-mecânicas dos materiais 

geológicos interessados. Aplicado ao contexto em que se insere este trabalho, 

foi realizada uma caracterização dos solos e rochas e uma descrição dos 

principais estudos geológicos-geotécnicos realizados. Para compreender e 

analisar a importância dos estudos geológicos aplicados a casos reais, foram 

apresentados dois projetos desenvolvidos durante o período de estágio.  

O projeto de Intervenções para melhoramento da capacidade ferroviária 

para a Linha de Leixões e do Novo Terminal Rodoferroviário no Grande Porto, 

com vista ao aumento da capacidade de tráfego para comboios de mercadorias. 

E o segundo projeto que se pretende a construção de três edifícios na Quinta 

Marques Gomes Lotes 4/ 5 / 6, em Vila Nova de Gaia. Nestes casos de estudo, 

onde ocorrem terrenos de natureza granítica, foi necessário obter informações 

relativas ao comportamento dos solos e rochas, aos horizontes apropriados para 

implementação das estruturas e das fundações e à escavabilidade dos materiais, 

para posterior definição das soluções a serem adotadas. 

 De acordo com as particularidades geotécnicas de cada caso, foram 

utilizados os métodos de reconhecimento, a cartografia geológica, as 
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classificações dos solos e rochas, a execução de métodos de prospeção (poços 

de reconhecimento, sondagens mecânicas em solos e rochas, ensaios SPT, 

penetrómetros dinâmicos, ensaios de laboratório), a elaboração de zonamentos 

geotécnicos e de perfis interpretativos. 

Palavras-chave: propriedades físico-mecânicas, descontinuidades, 

caracterização geológica, classificações, estudo geológico-geotécnico, métodos 

de prospeção, geotecnia, parâmetros. 
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 Abstract 

Geotechnics is a disciplinary area that studies the mechanical behaviour 

of soils and rocks. Engineering Geology is the science that deals mainly with the 

application of Geology to Civil Engineering works. In this context, geological and 

geotechnical studies include the distribution and development of various activities 

during the phases of civil engineering projects. 

The present work synthesizes a curricular internship in a business context, 

in which the main objective was the validation of Geology as a transversal 

component to Geotechnics, through the reliability of geological-geotechnical 

studies associated with rigorous identification and characterization of the 

materials involved to optimize the soil-structure interaction. 

In geotechnical projects, the first step is based on the evaluation of the 

physical and mechanical conditions and properties of the geological materials 

concerned. Applied to the context in which this work is inserted, a characterization 

of the soils and rocks was carried out and a description of the main geological 

and geotechnical studies was carried out. To understand and analyse the 

importance of geological studies applied to real cases, two projects that were 

developed during the internship period were presented. 

The Interventions project to improve the railway capacity for the Linha de 

Leixões and the Novo Terminal Rodoferroviário no Grande Porto, with the aim to 

increase the traffic capacity for freight trains. And the second project intended to 

build three buildings at Quinta Marques Gomes Lotes 4/5/6, in Vila Nova de Gaia. 

In these case studies, where terrains of a granitic nature occur, it was necessary 

to obtain information regarding the behaviour of soils and rocks, the appropriate 

horizons for the implementation of structures and foundations and the excavation 

of materials, for later definition of the solutions to be adopted. 

According to the geotechnical particularities of each case, the methods of 

recognition were used, an also the geological cartography, the soil and rock 

classifications, the execution of exploration methods (recognition wells, 
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mechanical drilling in soil and rocks, SPT tests, penetrometers, laboratory tests) 

and the elaboration of geotechnical zonings and interpretative profiles. 

 

Keywords: physical-mechanical properties, discontinuities, geological 

characterization, classifications, geological-geotechnical study, exploration 

methods, geotechnics, parameters. 
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DPH - Penetrómetro dinâmico pesado 

DPL - Penetrómetro dinâmico leve 

DPM - Penetrómetro dinâmico médio 

DPSH - Penetrómetro dinâmico “super” pesado 

EA   - Equivalente de areia 

GSI - “Geological Strengh Index” 

ISRM - Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas 

KMZ - Keyhole merkup language 

LCPC/SETRA – Le Laboratoire Central dês ponts et Chaussées / SETRA – Le 

Service d´Etudes Techniques dês Routes et Autoroutes 

LL - Limite de liquidez 

LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil  

LP- Limite de plasticidade 

LX - Leixões 

NP - Norma Portuguesa 

PD - Penetrómetro dinâmico contínuo 
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RMR - "Rock Mass Rating" 

RQD - “Rock Quality Designation” 

RSAEEP - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 

Pontes  

SPT - “Standard penetration test” 

UIC- Union Internationale des Chemins de fer) 

USCS - Unified Soil Classification System 

VBS - Ensaio azul de metileno 

ZG - Zona geotécnica



 
                                                       FCUP   15  

  Apoio transversal na componente de geologia em projetos de natureza geotécnica 
 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL 
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1.1 Enquadramento 

O presente trabalho é elaborado como parte do programa curricular do 

segundo ano do Mestrado em Geologia na Universidade do Porto, referente ao 

Estágio em contexto empresarial que decorreu no Gabinete de Estruturas e 

Geotecnia (GEG).  

O Estágio teve início em outubro de 2019, e teve como objetivos a 

realização de tarefas de natureza científico-tecnológico no domínio da Geologia 

em contexto empresarial e desenvolvimento de capacidades para solucionar 

problemas, sentido crítico e integração de conhecimentos viabilizando a inserção 

na dinâmica do mercado de trabalho, sob a supervisão de um coorientador da 

empresa. 

O decorrer do estágio e a elaboração do relatório final foram orientados 

pela Professora Doutora Maria dos Anjos Marques Ribeiro, do Departamento de 

Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto e supervisionado na empresa pela Geóloga Raquel 

Pais e pelo Engenheiro Civil Sérgio Cunha, ambos do Departamento de Geologia 

e Geotecnia do GEG.  

1.2 Objetivos 

O estágio teve como principais objetivos o acompanhamento dos estudos 

geológicos e geotécnicos em projetos multidisciplinares desenvolvidos pelo 

GEG, que incluíram o apoio de campo na cartografia geológica e geotécnica de 

taludes, na elaboração de planos de prospeção geológico-geotécnica, no 

acompanhamento de campanhas de prospeção e na interpretação de dados 

adquiridos.  

O presente relatório tem como objetivo apresentar as bases teóricas 

necessárias para o desenvolvimento dos estudos geológicos e geotécnicos, 

através de um breve estudo do comportamento e classificação dos solos e das 

rochas e descrição das características das descontinuidades. Seguidamente 

apresenta-se as principais atividades que compõem os estudos geológicos e 
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geotécnicos com base nos variados ensaios laboratoriais e “in situ” e nos 

métodos de prospeção utilizados. E por fim, apresenta a descrição de dois 

estudos de caso desenvolvidos no estágio, os quais em diferentes contextos 

apresentam particularidades geológico-geotécnicas. 

Relativamente aos objetivos inicialmente propostos para este estágio, 

considera-se que foram alcançados e validaram a importância da Geologia como 

componente transversal a Geotecnia e ainda permitiu conhecer as diversas 

formas nas quais um geólogo pode atuar no âmbito da geotecnia. 

1.3 Estrutura do relatório 

 O relatório de estágio foi estruturado em cinco capítulos principais: 

  O “Capítulo 1 – Introdução”, que corresponde ao presente capítulo 

apresentando a temática deste relatório, os objetivos e os aspetos mais 

importantes que serão abordados. 

  Seguidamente o “Capítulo 2 – Estudo e comportamento dos solos e 

rochas”, que caracteriza e classifica os solos e as rochas, com base na Mecânica 

dos solos e na Mecânica das Rochas. 

  O “Capítulo 3 – Estudos geológicos-geotécnicos”, que caracteriza os 

solos e rochas quanto às suas propriedades e comportamentos geotécnicos e 

ainda descreve alguns métodos e técnicas de reconhecimento e ensaios 

associados.  

  O “Capítulo 4 – Estudos de caso”, no qual são apresentados os estudos 

geológicos-geotécnicos para dois projetos desenvolvidos durante a realização 

do estágio: Intervenções para melhoramento da capacidade ferroviária da Linha 

de Leixões e do Novo terminal Rodoferroviário no Grande Porto, e Estudo 

Geológico e Geotécnico da Quinta Marques Gomes Lotes 4 / 5 / 6 em Vila Nova 

de Gaia. 

 “Capítulo 5 – Conclusões” que contem as principais conclusões do estudo 

realizado neste relatório.   
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1.4 GEG - Gabinete de Estruturas e Geotecnia  

O GEG é uma empresa de consultoria e projetos de engenharia, fundada 

no Porto em 1987, com diversos projetos em Portugal e parcerias em mais de 

33 países. No GEG são desenvolvidos estudos, projetos multidisciplinares que 

incluem avaliação de riscos e segurança, planeamento e gestão de serviços, 

fiscalização, viabilidade das obras tendo sempre atenção as questões 

ambientais e de sustentabilidade. Entre os diversos projetos executados 

destacam-se obras de metros, rodovias e ferrovias, aeroportos, engenharia de 

transportes, de edifícios e portuária.  

O GEG é formado por profissionais altamente qualificados que interagem 

num ambiente de trabalho descontraído e acolhedor associado à excelência do 

trabalho realizado.  
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2 ESTUDO E COMPORTAMENTO DOS 

SOLOS E ROCHAS 
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2.1 Enquadramento geral 

 As características e propriedades dos solos e rochas condicionam o 

comportamento de todas as estruturas sobrejacentes.  

 As formações constituídas por solos são genericamente denominadas 

maciços terrosos, enquanto as que são maioritariamente formadas por rochas 

são classificadas como maciços rochosos.  

 Esta relação direta entre os maciços de fundação e as estruturas torna 

primordial o trabalho de campo, que incluiu a observação dos afloramentos, 

medição e recolha de dados, visando reunir o máximo de informações que 

possam caracterizar os aspetos que atuam sobre os solos, rochas.  

 No presente capítulo serão abordados as diversas condições geológicas, 

propriedades e classificações, assim como aspetos que desempenham um papel 

fundamental no comportamento e características geomecânicas dos solos e 

rochas, e que interferem direta ou indiretamente na interação com as estruturas 

das intervenções de engenharia civil.  

2.2 Mecânica dos solos  

2.2.1 Introdução 

 A mecânica dos solos ocupa-se do estudo e classificação do 

comportamento mecânico dos solos, das propriedades e respostas às alterações 

naturais e antrópicas. No contexto da Geologia de Engenharia a caracterização 

geotécnica é realizada através de ensaios “in situ” e laboratoriais com o objetivo 

de garantir a estabilidade e utilização dos solos face à implantação das 

estruturas solicitadas.  

 O termo solo faz referência ao conjunto natural de partículas minerais que 

resultaram da desintegração física e da decomposição química das rochas, 

podendo também conter matéria orgânica [1]. Os solos apresentam diferentes 

composições químicas, em função das transformações provocadas pela erosão 

das rochas originais. [2].  
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 Os solos podem ser classificados essencialmente com base em três 

critérios fundamentais: conforme o tipo e dimensão de suas partículas, quanto à 

sua origem e relativamente às suas aplicações [1]. Seguidamente os solos e 

maciços terrosos serão brevemente caracterizados e classificados. 

2.2.2 Caracterização dos solos  

 Os solos são constituídos de modo geral por três fases, fase sólida 

(partículas minerais ou orgânicas), líquida (água) e gasosa (ar). Os espaços 

vazios entre as partículas (poros) são preenchidos por ar e água, e essa 

proporção permite classificar os solos em saturados, quando totalmente 

preenchidos por água, ou semisaturados quando preenchidos pela fase líquida 

e gasosa [1]. 

 O material sólido que constitui os solos é formado por partículas minerais 

de diversos tamanhos, desde os grãos grosseiros (centímetros) aos finos 

(micrómetros (µm)). A composição granulométrica consiste na distribuição em 

percentagem do peso total das partículas do solo em função das suas dimensões 

e permite compreender como o tamanho e distribuição das partículas influenciam 

no movimento entre os grãos e consequentemente na resistência, consolidação 

e deformabilidade dos solos [2]. 

 A formação dos solos, pode estar associada a processos de natureza 

física, química e/ou biológica, que alteram, solubilizam e depositam os minerais 

de rocha transformando-os em solo. [2]. De acordo com a origem dos seus 

constituintes, os solos podem ser classificados em solos residuais, que 

resultaram da desintegração e (ou) decomposição in situ da rocha mãe, e em 

solos transportados, que se encontram em um lugar diferente ao da origem da 

rocha mãe. [1]. 

 Para descrever o estado físico dos solos e de outros materiais geológicos, 

foram definidas algumas grandezas básicas que estão correlacionadas 

nomeadamente: o índice de vazios, a porosidade, o grau de saturação, o teor 

em água, o peso volúmico do solo (aparente, seco e submerso); o peso volúmico 

e a densidade das partículas [1].  
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 Para a identificação e caracterização inicial dos solos são realizados 

ensaios de identificação sobre amostras remexidas (recolhidas nos ensaios de 

prospeção), sendo eles: análise granulométrica por peneiração, limites de 

Atterberg, equivalente de areia, azul-de-metileno e determinação do teor em 

água. Estes parâmetros serão abordados no Capítulo 3. 

 A forma como as partículas minerais interagem entre si ou o grau de 

compactação e deformabilidade dos solos são condicionados principalmente 

pela presença ou quantidade de água, pela pressão, pelas tensões internas e 

externas que atuam sobre elas.  

 A deformabilidade dos solos diz respeito ao movimento entre as partículas 

e alterações na forma como ocupam o espaço disponível. A aplicação de tensões 

sobre o solo atua diretamente no contato entre as partículas e a de acordo com 

a resistência do material, pode haver deslocação, alteração no volume final ou 

até mesmo rotura [2]. 

 A resistência ao corte é o parâmetro designado para analisar essa 

capacidade de deformação, trata-se de um parâmetro que deve ser analisado 

associados aos demais: natureza, estrutura, grau de deformação, estado 

tensional (tensões efetivas e tangenciais) e pressão dos fluidos intersticiais [2]. 

 Nesse contexto, insere-se o termo consolidação do solo, que diz respeito 

ao processo de adaptação às tensões exteriores (naturais ou antrópicas) e que 

reflete no comportamento intrínseco e deformabilidade entre as partículas. Esse 

processo de estabilização dos solos está condicionado pelas características e 

propriedades dos materiais constituintes e condicionantes geológicos. No 

contexto da Engenharia Civil, o estudo remete á interação de todos esses fatores 

com a estrutura de acomodação da obra [2]. 

 O estudo do solo levou a criação de diversas classificações que 

consideram diferentes aspetos e aplicações de acordo com a necessidade do 

projeto. No âmbito do estágio, foram utilizadas diversas classificações com vista 

à identificação e caracterização os solos, quer ao nível das escavações para 
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posterior reutilização em aterros rodoviários, assim como os que ocorrem ao 

nível das fundações das diferentes estruturas.     

2.2.3 Classificações de solos 

 Nos estudos de caso que serão apresentados neste relatório, foram 

utilizadas as seguintes classificações: Classificação Textural, o Sistema 

Unificado de Classificação dos Solos – USCS (Unified Soil Classification 

System), a Classificação Para Fins Rodoviários - AASHTO (American 

Association of State Highway and Transportation Officials), a Ficha UIC 719R e 

a classificação Francesa GTR (LCPC/SETRA). 

2.2.3.1 Classificação Textural 

 A classificação textural é utilizada na engenharia com o objetivo de 

analisar a distribuição granulométrica dos solos. Através dessa análise é 

possível identificar e caracterizar os solos quanto à sua natureza (arenosa, 

siltosa ou argilosa), à proporção de cada tipo de material e ao tamanho e 

distribuição dos grãos [1]. 

 Conforme a Figura 1, a classificação textural pode ser realizada através 

do Diagrama de Feret, que determina a natureza das amostras de solo com base 

na percentagem das frações em areia (2 e 0,05 mm), silte (0,05 e 0,002) e argila 

(inferior a 0,002 mm).  

 

Figura 1. Diagrama Triangular de Feret para classificação granulométrica dos solos [1]. 
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Ao contrário das classificações que serão descritas a seguir, esta 

classificação apresenta o menor valor geotécnico, pois tem como base apenas 

a distribuição granulométrica dos solos. As demais classificações por exemplo, 

consideram o grau de plasticidade dos solos, que corresponde a um parâmetro 

condicionante na avaliação da resistência, permeabilidade e compressibilidade 

dos solos [3].  

2.2.3.2 Sistema Unificado de Classificação dos Solos (USCS)  

 A Classificação Unificada de Solos é o sistema universalmente mais 

aceite. Segundo a norma ASTM D 2487-85 ([4]), deve-se utilizar a composição 

granulométrica, limites de Atterberg e teor em matéria orgânica para qualificar os 

solos em 15 grupos diferentes (ver Tabela 1 e 2). Para cada uma das categorias 

de solo definidas nessa classificação, é possível correlacionar a influência de 

outros parâmetros como a resistência ao corte, compressibilidade e prever o 

comportamento com os materiais de construção que serão utilizados [1].  

Tabela 1. Classificação Unificada de Solos - ASTM D 2487-85 (adaptado de [1]). 
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Tabela 2. Classificação Unificada de Solos - ASTM D 2487-85 (adaptado de [1]) (continuação). 
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 Através do USCS é possível identificar quais os solos apresentam mais 

aptidão e características geotécnicas necessárias para determinada obra ou 

aplicação. A Tabela 3 apresenta um resumo de algumas das propriedades 

importantes dos solos após a compactação em aterros a partir dos grupos da 

Classificação Unificada [1].  

Tabela 3. Adequabilidade dos grupos da Classificação Unificada (adaptada de [1]). 

 

A Classificação Unificada é o sistema mais utilizado nos estudos dos solos 

para fins de engenharia devido a sua utilidade ter sido testada em diversas 

experiências com obras, tornando possível a associação dos grupos de solos 

referidos a determinados comportamentos esperados para corresponder às 

exigências dos projetos de engenharia [1]. 

2.2.3.3 Classificação para Fins Rodoviários (AASHTO)  

 A Classificação para Fins Rodoviários ([5]) normalizada pela AASHTO 

pelo método M145, utiliza os ensaios de identificação, com base na análise 

granulométrica e limites de consistência para determinar o comportamento dos 

solos em obras rodoviárias [6]. 

 Neste sistema o solo é classificado em sete grupos (Tabela 4), em que os 

pertencentes às primeiras classes (A-1, A-2 e A-3) são agrupados em materiais 
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granulares em que 35% ou menos é passado pelo peneiro de 200, classificando 

como um solo de excelente ou boa qualidade. As classes A-4, A-5, A-6 e A-7 

correspondem aos solos compostos por materiais siltosos e argilosos, em que 

mais de 35% do material passa no peneiro de 200, e caracterizam solos fracos 

a pobre. 

Tabela 4 Classificação Para Fins Rodoviários (AASHTO) [5]. 

 

2.2.3.4 Classificação UIC CODE 719R 

 A classificação segundo o código UIC 719R (Union Internationale des 

Chemins de fer) foi desenvolvida para fins ferroviários e tem como objetivo 

caracterizar os solos e definir sua utilização nas terraplenagens e na construção 

de camadas de leito de via para novas linhas ferroviárias, assim como para a 

manutenção das mesmas nas linhas já existentes [7].  

 Neste sistema a classificação dos solos está condicionada pela natureza 

e tipo de solo e das condições hidrogeológicas e hidrológicas locais. A 

caracterização dos solos fornece dados relativamente à granulometria, limite de 

plasticidade e de liquidez, teor em água, grau de decomposição, à presença de 

microrganismos, e permite a categorização em: solos mineralizados, solos 

orgânicos e solos mistos. A caracterização das condições hidrogeológicas 

pretende analisar capacidade de carga e drenagem do substrato [7]. 

 A qualidade do solo é também classificada em quatro categorias de 

acordo com a percentagem de grãos finos, do estado hídrico e das condições 

hidrológicas e hidrogeológicas, e do módulo de deformabilidade (ver Tabela 5): 
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QS0: Solos "inadequados" que não constituem uma plataforma adequada e, 

portanto, requerem melhoria ou substituição por um solo de melhor qualidade. 

 QS1: Solos "pobres" que são aceitáveis em suas condições naturais se 

sujeitos a drenagem e apresentar-se em boas condições.  

 QS2: Solos "médios".  

 QS3: Solos "bons". 
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Tabela 5. Classificação dos solos segundo o código UIC 719R [7]. 

 

 A metodologia adotada nesta classificação apresenta bons resultados e 

aplicações, sendo utilizada como um recurso para a determinação da espessura 
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das camadas de balastro e sub-balastro, que são usados no dimensionamento 

de substruturas ferroviárias.  

2.2.3.5 Classificação GTR (LCPC/SETRA) 

 A Classificação GTR (2000) Guide Technique: Réalisation des remblais et 

des couches de forme) é uma classificação dos solos que tem por base o Manual 

Francês do LCPC/SETRA (Laboratoire Central dês Ponts et Chaussées) / 

(Service d’Études Techniques dês Routes et Autoroutes) [8].  

 O guia técnico do LCPC/SETRA é referência para a classificação dos 

solos e materiais rochosos aplicados à trabalhos de terraplenagens em obras 

rodoviárias e pretende analisar as condições de utilização e as classificações 

dos materiais utilizados para construção de aterros e leito de pavimentos, e 

determinar as condições de compactação. 

 Esta classificação tem como base a caracterização dos solos e rochas em 

função dos resultados de ensaios de identificação (granulometria, limites de 

plasticidade, equivalente de areia, azul de metileno, CBR). Esta análise permite 

conhecer a natureza do material, determinar o estado hídrico do solo sensíveis 

à água, e analisar as condições em que pode ser utilizado, com vista ao seu 

comportamento mecânico [8]. 

 Considerando o volume de informações e as diversas classificações 

presentes no manual LCPC/SETRA, foi escolhida para exemplificação os 

gráficos de classificação mais significativos para com o objetivo deste relatório. 

Conforme as Figuras 2 e 3, os gráficos têm como base as características 

intrínsecas do solo e estabelece combinações entre a granulometria (material 

passado no peneiro 80μm (nº200)) e o teor em argila (avaliada pelo índice de 

plasticidade (IP) ou pelo valor do azul de metileno (VBS), para solos com 

dimensão máxima igual ou inferior a 50 mm, e para solos com dimensão máxima 

superior a 50 mm.  
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Figura 2. Classificação de Solos LCPC/SETRA para solos com dimensão máxima 50 mm [8]. 

 

Figura 3. Classificação de Solos LCPC/SETRA para solos com dimensão máxima >50 mm [8]. 

2.3 Mecânica das rochas 

2.3.1 Introdução 

 A mecânica das rochas estuda o comportamento mecânico das rochas e 

maciços rochosos, nomeadamente as suas propriedades, deformações e 

respostas às alterações de origem natural e antrópica, de modo que se relaciona 

com outras disciplinas, como a geologia estrutural e a mecânica dos solos [2]. 

 O estudo da mecânica das rochas desenvolveu-se devido à frequente 

utilização do meio geológico nas obras de engenharia e exploração de recursos 

(túneis, galerias, exploração energética e mineira, barragens, estradas, etc.), 

sendo aplicada em trabalhos em que a estrutura é a rocha propriamente dita; a 

rocha representa o suporte para outras estruturas, ou em que é usada como 

material de construção [2]. 



 
  

                                 FCUP 32             
                        Apoio transversal na componente de geologia em projetos de natureza geotécnica  
 
 Estudar as propriedades das rochas é essencial para o planeamento e 

execução dos projetos de engenharia civil e permite a classificação das rochas 

e dos maciços rochosos de acordo com critérios técnicos através da realização 

de ensaios no campo ou em laboratório. 

  As principais propriedades físicas do material são o teor em água, a 

densidade, a porosidade, a permeabilidade e a durabilidade. No que se refere 

às propriedades mecânicas, as que mais se destacam são a resistência à tração, 

resistência à compressão uniaxial e triaxial, resistência ao corte e 

deformabilidade [2]. 

2.3.2 Caracterização das rochas 

 Devido à grande diversidade de materiais geológicos e critérios para 

defini-los, torna-se importante distinguir alguns termos utilizados no âmbito da 

mecânica das rochas. 

 O termo rocha faz referência a estrutura rochosa como um todo, 

descontínua considerando todas as suas estruturas; o material rocha é contínuo, 

presente entre as descontinuidades e suas propriedades podem ser 

heterogéneas e anisotrópicas. A rocha intacta ou matriz rochosa refere-se aos 

blocos de agregados naturais duros e compactos formados por partículas 

minerais de variadas dimensões. Esses blocos estão presentes entre as 

descontinuidades num maciço rochoso, constituem um sistema contínuo e são 

unidas por um forte grau de coesão [2]. 

 As rochas podem ser classificadas, tendo como base diferentes critérios 

ou finalidades, como por exemplo a classificação geológica, a classificação para 

fins de engenharia e a classificação geomecânica.  

 A classificação geológica tem como referência a qualidade e o tipo de 

rocha, composição mineralógica, génese do material (sedimentar, ígnea, 

metamórfica), sendo muito relevante a observação direta de amostras ou 

afloramento.  A classificação para fins de engenharia baseia-se nas 

propriedades mecânicas, e esta análise recorre aos ensaios físicos de 

caracterização que incluem a utilização métodos de prospeção geofísicos, 
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ensaios laboratoriais e in situ com o objetivo de determinar parâmetros como por 

exemplo a velocidade de propagação das ondas longitudinais e transversais; 

módulo de elasticidade e resistência à compressão [2]. Como exemplos destas 

classificações destacam-se a “Descrição Geotécnica Básica” e “Rock Quality 

Designation”.   

 As classificações geomecânicas caracterizam as rochas e maciços 

rochosos com base em propriedades que podem ser identificadas através da 

observação direta, dos ensaios realizados em amostras ou in situ e também a 

partir de amostras recolhidas de sondagens, como exemplo as classificações no 

sistema "Rock Mass Rating" (RMR), “Geological Strengh Index” (GSI) e a 

Classificação de Barton (Sistema Q) [2]. 

2.3.2.1 Descontinuidades 

 Os mecanismos de deformação e rotura e o comportamento geral dos 

maciços rochosos são condicionados pelas descontinuidades, que separam os 

blocos de rocha e na sua extensão o maciço rochoso [2].  

 As descontinuidades desempenham um papel fundamental no 

comportamento dos maciços rochosos. Essa influência torna o reconhecimento, 

descrição e caracterização essenciais para compreender o seu papel.  Como o 

próprio nome indica, o termo é utilizado para referenciar qualquer plano de 

separação que altere a continuidade do maciço rochoso.  

 Essas estruturas geológicas podem ter origem sedimentar, tectónica ou 

diagenética. As descontinuidades podem aparecer sistematicamente agrupadas 

em famílias ou através de um único plano, de forma contínua e persistente, 

atingindo dimensões em pequena a grande escala. 

 De todo o modo, as características como a orientação e dimensão das 

descontinuidades condicionam definitivamente as propriedades, resistência, 

deformabilidade, comportamento hidráulico e mecânico dos maciços rochosos, 

uma vez que esses planos atuam diretamente nas fraturas e alterações, 

permitindo também a percolação da água [2]. 

 Falhas 
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 As falhas são superfícies de fratura ao longo da qual um dos lados 

desloca-se relativamente ao outro, segundo uma direção paralela à superfície de 

fratura ou da zona. As falhas apresentam dimensões variáveis desde a escala 

microscópica, até extensões quilométricas. Estas estruturas podem ser 

reconhecidas e classificadas consoante diversos aspetos anatómicos em 

associação com o movimento relativo dos blocos em falhas normais, inversas e 

translacionais [9]. 

 Do ponto de vista da Engenharia Civil as falhas podem apresentar um 

considerável risco geológico-geotécnico associado à estabilidade de taludes, de 

fundações de barragens e de obras subterrâneas (túneis, galerias, cavernas, 

exploração mineira etc.).  

 O reconhecimento e caracterização das falhas é fundamental em diversas 

condições geológicas, considerando que estas descontinuidades apresentam 

orientação e propriedades físicas (espaçamento, preenchimento, espessura, 

abertura etc.), que influenciam a estabilidade global do maciço. Esses 

parâmetros condicionam o comportamento das falhas, e consequentemente 

determinam a forma e dimensão dos blocos que compartimentam o maciço, 

reduzindo a qualidade das propriedades geomecânicas do mesmo, por exemplo 

a resistência [9].  

 Essas interferências podem originar deformações muito significativas, 

uma vez que representam potenciais planos de rotura dos blocos, motivo pelo 

qual devem ser monitoradas durante a execução de uma obra, modificações nas 

estruturas geológicas e a aplicação de métodos de prospeção. Para avaliar as 

condições de segurança e assegurar a estabilidade do maciço, pode-se realizar 

uma análise cinemática dessas estruturas e ensaios de resistência em amostras 

de rochas em laboratório, e caso necessário adotar as medidas de estabilização 

convenientes. 

 Diáclases 

 Diáclases são estruturas planares que separam o maciço em blocos e 

cujos bordos se apresentam unidos, de modo geral, também são fraturas em que 



 
  

                                 FCUP 35             
                        Apoio transversal na componente de geologia em projetos de natureza geotécnica  
 
o deslocamento ao longo da superfície de rotura é pouco significativo ou nulo. 

Essas estruturas podem ter origem de movimentos distensivos ou compressivos 

durante a formação do maciço [2].  

 Quando as diáclases se apresentam com uma geometria similar e 

orientação equivalente são coletivamente denominadas por família de diáclases 

(join set). Quando apresentam orientações paralelas e espaçamento constante 

designam-se por diáclases sistemáticas. Se duas ou mais famílias na mesma 

zona se dispõem em conjuntos constituem um sistema de diáclase (joint sistem). 

 Por vezes, as diáclases podem ser diferenciadas de acordo com sua 

origem, aquelas de origem tectónica estão associadas as falhas e dispõem-se 

paralelas à superfície de falha. As diáclases em corpos ígneos são formadas por 

contração durante ou depois da implantação do corpo ígneo e dispõem-se em 

famílias ortogonais entre si. Por fim, as diáclases formadas pela redução da 

carga litostática se dispõem subparalelamente à superfície topográfica [2].   

 Os sistemas de diáclases podem ser contínuos em pequena e grande 

escala. Embora a espessura dessas estruturas seja pouco significativa as 

diáclases pode se expandir e ocorrer o preenchimento por minerais como calcite 

e quartzo que originam pequenos filões.    

 Estratificação  

  Esse tipo de descontinuidade constitui superfícies que limitam os estratos 

nas rochas sedimentares, trata-se de descontinuidades sistemáticas e 

contínuas, cuja orientação é essencialmente paralela à superfície em 

consequência da deposição de sedimentos. Entretanto, devido à processos 

geológicos e movimentos tectónicos a orientação pode ser alterada. Essas 

estruturas podem exibir dimensões variadas de centímetros a metros [2].  

 Foliação 

 Este tipo de descontinuidade consiste numa estrutura planar penetrativa, 

marcada pela intensa recristalização de mineras filitosos. De modo geral é uma 

foliação de origem tectónica associada aos agentes de metamorfismo 

(temperatura e pressão) que ocorre em rochas que tenham sofrido uma 
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deformação. Esse arranjo estrutural é formado devido à orientação paralela de 

minerais que imprimem uma grande clivagem à rocha, estes aparecem com 

frequência e espaçados na ordem dos milímetros. Essa característica é muito 

marcante nos xistos e em rochas cristalinas. 

2.3.2.1.1 Características das descontinuidades 

 A caracterização das famílias de descontinuidades em maciços rochosos 

inclui diversos aspetos que podem ser observados, medidos e analisados nos 

afloramentos. Essas características e parâmetros geométricos determinam o 

comportamento mecânico e resistência dos planos de descontinuidades e serão 

descritos como: orientação, espaçamento, persistência, rugosidade, abertura, 

preenchimento e resistência das paredes [10].  

 Orientação  

 A orientação ou atitude de uma descontinuidade é o espaço determinado 

pelo pendor ou mergulho da linha de maior declive do plano que a contém 

através do ângulo medido no sentido descendente a partir da horizontal, e pelo 

azimute da direção dessa mesma linha, medido a partir do Norte no sentido 

horário (Figura 4).   

 

Figura 4. Representação da descontinuidade N60E, 30 SE. Em que,  : pendor ou mergulho da 

linha de maior declive e : azimute da linha de maior declive; (a) em vista isométrica; (b) vista 

em planta [11]. 

 Na caracterização de maciços rochosos é comum que as 

descontinuidades sejam categorizadas em famílias para a determinação da 

Azimute: 1500 

Plano 
30/150 

Pendor: 

30SE 

Direção 

N60OE 
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orientação média de cada uma. Essa representação é baseada em valores 

estatísticos representativos das descontinuidades cujas orientações e 

características são similares. As medições são habitualmente realizadas 

utilizando a bússola de geólogo e variam de acordo com aleatoriedade das 

orientações dos planos, da dimensão da zona estudada, de forma que é 

necessário medir um número suficiente de orientações de acordo com os 

detalhes requeridos na análise [11]. 

 A representação gráfica das descontinuidades, nomeadamente a sua 

orientação das famílias, permite visualizar a geometria dos conjuntos rochosos. 

Desse modo, as presenças de famílias com orientações distintas determinam o 

grau de fraturação do maciço rochoso, assim como, a forma e o tamanho dos 

blocos da matriz rochosa. A representação pode ser feita utilizando: 

• Projeção estereográfica: representa os planos e os respetivos pólos; 

• Diagrama de roseta: representa as medidas de orientação de forma 

quantitativa; 

• Bloco digrama: utiliza símbolos em mapas geológicos que indicam 

valores médios para cada tipo de descontinuidade. 

 Espaçamento 

  O espaçamento é a distância média que separa os planos de 

descontinuidades adjacentes pertencentes à mesma família, influenciando no 

comportamento geral do maciço, sobretudo em aspetos como a resistência e 

condutividade hidráulica.  

 Essa característica define no tamanho dos blocos que compõem as 

diferentes famílias estabelecendo uma relação diretamente proporcional com a 

resistência dos mesmos. De modo que, quanto menor for o espaçamento entre 

os planos de descontinuidades, menor tende a ser a resistência do maciço 

devido à presença ou não de coesão nos materiais rochosos [2].  

 O espaçamento pode ser medido no campo ou aquando da realização de 

sondagens com recuperação de testemunhos. No segundo caso, se as amostras 

apresentarem boa qualidade após a recuperação, é possível observar e medir o 
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espaçamento entre as descontinuidades. Para tal, convém que o comprimento 

da amostra seja dez vezes superior ao espaçamento pré-determinado para as 

descontinuidades, e dessa forma o valor medido ser representativo das reais 

condições do maciço [2].  

 A Tabela 6 a seguir classifica o espaçamento entre as descontinuidades. 

Tabela 6. Classificação das descontinuidades com base no seu espaçamento [12]. 

Descrição Espaçamento (mm) 
Fraturação 

Extremamente próximas < 20 F6 

Muito próximas 20 - 60 F5 

Próximas 60 – 200 F4 

Moderadamente afastadas 200 – 600 F3 

Afastadas 600 – 2000 F2 

Muito afastadas 2000 – 6000 F1 

Extremamente afastadas >6000 F0 

 

 Persistência  

 Persistência ou continuidade é o termo utilizado para representar a 

extensão em área do plano de uma descontinuidade. Através desse parâmetro 

é possível definir se a matriz rochosa foi afetada pelo processo de rotura do 

maciço rochoso e como a resistência do mesmo é afetada [2].  

 Para quantificar a persistência do maciço é medido o comprimento do 

traço da superfície das descontinuidades em superfícies expostas e, a partir 

destas medições, estimam-se as áreas médias das famílias de 

descontinuidades. A Tabela 7 apresenta a metodologia utilizada para 

caracterizar a persistência de uma família de descontinuidade em relação ao 

comprimento do seu traço.  
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Tabela 7. Caracterização da persistência de uma família de descontinuidades em função do 

comprimento do traço [12]. 

Persistência Comprimento do traço (m) 

Muito baixa < 1 

Baixa 1 – 3 

Média 3 – 10 

Elevada 10 – 20 

Muito elevada > 20 

 

 A continuidade é um dos parâmetros que mais influencia no 

comportamento dos maciços rochosos e desempenha um papel fundamental na 

estabilidade de taludes, obras subterrâneas, barragens, etc. Entretanto, é um 

dos mais difíceis de quantificar através da observação, devido às limitações de 

acesso à medição nos afloramentos, que inviabiliza uma análise tridimensional 

dos planos [2].  

 Uma alternativa é a representação gráfica que utiliza bloco-diagrama para 

melhor visualização e avaliação deste parâmetro no campo. Desde modo 

observa-se como cada família condiciona a persistência do maciço, visto que as 

famílias apresentam descontinuidades mais extensas do que outras, e aquelas 

que apresentarem maior continuidade são as que assumem maior relevância 

relativamente aos planos de rotura do maciço rochoso.  

 Rugosidade  

 A rugosidade está presente nas paredes das descontinuidades e o termo 

faz referência à essas irregularidades das superfícies. Esse especto caracteriza-

se pela curvatura através de ondulações ou pequenas irregularidades que 

tendem a ser danificadas em função dos movimentos relativos entre as paredes 

das descontinuidades. A rugosidade condiciona a resistência ao corte dos planos 

e sua descrição tem como objetivo principal avaliar o grau de resistência dos 

planos e consequentemente do maciço [2].  
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 As rugosidades existentes nos planos podem determinar as possíveis 

direções de deslizamento e controlar a resistência ao corte para cada uma delas. 

Estes aspetos são diretamente proporcionais, de modo que quanto maior a 

rugosidade maior a resistência dos planos que compõem o maciço. A presença 

de irregularidades dificulta o movimento durante os processos de deslocamento 

e a resistência ao corte fica condicionada se a direção do movimento ocorrer 

paralela às rugosidades ou se for transversal a elas.   

 Essas irregularidades podem ser observadas e descritas no campo, de 

acordo com as condições de acessibilidade ao afloramento e são classificadas 

de acordo com a escala em que são observadas: planas, onduladas e 

escalonadas na ordem decimétrica a métrica e superfícies polidas, lisas e 

rugosas à escala milimétrica e centimétrica (Figura 5). 

 

Figura 5. Perfis representativos para classificação das rugosidades. in: [11]. 
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Abertura e infiltração (exsurgências) 

 A abertura compreende no espaço existente entre as duas paredes da 

descontinuidade quando este se encontra preenchido por ar ou água. Esses 

espaços são formados a partir de deslocamentos entre as descontinuidades ou 

à processos de dissolução [2].  

 O interesse em dimensionar essas estruturas provém da sua influência 

relativamente ao comportamento do maciço rochoso. As cavidades formadas no 

interior do maciço reduzem a capacidade de resistência, aumentam a 

deformabilidade e permitem a percolação da água.  

 As aberturas e descontinuidades como um todo, atuam como trajetória 

preferencial para a infiltração da água nos maciços rochosos (permeabilidade 

secundária). Em situações que as descontinuidades apresentam aberturas ou 

preenchimento por material permeável, a percolação da água ocorre facilmente. 

Por outro lado, aberturas com pequenas dimensões ou com enchimento de 

material pouco permeável (argilas), as condições para percolação da água não 

são favoráveis, conduzindo a baixos valores de permeabilidade [2].  

 Esses fatores condicionam de forma direta ou indireta o uso do maciço 

como base para fundação de estruturas. Mesmo em descontinuidades muito 

fechadas, as aberturas influenciam na resistência ao corte, uma vez que 

modificam as tensões efetivas que atuam sobre as paredes.  

 A medição das aberturas é realizada diretamente no afloramento o auxílio 

de uma régua. São consideradas os valores médios mais representativos para 

cada família de descontinuidades. A Tabela 8 representa as nomenclaturas 

associadas as dimensões das aberturas, num intervalo de valores que abrange, 

desde fissuras na ordem dos milímetros, até cavernas com largura superior a um 

metro.  
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Tabela 8. Caracterização das descontinuidades conforme a dimensão da respetiva abertura 

[12]. 

Designação Abertura (mm) 

Muito fechadas < 0.1 

Fechadas  0.1 – 0.25 

Parcialmente abertas 0.25 – 0.5 

Abertas 0.5 – 2.5 

Largas 2.5 – 10 

Muito largas 10 – 100 

Extremamente largas 100 – 1000 

Cavernosas > 1000 

 

 Preenchimento  

 Esta característica está diretamente associada à abertura das 

descontinuidades por meio da ocupação do espaço existente entre as paredes, 

por um material de natureza endógena ou exógena. A natureza do 

preenchimento, assim como a espessura, a resistência ao corte e a 

permeabilidade condicionam o comportamento do maciço de forma direta ou 

indireta, em função das variáveis propriedades físicas e mecânicas dos materiais 

de enchimento [2].  

 A avaliação desse parâmetro pretende identificar o material e espessura 

de enchimento, descrever a mineralogia e tamanho do grão, reconhecer a origem 

do material e o grau de humidade (este permite inferir qualitativamente a 

permeabilidade do material).  

 O material de enchimento pode ser proveniente da decomposição e 

alteração da própria parede da descontinuidade e, então deve-se analisar o grau 

de meteorização do mesmo. Entretanto, a sua origem pode estar associada a 

um material externo, que foi arrastado até as aberturas e precipitou [2]. 

Geralmente o preenchimento é constituído por materiais ou minerais argilosos, 

quartzo, calcite, óxidos de ferro, entre outros. 
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2.3.3 Classificações geológicas e geomecânicas dos maciços rochosos  

 Devido à subjetividade e à incerteza associada à caracterização dos 

maciços rochosos, a geologia e a geotecnia unem-se no ponto de vista da 

Engenharia Civil, com o objetivo de formalizar classificações numa linguagem 

mais universal possível. A classificação dos maciços rochosos depende 

naturalmente do estado da matriz rochosa (rocha intacta) e das superfícies de 

descontinuidades que intersectam o maciço, desta forma são utilizados métodos 

fundamentados na mecânica das rochas. 

 Segundo Bieniawski, os sistemas de classificação são utilizados com os 

seguintes objetivos [13]: 

• Categorizar uma formação rochosa em grupos que apresentam o 

mesmo comportamento geotécnico; 

• Identificar os parâmetros mais relevantes e que condicionam o 

comportamento do maciço; 

• Compreender as características das diferentes classes dos maciços; 

• Relacionar as diferentes condições geológico-geotécnicas; 

• Obtenção de dados quantitativos e elaborar o dimensionamento do 

projeto; 

• Promover uma base comum para a comunicação e compreensão entre 

profissionais de diferentes áreas. 

 A classificação dos maciços rochosos provém da necessidade de: definir 

parâmetros que caracterizem o terreno com base em observações ou ensaios, 

possibilitar uma comunicação através da classificação universal, realizar uma 

comparação com situações semelhantes já experienciadas e indicação de 

medidas a serem adotadas. Essas metodologias consideram a possibilidade de 

uma caracterização superficial baseada em afloramentos e superfícies de 

escavação ou na caracterização em profundidade com recurso a sondagens e 

outros elementos de prospeção. Segundo o Eurocódigo 7, a determinação dos 

valores característicos das propriedades dos materiais geológicos deve basear-

se nos resultados de ensaios de laboratórios e de campo [14]. 
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 A seguir serão descritas as classificações que são mais utilizadas 

atualmente ou que foram importantes no contexto desse trabalho. Vale ressaltar 

que essas classificações podem variar de acordo com o contexto geológico e 

exigência dos projetos, cabe ao profissional analisar as especificidades 

pretendidas. 

2.3.3.1 Descrição geotécnica básica (BGD) 

Entre os diversos sistemas de classificações existentes, o sistema BGD 

proposto pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas (ISRM), 

consiste num dos mais aplicados na atualidade. Este sistema integra 

características geológicas, estruturais e mecânicas dos maciços rochosos e do 

material rocha através de uma descrição geotécnica direta e simples, que 

permite unificar a linguagem para profissionais das diversas áreas, servindo de 

base para descrições e/ou classificações específicas através de medições ou 

observações [12].  

Esse sistema de classificação é categorizado baseado nos seguintes 

aspetos:  

• Caracterização geológica: litologia e estado de alteração (W). 

• Caracterização estrutural: espaçamento entre as fraturas (F) e a 

espessura das camadas (L). 

• Caracterização mecânica: ângulo de atrito das descontinuidades (A), 

resistência à compressão simples do material rocha (S). 

A classificação tem início com a caracterização geológica através do 

reconhecimento da litologia do maciço, seguido pela respetiva categorização em 

5 classes: grau de alteração, espaçamento entre as fraturas, espessura das 

camadas, ângulo de atrito e resistência à compressão simples.   

 Estado de alteração (W) dos maciços rochosos  

O estado de alteração é geralmente descrito e indicado baseado em 

métodos de observação dos aspetos que evidenciam alguma alteração no 

maciço (mineralogia, friabilidade, coloração, brilho, estrutura etc.). A observação 

pode ser visual ou com auxílio do martelo de mão. De acordo com a BGD a 
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classificação é feita considerando cinco graus de alteração dos maciços 

rochosos conforme apresenta-se na Tabela 9.   

O estado de alteração também pode ser classificado em correlação com 

a percentagem de recuperação (Tabela 10), que constitui uma ferramenta 

complementar, visto que não está incluída na Descrição Geotécnica Básica 

proposto pelo ISRM [15]. 

 A recuperação representa em percentagem o estado de alteração das 

rochas que foram perfuradas nas operações de sondagens (manobra). O cálculo 

corresponde à soma dos comprimentos das amostras recolhidas e o 

comprimento total que foi perfurado durante a manobra multiplicado por 100, de 

modo que as percentagens de recuperação refletem na qualidade do maciço. 

Entretanto, as percentagens de recuperação obtidas durante as manobras 

podem ser condicionadas, em menor grau, por fatores como a qualidade do 

equipamento utilizado e a perícia do operador.  

Tabela 9. Classificação do grau de alteração de maciços rochosos [12]. 

Classe 
Classificação 

Descrição 

W1 
Rocha sã Rocha isenta de alteração, de cor lustrosa em toda a sua massa 

W2 
Rocha pouco 

alterada 
As superfícies de descontinuidade estão manchadas de óxidos, mas 
a parte intacta entre estas mantém a cor lustrosa da rocha. 

W3 

Rocha 
medianamente 

alterada 

Exibe meteorização acentuada na zona das descontinuidades e a 
partir destas para o interior; alteração de cor em relação à rocha sã, 
sob a forma de manchas localizadas ou afetando toda a massa 
rochosa. 

W4 Rocha muito alterada 
Apresenta-se intensamente meteorizada, parcialmente 
transformada em materiais residuais ou facilmente desagregáveis à 
mão. 

W5 Rocha decomposta 
Evidencia comportamento terroso generalizado, mantendo, 
contudo, as texturas e estrutura primordiais 
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Tabela 10. Classificação do grau de alteração dos maciços rochosos em função da 

percentagem recuperação [15]. 

Classe Designação Recuperação (%) 

W1-2 São a pouco alterado > 80 

W3 Medianamente alterado 80 – 50 

W4-5 Muito alterado a decomposto < 50 

 

 Estado de fraturação (F) dos maciços rochosos  

O estado de fraturação de maciços é determinado com base no 

espaçamento entre as descontinuidades, sendo esta classificação feita em cinco 

categorias (Tabela 11).  

Tabela 11. Classificação do grau fraturação [12]. 

Classe Descrição Classificação Espaçamento (cm) 

F1 Fraturas muito afastadas Rocha pouco fraturada > 200  

F2 Fraturas afastadas Rocha pouco fraturada 60 a 200  

F3 
Fraturas medianamente 

afastadas 
Rocha medianamente 

fraturada 
20 a 60  

F4 Fraturas próximas Rocha muito fraturada 6 a 20  

F5 Fraturas muito próximas 
Rocha muitíssimo 

fraturada 
< 6 

 

 Espessura das camadas (L), ângulo de atrito (A) e resistência à 

compressão simples (S) 

 As classificações referentes à espessura das camadas (utilizado em 

rochas estratificadas), ângulo de atrito das fraturas e resistência à compressão 

simples serão apresentadas nas  

 

Tabela 12, 13 e 14.  
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Tabela 12.Classificação segundo a espessura das camadas [10]. 

Classe Designação Espaçamento da camada (cm) 

L1 Muito espessa > 200 

L2 Espessas 60 a 200 

L3 Espessura mediana 20 a 60 

L4 Delgadas 6 a 20 

L5 Muito delgadas < 6 

 

Tabela 13. Classificação do ângulo de atrito da rocha [12]. 

Classe Designação Ângulo de atrito (0) 

A1 Muito elevado > 450 

A2 Elevado 350 – 450 

A3 Médio 250 – 350 

A4 Baixo  150 - 250 

A5  Muito baixo < 150 

 

Tabela 14. Classificação da resistência à compressão simples [12]. 

Classe Designação Resistência à compressão (σc) (MPa) 

S1 Muito elevada > 200 

S2 Elevada 60 – 200 

S3 Média 20 – 60  

S4 Baixa  6 – 20  

S5  Muito baixa < 6 

 

 Resistência das rochas (R)  

De acordo com a Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas a 

resistência das rochas e dos solos (Tabela 15) pode ser estimada através da 
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análise realizada com o martelo de geólogo ou faca. Esta classificação apresenta 

um caráter subjetivo, de modo que deve-se analisar com senso crítico [10]. 

Tabela 15. Classificação segundo a resistência da rocha [10]. 

 

2.3.3.2 Índice de qualidade da rocha (RQD – “Rock Quality Designation”) 

 O índice de qualidade da rocha, também conhecido como RQD (“Rock 

Quality Designation”) representa a qualidade do maciço rochoso, com base na 

quantificação a nível de fragmentação relacionado com o estado de alteração.  

 Este índice é definido como a percentagem de recuperação dos 

testemunhos de sondagens mecânicas onde há recuperação contínua de 

amostras. Sendo assim o valor atribuído ao RQD é definido como a percentagem 

obtida do quociente entre a soma dos segmentos de amostra com comprimento 

superior a 10 cm (medido em relação ao eixo dos carotes) e o comprimento total 

furado em cada manobra [16]. Na equação são desconsideradas as amostras 

não recuperadas, rochas muito alteradas, fragmentos e blocos muito pequenos: 

𝑅𝑄𝐷 (%) = 
∑ 𝑙  (>10cm)

𝐿
𝑥100 

  
Em que: 

Classe Descrição Identificação de campo 
Aproximação ao intervalo 

de resistência à 
compressão simples (M Pa) 

R0 Extremamente baixa Consegue-se marcar com unha. 0,25 - 1 

R1 Muito baixa 
O material desagrega-se com golpe firme do 

pico de martelo. 
1.0 – 5.0 

R2 Baixa 
É possível cortar material com faca, mas é 
demasiado duro para lhe dar a forma de 

provete para ensaio. 
5.0 – 25 

R3 Média 
Um golpe firme com o pico do martelo faz 
indentações até 5mm; com faca é possível 

raspar a superfície. 
25 - 50 

R4 Elevada 
Pedaços pequenos de rocha seguros com a 

mão são partidos com um único golpe de 
martelo 

50 - 100 

R5 Muito elevada 
Requer muitos golpes de martelo para partir 

amostras intactas. 
100 - 250 

R6 Extremamente elevada 
A rocha lasca após sucessivos golpes de 

martelo e ressoa quando batida. 
>250 
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l – Somatório dos comprimentos dos carotes maiores que 10 cm; 

L – Comprimento total perfurado na manobra; 

 A Tabela 16 apresenta a classificação da qualidade dos maciços segundo 

os valores de RQD [16]. 

Tabela 16. Classificação da qualidade de maciços rochosos de acordo com o RQD [16]. 

Designação RQD (%) 

Muito fraco 0 - 25 

Fraco 25 - 50 

Razoável 50 - 75 

Bom 75 - 90 

Excelente 90 – 100 

 

2.3.3.3 Sistema de classificação RMR (“Rock Mass Rating”) 

 Este sistema de classificação de maciços rochosos permite correlacionar 

os índices de qualidade do maciço com diversos parâmetros geotécnicos. Esta 

classificação baseia-se na atribuição de diferentes pesos aos parâmetros que o 

autor considerou mais significativos no comportamento dos maciços [13]: 

• Resistência à compressão uniaxial da matriz rochosa. 

• Grau de fraturação e determinação do RQD. 

• Espaçamento das descontinuidades. 

• Condições das descontinuidades. 

• Condições hidrogeológicas. 

• Orientação das descontinuidades.  

 A metodologia utilizada no sistema RMR é baseada inicialmente em 

observações no campo, onde são medidas e analisadas as propriedades e 

características do maciço e das descontinuidades. Em seguida o maciço é divido 

em zonas em função das características geológicas semelhantes, e então, são 

aplicadas pontuações (Tabela 17) para cada um dos primeiros cinco parâmetros 

analisados (resistência à compressão uniaxial, RQD, espaçamento das 
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descontinuidades, condição das descontinuidades e condições hidrogeológicas). 

Essa pontuação é correlacionada com a orientação das descontinuidades e 

obtém-se um valor numérico de 0 a 100 que classifica o maciço rochoso segundo 

o sistema RMR [2]. 

Tabela 17.Classificação da qualidade de maciços rochosos de acordo com índice RMR 

(adaptado de [13]). 
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A classificação geomecânica RMR é aplicável a diversos tipos de projetos 

de engenharia, como por exemplo, túneis, fundações, taludes e minas. A 

utilização desta classificação permite analisar o maciço de modo a se definir as 

possíveis áreas de instabilidade que podem surgir durante as escavações [17].  

Quando aplicado as fundações em rocha, por exemplo, a classificação 

RMR pode ser utilizada para estimar o módulo de elasticidade in situ da fundação 

rochosa, um parâmetro muito importante na avaliação do maciço. Neste caso, 

são utilizadas duas equações que consideram os valores de RMR superiores e 

inferiores a 50 [18].  

2.3.3.4 Índice de resistência geológica (GSI – “Geological Strengh Index”) 

 O índice de resistência geológica (GSI) foi desenvolvido com o objetivo de 

avaliar qualitativamente e quantitativamente as propriedades das 

descontinuidades dos maciços, que por consequência influenciam a sua 

resistência e a sua deformabilidade. Esse índice inicialmente foi desenvolvido 

para classificar maciços rochosos fraturados, e posteriormente foi adaptado para 

maciços rochosos heterogéneos [19]. 

 A resistência de um maciço rochoso é condicionada principalmente pelas 

propriedades dos blocos de rocha intacta e o seu comportamento quando sujeito 

a pressão ou tensão. Os diferentes estados de tensão que atuam sobre os 

maciços podem gerar movimentos de deslizamento ou rotação de acordo com 

as características geométricas da rocha intacta e das condições das superfícies 

(rugosidade, alteração e o preenchimento) que compartimentam a rocha.   

 O GSI determina a qualidade geológica-geotécnica dos maciços através 

da classificação da resistência e das características das descontinuidades em 

cinco classes, que permitem determinar a resistência do maciço em relação a 

homogeneidade ou heterogeneidade da rocha intacta. O sistema GSI permite 

que seja atribuído um valor GSI característico que classifica a qualidade do 

maciço desde “muito fraco” a “muito bom” de acordo com as características 

observadas nas diferentes condições geológicas que estão inseridos.   
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 A metodologia utilizada para obter o valor de GSI é simples e utiliza uma 

tabela (Tabela 18) como base para maciços fraturados e heterogéneos e 

também considera as características das descontinuidades que afetam o maciço 

[19]. 

 Outra aplicação do valor do GSI é sua utilização como complemento ao 

critério de rotura de Hoek-Brown para determinar a resistência dos maciços 

rochosos na definição das constantes intervenientes, e embora apresente 

algumas limitações, tem apresentado fiabilidade nos resultados nos projetos de 

engenharia [19]. 
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Tabela 18.Tabela de referência para estimar o valor do GSI aplicável a maciços fraturados 

heterogéneos [19]. 
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2.3.4 Análise cinemática da estabilidade dos taludes   

 A estabilidade de taludes é fortemente influenciada pela presença de 

descontinuidades que atuam como principais condicionantes dos modos de 

rutura em maciços rochosos. Atualmente existem algumas opções de software 

que analisam e caracterizam as descontinuidades, sendo utilizados como 

recurso para o estudo e o controle da estabilidade de taludes. 

O software DIPS foi utilizado como ferramenta complementar para 

identificação e caracterizar o comportamento das principais famílias de 

descontinuidades, e analisar o modo preferencial de rotura através das 

projeções estereográficas. Através desta metodologia foi possível avaliar a 

possibilidade de ocorrência dos diferentes tipos de rotura associados ao 

comportamento das descontinuidades e estudar as soluções preventivas a 

serem adotadas.  

O DIPS é um software de análise e apresentação de dados estruturais 

desenvolvido pela Rocscience, que utiliza técnicas de projeção estereográfica 

na realização de análises estatísticas de dados geológicos recolhidos no campo. 

Esses dados são particularmente, as orientações de superfícies de 

descontinuidades observadas e medidas in situ ou obtidos a partir de sondagens. 

O software é de simples utilização e permite o tratamento estatístico dos dados 

geológicos de descontinuidades e uma previsão de eventuais episódios de 

instabilidade estrutural que o maciço pode apresentar [11]. 

A introdução dos dados, nomeadamente da inclinação β (dip) e o azimute 

α (dip direction) é realizada de forma prática seja manualmente ou copiados a 

partir de um ficheiro Excel. Esses dados provêm da medição da atitude 

(orientação e inclinação) de um plano de descontinuidade em que o Dip é a 

inclinação, pendor ou mergulho do plano e varia entre 0 e 90º e Dip Direction é 

o azimute da reta de maior declive desse plano que varia 0 e 360º. 

 Os dados inseridos originam uma representação gráfica em que os pontos 

representados são os polos das normais aos planos das descontinuidades. A 

partir da distribuição desses polos é possível identificar as famílias de 

descontinuidades que se concentram em diferentes conjuntos atribuídos a uma 
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mesma família, o que permite distingui-las e caracterizá-las devido ao grau de 

dispersão (ver Figura 6 e Figura 7). 

 

Figura 6. Representação estereográfica dos polos das normais (projeção igual ângulo) [11]. 

 

Figura 7.Identificação das famílias de descontinuidades [11]. 

O software apresenta a funcionalidade de identificar e a caracterizar os 

diferentes modos de rotura possíveis dentro de uma mesma família de 

descontinuidades, através da variação de parâmetros como a resistência ao 

corte e deslizamento e orientação dos planos de descontinuidades. Esta análise 

estatística identifica as situações de instabilidade e o risco percentual associado 

a essa família, e analisa as possíveis ocorrências de instabilidade no plano do 

talude, seja deslizamento plano, em cunha ou basculamento (toppling). 
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3 ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS  
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3.1 Estudo geológico-geotécnico 

 O estudo geológico-geotécnico baseia-se na caracterização das 

condições geológicas e geotécnicas que atuam sobre os terrenos interessados 

em projetos de engenharia civil. Este estudo é referência para a análise e 

dimensionamento de obras e tem como base os resultados das atividades e 

ensaios realizados no decorrer das diversas fases de um projeto. 

 As atividades a serem realizadas são categorizadas em cinco fases: 

estudo prévio, anteprojeto, projeto, construção e monitorização. Para cada fase 

foram definidas atividades de carácter geológico-geotécnico, cujos dados 

obtidos servem de base para a fase seguinte (ver Tabela 19). Todas as 

considerações geológicas e geotécnicas relativas às diferentes fases pretendem 

aprimorar a estabilidade das estruturas e pode incluir a realização de novos 

ensaios para melhor caracterizar as zonas de interesse [2]. 
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Tabela 19. Distribuição das atividades de prospeção geológico-geotécnica para as fases de 

projeto da Engenharia Civil (adaptada de [2]). 

Fase Atividades de prospeção geológico-geotécnica 

 
Estudo Prévio 
Análise da variabilidade do projeto 

Recolha bibliográfica 
Fotografia aérea e de satélite 
Reconhecimento geológico de superfície 
Cartografia preliminar 
Ensaios expeditos 

 
Anteprojeto 
Escolha do local/traçado do projeto 

Cartografia de pormenor 
Ensaios “in situ” 
Prospeção geofísica 
Prospeção mecânica 
Instalação de piezómetros 
Ensaios laboratoriais 

Projeto 
Caracterização profunda do maciço 

Atividades de prospeção idênticas à fase anterior com cariz 
complementar, com o objetivo de caracterizar detalhadamente o 
maciço definindo parâmetros geotécnicos para o desenho e 
dimensionamento das estruturas e escavações. 

Construção 
Caracterização ou adaptação dos 
pressupostos 

 
Cartografia de superfície de escavação 
Prospeção e ensaios complementares 

 
Monitorização 

Controlo e acompanhamento do comportamento estrutura-terreno, 
com recurso, entre outros, a: 
Alvos topográficos 
Inclinómetros 
Piezómetros 
Sismógrafos 

 

 Através deste estudo é possível reconhecer o terreno quer ao nível da 

superfície, quanto em profundidade, e assim obter informações detalhadas que 

dependem, por um lado da natureza das formações geológicas ocorrentes e, por 

outro lado do tipo e grandeza das solicitações que terão de suportar.  

 A seguir serão pormenorizadas as fases de Estudo Prévio e Projeto de 

execução, incluindo a fase de Anteprojeto, que correspondem as fases 

desenvolvidas nos estudos de caso que serão apresentados no Capítulo 4.   

 De um modo geral, a planificação de um estudo geológico-geotécnico tem 

como princípio o reconhecimento geológico da superfície com recolha do 

máximo de informação possível, conjugada à pesquisa bibliográfica. Em 

sequência, dá-se o reconhecimento subterrâneo que engloba uma campanha de 

prospeção, com vista a realizar uma descrição mais pormenorizada e fiel 

possível, relativamente as características do terreno em causa.  

 A campanha de prospeção é elaborada com base na informação 

recolhida, e que incluirá métodos diretos e indiretos de prospeção (poços, 
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sondagens, perfis sísmicos, etc.), conjugados ou não, de acordo com as 

necessidades. A estes métodos de reconhecimento poderá ser necessário 

adicionar ensaios “in situ” e/ou ensaios de laboratório, que permitam a 

determinação das características geotécnicas das entidades geológicas 

interessadas (tendo como exemplo a deformabilidade, a resistência, a coesão, a 

permeabilidade, e etc.). 

 A partir dos resultados obtidos pretende-se elaborar um modelo geológico 

que represente e caracterize as diferentes unidades geotécnicas, definidas com 

base nas propriedades específicas do maciço de fundação e no seu 

comportamento geotécnico. A finalidade deste modelo é possibilitar a definição 

de soluções de projeto que sejam devidamente adaptadas e coerentes com os 

ambientes geológico-geotécnicos intercetados, utilizando as classificações 

adequadas e determinar assim a aptidão do terreno para o tipo de construção a 

implementar.  

 Para além da metodologia prevista na Tabela 19, o estudo geológico-

geotécnico para as fases de Estudo Prévio e de Projeto de Execução, devem 

incluir a memória descritiva e justificativa; a planta geológica; o perfil geotécnico 

interpretativo, longitudinal ou transversal, e os dados referentes a prospeção 

geotécnica e dos ensaios laboratoriais, para cada fase. 

A memória descritiva e justificativa consiste num documento que apresenta 

o estudo geológico e geotécnico da zona de implantação da obra e contém todas 

as explicações detalhadas e adaptadas à respetiva fase do projeto, 

especificando os materiais que serão utilizados e necessários na obra. Este 

documento reúne informações de potenciais condicionantes como aspetos 

topográficos, geomorfológicos, sísmicos, tectônicos, arqueológicos, riscos 

naturais e ocasionados durante a escavação, resultados de todos os ensaios 

realizados até o momento e suas implicações, sejam eles de prospeção “in situ”, 

de laboratório, etc. Este documento integra ainda um conjunto de peças 

desenhadas (plantas, zonamentos, perfis geotécnicos, etc.).  

 A planta geológica reúne os dados referentes à natureza geológica-

geotécnica, aspetos geomorfológicos, estruturais e tectónicos das zonas de 
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intervenção. Com base na interpretação de todos os dados disponíveis 

(prospeção, levantamentos de campo, bibliografia, etc.) são elaborados os 

zonamentos geotécnicos (ver capítulo 3.7), com o intuito de caracterizar o arranjo 

geométrico da área de estudo, para posterior representação sob a forma de 

perfis longitudinais e transversais à obra. Os perfis geotécnicos interpretativos, 

longitudinais ou transversais têm como objetivo representar as unidades 

geológicas-geotécnicas que intersectam a futura obra, quer ao nível das 

fundações, escavações, contenções, etc. 

 Devido à importância fundamental do estudo geológico-geotécnico nas 

intervenções associadas à Geologia de Engenharia, serão apresentados alguns 

dos elementos que foram mais significativos para o desenvolvimento deste 

relatório. 

3.2 Condições do terreno e ação sísmica  

 Com vista a avaliar e evitar as consequências provocadas pela atividade 

sísmica, a Geologia de Engenharia estuda aspetos fundamentais para manter a 

estabilidade das estruturas mediante aos riscos associados a sismicidade.  

Os aspetos consideram: a determinação do riscos e efeitos induzidos pela 

atividade sísmica, a análise das propriedades do terreno e sua resposta sísmica, 

a avaliação das condições sísmicas e geológicas para implantação de obras de 

engenharia, a análise da vulnerabilidade de edifícios e infraestruturas, etc. 

Pretende-se assim, perceber a influência das condições geológicas-geotécnicas 

na resposta sísmica, para proceder a elaboração de medidas de prevenção, 

proteção civil e assistência em caso de catástrofe [2].  

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas especificações 

utilizadas nos estudos geológico-geotécnico que serão abordadas no Capítulo 4. 

Estas especificações foram utilizadas para caracterizar as condições de terreno 

e ação sísmica com base no:  

• Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 

Pontes (RSAEEP) [20]. 
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• Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos [21]. 

RSAEEP 

A classificação relativa a atividade sísmica segundo o Regulamento de 

Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), prevê a 

caracterização do território continental com base no zonamento sísmico de 

Portugal, e na carta de isossistas de intensidades máximas. 

Esta regulamentação considera o território continental português dividido 

em quatro zonas sísmicas (A, B, C, D), por ordem decrescente de risco sísmico, 

em que os respetivos valores característicos das ações dos sismos – coeficiente 

de sismicidade (α) – são quantificados em função da zona em que se situa a 

estrutura e da natureza dos terrenos a mobilizar. O coeficiente de sismicidade 

assume os valores de 1,0, 0,7, 0,5 e 0,3 nas zonas sísmicas A, B, C e D, 

respetivamente (ver Figura 8.A) [20]. 

A distribuição de ocorrências sísmicas históricas, até então registadas 

podem ser representadas através de um zonamento sob a forma de isossistas, 

que são curvas traçadas num mapa, que delimitam as zonas onde foram 

registadas intensidades sísmica idênticas durante o mesmo sismo) conforme 

mostra a Figura 8.B.  
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Figura 8. A. Zonamento do risco sísmico de Portugal Continental [22]. B. Distribuição de 

isossistas de intensidade máxima de Portugal Continental [23]. 

Este regulamento permite determinar em qual zona de intensidade sísmica 

a área em estudo está inserida, com vista a identificar os riscos que atividade 

sísmica pode inferir nas estruturas que serão construídas. Para cada tipologia 

construtiva (época e material de construção) está associada uma probabilidade 

de grau de dano que é calculada dada uma intensidade sísmica. E assim 

dimensionar as medidas que podem ser aplicadas e a resistência dos materiais 

a serem utilizados.  

Conforme o RSAEEP o terreno pode ser caracterizado em três classes: 

Tipo I para rochas e solos coerentes rijo, Tipo II para solos coerentes muito duros 

e Tipo III para solos coerente moles e incoerentes (ver Tabela 20).  

Tabela 20. Classificação do tipo de terreno de acordo com o RSAEEP [20]. 
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Eurocódigo  

 O Eurocódigo compreende num conjunto de 10 normas europeias 

relativas a projetos estruturais e geotécnicos e edifícios de Engenharia Civil, que 

visam unificar os critérios e normativas de cálculo, segurança, e 

dimensionamento de estruturas de acordo comos materiais utilizados [21]. O 

Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos, foi utilizado para 

classificar a atividade sísmica nos estudos geológicos e geotécnicos realizados 

para os estudos de caso que compõem este relatório. 

  Com base em diversos estudos de perigosidade sísmica registada, o 

zonamento sísmico do território nacional definido segundo o Eurocódigo 8 é 

estabelecido por concelhos, em que o território deve ser dividido em zonas sísmicas 

de acordo com zonas onde a ação sísmica se sente de forma diferenciada, e por 

definição admite-se que a sismicidade em cada zona é constante.  

Estes dois zonamentos permitem caracterizar de forma simples os tipos 

de sismos para os quais as construções devem ser preparadas para resistir, 

considerando dois tipos de ação sísmica, os que ocorrem a grandes distâncias 

(interplacas) e os que têm origem próxima (intraplacas).  

O Tipo 1 diz respeito ao “sismo afastado”, ou seja, um sismo de maior 

magnitude a uma maior distância focal (cenário de geração interplacas), 

denominados “afastados”, em referência ao epicentro na região Atlântica (ver 

Figura 9). A ação sísmica Tipo 2 representa o “sismo próximo” – sismo de 

magnitude moderada e pequena distância focal (cenário de geração intraplacas), 

para os sismos com epicentro no território Continental ou no Arquipélago dos 

Açores [21].  
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Figura 9. Zonamentos sísmico de Portugal segundo o Eurocódigo 8 [21]. 

 Conforme o Eurocódigo 8, devem ser realizados estudos de 

caracterização geotécnica necessários à classificação do tipo de terreno levando 

em consideração os seguintes aspetos: 

• O local da obra e a natureza do terreno de fundação não deverão 

normalmente apresentar riscos de rotura do terreno, de instabilização de 

taludes e de assentamentos permanentes provocados pelo aumento da 

compacidade do solo no caso de ocorrência de um sismo.  

• Em função da classe de importância da estrutura e das condições 

particulares do projeto, deverão realizar-se estudos de caracterização 

geotécnica para determinar a ação sísmica. 

 

 A identificação do tipo de terreno descrito é feita através do perfil 

estratigráfico correlacionado com os parâmetros, nomeadamente a velocidade 

média das ondas de corte e o número de pancadas executadas nos ensaios 

SPT. O terreno deverá ser classificado de acordo com o valor da velocidade 

média das ondas de corte, se disponível. Caso contrário, deverá utilizar-se o 

valor de NSPT (ver Tabela 21). 
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 Tabela 21. Tipos de terreno segundo o Eurocódigo 8 [21]. 

 

  



 
  

                                 FCUP 66             
                        Apoio transversal na componente de geologia em projetos de natureza geotécnica  
 

3.3 Métodos de prospeção 

 Os diferentes métodos de prospeção consideram o facto de que as 

formações geológicas apresentam diferentes características físicas de 

resistência, de deformabilidade, entre outras, o que possibilita a distinção entre 

elas mesmo a grandes profundidades, permitindo detetar estruturas geológicas 

ocultas como é o exemplo das falhas. 

3.3.1 Métodos indiretos  

Os métodos indiretos de prospeção geológica-geotécnica têm o objetivo de 

identificar e determinar as propriedades dos terrenos de forma indireta, de modo 

que durante a execução sejam dispensados trabalhos de perfuração ou 

escavação no terreno.  

 Os métodos indiretos consistem em métodos geofísicos que avaliam o 

comportamento dos materiais geológicos em função de estímulos de natureza 

sónica, elétrica, eletromagnética, magnética e gravimétrica. E com base nos 

resultados procede-se à caracterização geológica (litologia, descontinuidades, 

estratigrafia, escavabilidade, presença de água, etc.) dos terrenos.  

A Tabela 22 apresenta resumidamente os principais métodos geofísicos, 

os princípios que caracterizam o método; as suas vantagens de aplicação e 

limitações associadas. 
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Tabela 22. Descrição simplificada dos métodos geofísicos aplicados na geotecnia (adaptada de 

[24]. 

Método Princípio Aplicações Limitações 
Elétrico 
(Resistividade) 

Resistividade 
elétrica relativa 

Massas e corpos metálicos 
Descontinuidades de grande 
dimensão 
Identificação de zonas argilosas 
Identificação de aquíferos 

 
 
Ambiguidade 

Eletromagnético Campo 
eletromagnético 

Aquíferos, fluxo e contaminação 
de água 

Ambiguidade 

Georadar Campo 
eletromagnético 

Identificação de estruturas 
superficiais 

Alcance 

Magnético Campo magnético Massas e corpos metálicos 
Deteção de litologias fortes 
contrastes magnéticos 

Aplicabilidade limitada, 
pois não fornece a 
geometria da anomalia 

Sísmico 
(Refração) 

Velocidade de 
ondas sísmicas 

Definição de contactos 
estratigráficos  
Definição da escavabilidade 
 

Aplicabilidade limitada, 
principalmente em 
zonas com forte 
declive e na deteção 
de estruturas verticais 

Sísmico 
(Reflexão) 

Velocidade de 
ondas sísmicas 

Definição de contactos 
estratigráficos a grandes 
profundidades 
Localização de descontinuidades 

 
Custo 

Gravimétrico Densidade Identificação de variações 
laterias, cavernas e cavidades 

Aplicabilidade limitada, 
pois não fornece a 
geometria da anomalia 

 

3.3.2 Métodos de prospeção diretos 

 Os métodos de prospeção geológica-geotécnica diretos têm o objetivo de 

identificar e determinar as propriedades dos terrenos através de trabalhos de 

perfuração ou escavação diretamente no terreno, permitindo a observação dos 

materiais. Estes trabalhos podem incluir a execução de sondagens, poços, 

galerias, valas e trincheiras que apresentam características próprias e são 

aplicadas de acordo com a necessidade do projeto em estudo. 

 Os métodos de prospeção mecânica são realizados com vista à 

determinação de diversos aspetos geológico-geotécnicos, entre eles destacam-

se:  

• A caracterização do maciço de fundação e dos elementos que 

condicionam a sua estrutura;  

• A determinação “in situ” de certas características dos maciços tais como 

permeabilidade, resistência, deformabilidade, estado de tensão, etc. 



 
  

                                 FCUP 68             
                        Apoio transversal na componente de geologia em projetos de natureza geotécnica  
 

• Caracterização dos depósitos de cobertura; 

• A localização de elementos estruturais (falhas, contactos, filões); 

• A colheita de amostras para posterior realização de ensaios de 

laboratório;  

• A análise de superfícies de deslizamentos e deteção de zonas de 

subsidência; 

3.3.3 Sondagens  

 As sondagens correspondem a uma técnica de prospeção mecânica 

utilizada para avaliação das características geológicas-geotécnicas dos maciços 

terrosos e rochosos em profundidade.  

 As perfurações de sondagem podem ser executadas por diferentes 

métodos, entre os quais se destacam as sondagens com trados manuais ou 

mecânicos, as sondagens à rotação e as sondagens à percussão. De modo 

geral, os tipos de sondagem variam em função do processo de avanço e das 

ferramentas utilizadas para a furação. Desta forma, a definição do método de 

execução mais apropriado depende principalmente da natureza dos maciços 

interessados, do tipo de informação que se pretende obter, da profundidade que 

se pretende atingir, do tipo e dimensão da obra, a acessibilidade ao local de 

interesse, a precisão e produtividade necessárias [2].  

 Os diferentes métodos de furação permitem a recolha de amostras 

representativas do terreno, designadas por amostras remexidas ou intactas, em 

função do estado de recuperação e a ferramenta utilizada, e ainda permite a 

execução de ensaios “in situ” no interior dos furos.   

 As sondagens com extração de material permitem:  

• Realizar ensaios sobre as amostras recuperadas, determinar as 

propriedades físicas e mecânicas da amostra de solo e de rocha e 

reconstruir o perfil estratigráfico com base nesses resultados;  

• Executar ensaio “in situ” nos furos de sondagem com vista a 

determinação da propriedade geotécnicas e em laboratório. 
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• Realizar medições no nível freático e recolha de amostras de água 

subterrânea.  

 Um parâmetro geotécnico muito analisado na execução de sondagens 

com recuperação contínua de amostras, cujo processo de avanço ocorre por 

percussão ou rotação, é a percentagem de recuperação do material que foi 

perfurado nas operações de sondagens (manobra).  

 A percentagem de recuperação é válida para as sondagens que permitem 

a recolha de amostras e representa em percentagem o estado de alteração das 

rochas (e fraturação), com base no cálculo que corresponde à soma dos 

comprimentos das amostras recolhidas e o comprimento total que foi perfurado 

durante a manobra. As percentagens de recuperação refletem na qualidade do 

maciço em função do estado de alteração da rocha e podem ser vulgarmente 

relacionadas conforme a (Tabela 23) (ver Capítulo 2.3.3.2).  

Tabela 23. Classificação do maciço rochoso de acordo com a percentagem de recuperação 

dos testemunhos de sondagens (adaptado de [16]) 

Recuperação 
(%) 

Estado de alteração da 
rocha 

Qualidade do 
maciço rochoso 

<50 muito alterada fraco 

50-80 medianamente alterada razoável 

>80 pouco alterada bom/excelente 

 

3.3.4 Poços  

 Os poços são realizados diretamente na formação pretendida, aplicados 

a solos ou rochas brandas para pequenas profundidades de prospeção (da 

ordem das duas dezenas de metros), e permitem:  

• A observação visual das formações e correspondente classificação 

litológica;  

• A determinação da espessura de depósitos de cobertura (de aterro e/ou 

aluvionares); 

• A determinação da posição do nível freático; 
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• A recolha de amostras remexidas, que permite a identificação e 

caracterização geotécnica dos terrenos, assim como a possível 

reutilização como materiais de construção dos aterros e na avaliação da 

sua capacidade de carga no dimensionamento do projeto. 

Os poços de prospeção geralmente são elípticos, com dimensões de 1,80 m 

(eixo maior) por 0,80 m (eixo menor), com menor frequência podem ser 

executados poços quadrados, retangulares ou circulares. As suas limitações em 

condições de segurança são, de modo geral, ultrapassar profundidades acima 

de 20 metros e o avanço abaixo do nível freático [11]. 

3.3.5 Valas e Trincheiras 

 As valas e trincheiras permitem a observação local das formações, com 

as aplicações limitadas às zonas cujos solos e rochas são muito brandos, e 

situações em que a camada de cobertura apresente uma pequena espessura. 

As limitações provêm da impossibilidade de ultrapassar pequenas 

profundidades, em regra, são aplicáveis para camadas com no máximo dois 

metros de profundidade.  

3.4 Ensaios “in situ” 

Para dimensionar o comportamento das estruturas ou obras de engenharia 

que apresentam particularidades e diferentes contextos geológicos e 

geotécnicos, é fundamental um estudo de investigação do subsolo e 

caracterização dos terrenos, bem como sua capacidade de suporte.  

Os ensaios “in situ” são utilizados no estudo de identificação das 

propriedades geotécnicas dos solos e rochas, e utilizam técnicas que permitem 

identificar as litologias e estruturas, a posição do nível freático e a determinação 

de parâmetros geotécnicos, como por exemplo, a resistência, deformabilidade, 

estado de tensão e permeabilidade dos maciços terrosos e rochosos, que 

possibilitem definir um modelo geotécnico com os resultados obtidos [2].  

 Os principais ensaios “in situ” realizados no estudo das propriedades 

geotécnicas dos maciços rochosos, dada a heterogeneidade e volume que estes 
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podem apresentar, deve-se procurar obter dados que sejam o mais 

representativos possível.  

Os ensaios “in situ” mais utilizados para este estudo realizados em maciços 

rochosos são:  

• Ensaios dilatométricos – em que é introduzida uma sonda cilíndrica, ao 

longo de furos de sondagens, estabelecendo a relação entre a tensão e 

a deformação [2]; 

• Ensaios de carga – são aplicadas cargas por patamares recorrendo a 

placas de carga ou a macacos planos de grande área (LFJ), para avaliar 

as tensões admissíveis [2]; 

• Ensaio com Martelo de Schmidt – consiste na determinação da 

resistência da rocha “in situ” com base na dureza de Schmidt [2]; 

• Ensaio Lugeon (ensaio de permeabilidade em rocha) – usado para a 

determinação da permeabilidade dos maciços rochosos, com base na 

estimativa de fraturação do mesmo, e permite avaliar a necessidade de 

impermeabilização dos maciços [2]. 

Para determinar as propriedades geotécnicas nos maciços terrosos que são 

considerados meio isotrópicos, são utilizados os seguintes métodos: 

• Ensaios de penetração normalizada SPT (“Standard Penetration Test”); 

• Ensaios de penetração dinâmica (leve, médio e super-pesado)’ 

• Ensaios de penetração estática (CPT e CPTu) – consiste em cravar 

estaticamente no solo uma haste metálica munida de uma ponteira cónica 

mecânica normalizada, medindo em intervalos de profundidade 

estabelecidos, a resistência à penetração total, a resistência de ponta e a 

resistência lateral [2];  

• Ensaios Vane Test - consiste em fazer penetrar no solo um molinete 

constituído por duas placas de aço formando quatro diedros ortogonais e 

solidários à haste de varas, na cabeça das quais se aplica a força de 

torção necessária à rutura do solo em torno do molinete [2].   
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• Ensaios Lefranc (ensaio de permeabilidade em solos) - têm como objetivo 

determinar a permeabilidade das formações terrosas através dos furos de 

sondagem e consiste em bombear água no terreno, pode ser realizado 

com carga constante ou variável [2].  

 Os ensaios mais utilizados no decorrer do estágio e nos estudos de caso 

que serão abordados no Capítulo 4, foram os ensaios de penetração 

normalizada (SPT) e ensaios de penetração dinâmica para determinação da 

resistência dos terrenos. Por esta razão serão os ensaios apresentados com 

mais detalhes. 

3.4.1 Ensaio de penetração normalizada (SPT - Standard Penetration Test) 

O ensaio de penetração normalizada é um método de prospeção 

semidirecto por penetração dinâmica com recolha de amostras que permite 

estimar a resistência à penetração dos solos em função da profundidade. Os 

ensaios SPT são simples e económicos é consistem em um dos ensaios mais 

utilizados para estudo de reconhecimento do terreno em profundidade. Este 

ensaio é fundamental nos estudos de caracterização dos horizontes de fundação 

dos maciços, de estabilização de taludes e pavimentação de vias, por exemplo.   

Neste método são utilizados equipamentos standard que permitem a 

recolha de amostras, a análise visual e a realização de ensaios laboratoriais dos 

materiais. Esta análise permite a determinação de propriedades geotécnicas 

como por exemplo a resistência dos solos, as cargas admissíveis, e a 

deformabilidade.  

O ensaio é realizado na base de furos de sondagem e consiste na cravação 

de um amostrador tubular denominado amostrador de Terzaghi, por queda livre 

constante de um pilão de massa e alturas normalizadas. Durante a execução do 

ensaio é contabilizado o número de golpes necessários para a cravação do 

amostrador no solo de 450 mm [25]. 

 A cravação é divida em três fases consoantes o amostrador penetra o 

substrato a cada 150 mm. Os resultados obtidos para a primeira fase (N1) são 

desconsiderados devido às perturbações geradas nos trabalhos de furação. De 
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seguida sucedem-se duas novas fases (N2 e N3) em que o amostrador penetra 

num total de 300 mm (150 mm + 150 mm), marcando-se o número de golpes 

necessários para ser atingida a cravação dos 300 mm ou até serem alcançados 

60 golpes sem que os 300 mm sejam alcançados. A quantidade de golpes 

necessários para que ocorra uma penetração de 300 mm, correspondente às 

fases N2 e N3 é definido como valor de NSPT, que representa a resistência do 

terreno [14]. 

Conforme definido na literatura e na linguagem usual, designa-se por 

“nega” do ensaio a interrupção da cravação quando se verifica que na primeira 

fase o número de golpes atinge o valor de 50 sem a penetração de 150 mm, ou 

quando, no caso da segunda e terceira fase, o mesmo número de golpes é 

atingido sem a penetração de 300 mm do amostrador [1]. Em Portugal considera-

se 60 golpes e não os 50 como descritos na definição de “nega” [26]. 

Os solos podem ser classificados quanto à compacidade e consistência 

média, de acordo com a natureza dos materiais, através de correlação com os 

ensaios SPT (número de pancadas executadas), conforme a Tabela 24. No caso 

do terreno intersetado revelar uma componente arenosa predominante, é 

classificado quanto à sua compacidade, e quanto à sua consistência, quando é 

marcado pela componente argilosa.  

Tabela 24. Classificação de solos quanto à compacidade relativa e consistência dos solos 

(adaptada de [27]. 

Ensaio de penetração (SPT) 

Compacidade relativa do solo 

Classificação do solo Muito solto Solto Medianamente 

compacto 

Compacto Muito compacto 

Número de pancadas 0-4 4-10 10-30 30-50 >50 

 

Consistência relativa do solo 

Classificação do solo Muito mole Mole Consistência 

média 

Duro Muito 

duro 

Rijo 

Número de pancadas 0-2 2-4 4-8 8-15 15-30 >30 
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3.4.2 Ensaios de penetração dinâmica 

 O ensaio de penetração dinâmica (PD) é um método de prospeção 

contínua, sem recolha de amostras que permite estimar a resistência à 

penetração dos solos em função da profundidade [25]. Estes ensaios são muito 

utilizados nas fases iniciais dos projetos geológico-geotécnicos, principalmente 

no estudo de caracterização das fundações. 

 Considerando as diferentes especificações geotécnicas adotadas na 

utilização do equipamento (profundidade máxima, energia específica por 

pancada, penetração, massa do pilão, altura de queda, etc.), os ensaios PD 

podem sem classificados em quatro tipos: penetrómetro dinâmico leve (PDL), 

penetrómetro dinâmico médio (PDM) penetrómetro dinâmico pesado (PDH), 

dinâmico “super” pesado (PDSH). O PDL atinge profundidades até 8m e o PDSH 

valores iguais ou superiores a 25m [2].  

3.5 Ensaios em laboratório sobre amostras remexidas 

 Neste capítulo apresentam-se os ensaios de laboratório utilizados na 

caracterização dos solos executados nos estudos geológico-geotécnicos 

presentes neste relatório. Estes foram categorizados em: ensaios de 

identificação (análise granulométrica, limite de consistência, equivalente de 

areia, azul de metileno, teor em água); ensaios de compactação do tipo Proctor 

e ensaio de determinação do índice de suporte dos solos (CBR).  

3.5.1 Ensaios de identificação  

3.5.1.1 Análise granulométrica por peneiração húmida  

 O ensaio de análise granulométrica por peneiração húmida é utilizado 

para determinar quantitativamente a distribuição das partículas com diâmetro 

inferior a 0,075mm de um solo que ficam retidas no peneiro de 0,074 mm (n° 

200), e a percentagem das partículas com diâmetro superior a 0,075mm, que 

atravessam nesse peneiro. Este ensaio é realizado de acordo com a 

especificação LNEC E 239-1970 [28]. 

 Os métodos utilizados para determinar a composição granulométrica dos 

solos variam de acordo com o diâmetro dos grãos, por exemplo, para as 
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partículas com dimensões superiores à 0,075 mm (areias e cascalhos), é 

utilizado a peneiração, em que o solo passa por peneiros de malha com 

dimensões cada vez menores (Tabela 25), e o material que fica retido em 

determinado peneiro representa a fração de solo com dimensão superior à da 

malha desse peneiro. Essa variação granulométrica é representada através das 

curvas granulométricas.  

Tabela 25. Dimensão dos peneiros utilizados na análise granulométrica [28]. 

 

 A Tabela 26 apresenta um diagrama representativo da classificação 

granulométrica que determina a natureza das amostras de solo com base na 

dimensão média dos grãos. 

Tabela 26. Classificação granulométrica dos solos segunda e especificação [28]. 

 Para as partículas com dimensões inferiores à 0,075 mm (siltes e argilas), 

é utilizado o método da sedimentação dos sólidos no meio líquido, baseado na 

Lei de Stokes que relaciona a velocidade de sedimentação da partícula com o 

peso volúmico. A peneiração e sedimentação também podem ser utilizadas em 

conjunto para uma análise granulométrica completa [1]. 

3.5.1.2 Limites de Atterberg ou de consistência  

 A consistência é um parâmetro que caracteriza o estado físico do solo, 

nomeadamente o grau de ligação entre as partículas que compõem os solos. 

Determinar os limites de consistência permite associar o grau de ligação entre 

as partículas ao teor de humidade, através da diferença entre o peso da amostra 

do solo antes e depois de secá-lo em estufa, no tempo que for necessário para 

evaporação da água. Este ensaio é realizado conforme a Norma Portuguesa NP-

143-1969 [29]. 
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 Este ensaio permite determinar o limite de liquidez (LL), o limite de 

plasticidade (LP) e o limite de retração dos solos (LR), através da avaliação dos 

teores em água nos diferentes estados básicos. O limite de retração corresponde 

ao teor em água na passagem do estado sólido para semissólido, o limite de 

plasticidade corresponde à transição do estado semissólido para o estado 

plástico e o limite de liquidez corresponde estado plástico para o estado líquido 

[29]. 

  A diferença entre o limite de liquidez (LL) e o limite de plasticidade (LP) 

permite determinar o índice de plasticidade (IP) que é um parâmetro muito 

utilizado nas classificações dos solos. O ensaio de limites de consistência é 

muito importante para classificação de solos cuja fração de materiais finos 

(argilosos) é mais marcante, e utiliza como recurso a Carta de Plasticidade de 

Casagrande que relaciona o índice de plasticidade e o limite de liquidez do solo 

[1]. 

3.5.1.3 Equivalente de areia 

 O ensaio de equivalente de areia tem com objetivo determinar 

quantitativamente e qualitativamente a distribuição das partículas finas 

existentes num solo. Este ensaio estabelece uma relação entre o volume dos 

elementos arenosos e os elementos totais (arenosos e finos) pelo método de 

floculação. Os resultados do equivalente de areia variam de 0 até 100, e permite 

caracterizar como um material argiloso quanto mais o valor obtido se aproxima 

de 0 e como material arenoso quanto mais próximo de 100. Para valores 

inferiores a 20 deve-se realizar o ensaio para determinar os limites de 

consistência para avaliar essa fração fina (argilosa). O ensaio é efetuado 

consoante a especificação LNEC E 199-1967 [30]. 

3.5.1.4 Azul de metileno  

 O valor de azul de metileno do solo (VBS) avalia a capacidade de as 

partículas finas absorverem o azul de metileno e permite determinar a atividade 

da fração argilosa do solo, e a distinguir a plasticidade de solos argilosos e 

siltosos, e a sensibilidade à água. O valor de azul de metileno do solo está 

relacionado diretamente com a superfície específica das partículas que o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Limite_de_liquidez
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constituem e a relação estabelecida indica que, quanto mais azul de metileno 

absorvida, maior será a fração de particular finas no solo. Este ensaio é realizado 

conforme a Norma Francesa P 94-068. 

  Este ensaio consiste numa análise quantitativa que permite a 

identificação e análise do comportamento de todos os tipos de solos e materiais 

rochosos, no entanto, é altamente recomendado para análise de solos argilosos. 

O valor de azul de metileno do solo é um dos principais parâmetros utilizados 

como referência para a classificação GTR. 

3.5.2 Ensaios de compactação do tipo Proctor 

 O ensaio de compactação do tipo Proctor consiste num método muito 

utilizado no estudo de qualidade de solo compactado e aterros. Este ensaio é 

realizado com o objetivo de determinar o grau de compactação do solo conforme 

a especificação LNEC E 197-1966 [31]. 

 O ensaio é realizado a partir de um molde cilíndrico, onde as amostras de 

solo são compactadas, em que a energia aplicada depende de determinado 

número de pancadas sobre camadas de solo. As pancadas são realizadas com 

recurso a um pilão de compactação de peso e altura de queda com valores 

específicos. São feitas 3 ou 5 camadas, em que cada uma é compactada com 

25 ou 55 pancadas, de acordo com o molde escolhido. Pode ser classificado em 

normal ou modificado em função da energia de compactação aplicada (leve ou 

pesada) e o do tamanho do molde utilizado (pequeno ou grande) de acordo com 

a granulometria do material [31]. 

 Este ensaio é executado através da avaliação do teor em água (teor de 

água ótimo – Wopt [32]) e o peso volúmico seco (valores de baridade - γdmáx,) 

em função da energia de compactação para uma amostra de solo num molde.  

 O resultado é expresso em um gráfico que apresenta os valores de massa 

específica versus teor em água, a partir do qual se obtém a curva de 

compactação e se define o teor em água ótimo. O teor de água ótimo consiste 

em um teor de humidade consoante uma energia aplicada e que fornece 
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estabilidade ao solo. Deste modo, para garantir a estabilidade dos solos, estes 

não devem ser compactados abaixo ou acima do teor em água ótimo [32]. 

3.5.3 Ensaio californiano de capacidade de carga  

 O ensaio californiano de capacidade de carga CBR (California Bearing 

Ratio) é muito utilizado para a avaliação indireta da resistência mecânica de um 

solo, a ser utilizado para fins rodoviários no dimensionamento da plataforma e 

dos pavimentos da via. Este ensaio é executado de acordo com a especificação 

LNEC E 198-1967 [33].  

 O ensaio é realizado inicialmente com a determinação do teor em água ótimo, 

definido no ensaio Proctor, e do peso específico seco, seguidamente determinam-se as 

propriedades expansivas do material e o valor do CBR. A expansibilidade da amostra é 

avaliada através de leituras realizadas nos moldes, após terem sido colocados em 

recipiente embebido em água. O molde é retirado e pesado para determinação do peso 

volúmico e do peso da quantidade de água absorvida. Por fim, a penetração é feita com 

a aplicação de uma carga utilizando uma prensa de CBR, com registo da carga de 

penetração a cada 30 segundos e traça-se a curva de força-penetração [33].  

 O valor atribuído ao índice CBR é expresso em porcentagem, obtida 

através da divisão entre a pressão calculada pela pressão padrão e o seu 

resultado reflete o índice de suporte do solo e permite avaliar a sua resistência 

e durabilidade do maciço.  

3.6  Diagramas de resultados 

 Para cada operação de prospeção e ensaios executados deve ser 

elaborado um documento conhecido por diagrama ou boletim que contém os 

resultados obtidos nos variados métodos. Este documento deve reportar as 

diversas informações associadas à execução dos trabalhos e nos quais as 

informações são dispostas de forma esquematizada, clara e concisa, permitindo 

uma leitura fácil e inequívoca [2]. 

 A seguir apresenta-se algumas das informações gerais que devem 

constar nos boletins dos ensaios de prospeção mecânica (sondagens, poços), 

ensaios “in situ” (penetrómetros e SPT) e ensaios em laboratório sobre amostras 
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remexidas (ensaios de identificação, ensaios de compactação, ensaios de 

capacidade de carga): 

• A identificação do ensaio, da entidade associada, dos profissionais 

responsáveis, a localização, data de execução e receção da amostra e a 

identificação da amostra. 

• Os ensaios em laboratório sobre amostras remexidas (ensaios de 

identificação, ensaios de compactação, ensaios de capacidade de carga) 

devem incluir as especificações ou normas utilizadas como referência 

para execução dos ensaios, o tipo de amostra (remexida ou intacta), a 

localização da recolha das amostras, os parâmetros utilizados na análise, 

a apresentação dos resultados através de tabelas ou gráficos que 

contenham as unidades de medidas para cada parâmetro. 

• A localização, orientação e referência numérica de cada sondagem, poço, 

galeria ou vala, a cota da boca de cada furo, as datas de início e conclusão 

dos trabalhos, os diâmetros de furação (ou dimensões de furação). 

• Em cada sondagem, poço, galeria ou vala deve-se indicar:  as 

coordenadas e cotas, a orientação, inclinação e profundidade atingida na 

execução; os métodos e equipamentos utilizados; a descrição geológica 

pormenorizada, através da identificação das litologias e características 

geológicas como a cor, granulometria e contaminação orgânica.  

• No caso das sondagens deve conter: a evolução da sondagem em metros 

e velocidade de avanço; o comprimento e recuperação de cada manobra, 

profundidade do nível freático e dificuldades que possam surgir ao longo 

da perfuração; identificação e dados dos ensaios “in situ” realizados 

durante a furação; descrição geotécnica pormenorizada, referindo-se 

caraterísticas como os graus de alteração, fraturação, resistência, o RQD, 

a consistência e a compacidade;  

• Fotografias das amostras devidamente identificadas, no caso das 

sondagens, pode incluir fotografias das caixas de sondagem e local onde 

são acondicionadas. 
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Além das informações citadas acima figuram as informações geotécnicas, 

como a descrição dos terrenos atravessados e respetivas profundidades, a 

indicação de contactos, diáclases, falhas, superfícies de escorregamento ou 

outras observações idênticas, indicações de níveis aquíferos e de perdas de 

água, a localização em profundidade das amostras colhidas e suas referências, 

e a indicação das zonas onde foram realizados ensaios ‘in situ’. Como 

observação devem ainda figurar todas as indicações que o sondador tenha 

referido nas partes diárias tais como velocidades de avanço, quedas bruscas do 

material de furação, etc. [11].   

Alguns ensaios apresentam gráficos representativos dos parâmetros 

analisados para exibir a variação das suas propriedades. O gráfico do ensaio de 

penetração dinâmica relaciona a resistência dinâmica de ponta com a 

profundidade; a análise granulométrica por peneiração húmida representa seus 

dados através da curva granulométrica e a determinação dos limites de 

consistência relaciona graficamente os limites de liquidez e de plasticidade.  

3.7 Zonamentos geológico-geotécnicos  

Um zonamento geológico-geotécnico de maciços se baseia na 

classificação de unidades geotecnicamente homogêneas, assim caracterizadas 

de acordo com a informação recolhida no decorrer dos estudos geológico-

geotécnicos. Esta representação dispõe no plano topográfico todas as 

informações anteriormente obtidas e define zonas geotécnicas (ZG), que 

agrupam materiais cujos comportamentos geotécnicos sejam semelhantes.  

As unidades geotécnicas e sua distribuição espacial se estabelecem a 

partir da litologia, origem e características geológicas dos materiais. Os 

resultados obtidos nos ensaios “in situ” e ensaios laboratoriais sobre amostras 

remexidas fornecem dados que permitem complementar as informações ao 

determinar as propriedades geotécnicas. Dessa forma, os zonamentos dispõem 

a informação geológica no plano topográfico, assim como as características e 

propriedades geotécnicas dos maciços.  
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Os ZG devem representar sobre o mapa: as propriedades geológico-

geotécnicas dos diferentes conjuntos litológicos ou unidades estabelecidas; 

delimitar as unidades homogéneas de acordo com suas propriedades (grau de 

alteração, grau de fraturação, resistência, densidade, plasticidade, etc.); 

determinar zonas que representem unidades geotecnicamente homogéneas 

associadas a valores quantitativos [2]. 

Essa distribuição estabelece uma uniformidade entre os parâmetros 

geológico-geotécnicos na região de estudo. Os zonamentos geralmente 

associam características litológicas, intervalos de SPT, e percentagens de 

recuperação e RQD podendo ainda incluir outros parâmetros de prospeção 

sísmica como por exemplo a velocidade de propagação dos diferentes tipos de 

onda entre outros. Para além disso, no perfil são apresentados outros dados 

obtidos a partir da análise de amostras e ensaios realizados no laboratório, por 

exemplo a resistência, presença de nível freático etc. [2]. 

Este modelo é representado graficamente através de perfis do subsolo, que 

permite uma visualização espacial em profundidade dos materiais que ocorrem 

na área de em estudo, e as respetivas características geotécnicas, profundidade, 

espessura, volume, cargas e tensões admissíveis, sendo muito utilizado para o 

estudo de horizontes de fundação e escavação.  

Os zonamentos geotécnicos são interpretativos e devem ser elaborados 

para atender à tipologia, às particularidades, as aplicações e aos objetivos de 

cada projeto. A representação gráfica permite elaborar o plano geotécnico que 

inclui determinar a aptidão de resistência das zonas, bem como as que 

necessitam de estruturas mais resistentes, e ainda permite definir o material de 

contenção ou máquinas a serem utilizadas na escavação [2]. 
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4 ESTUDO DE CASO 
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 A realização do estágio permitiu acompanhar alguns estudos geológico-

geotécnicos desenvolvidos pelo GEG durante o período de estágio, 

nomeadamente: 

• Estudo geológico-geotécnico das Intervenções para melhoramento da 

capacidade ferroviária da Linha de Leixões e do Novo terminal 

Rodoferroviário no Grande Porto; 

• Estudo geológico-geotécnico para o projeto de construção de três 

edifícios na Quinta Marques Gomes Lote 4 / 5 /6, na zona marginal de Vila 

Nova de Gaia.  

 A seguir serão apresentados os estudos desenvolvidos para os dois 

projetos com o objetivo de evidenciar as diversas técnicas geológicas-

geotécnicas que foram utilizadas em cada caso para as fases de Estudo Prévio 

e Projeto de Execução, e apresentar genericamente as competências que foram 

adquiridas pelo estagiário no âmbito da geologia de engenharia.   

 Devido ao volume de informações executadas nestes estudos foram 

selecionadas as informações mais relevantes e significativas com vista ao 

objetivo do estágio. Nesta abordagem o formato de apresentação de cada caso 

foi adaptado ao formato dos relatórios originais, de onde foram retiradas as 

informações de referência.  

 Nesta análise utilizou-se como elementos de base todas as informações 

e recursos geológicos e geotécnicos disponíveis e que fossem relevantes para 

o projeto, como utilização de informações pré-existentes de estudos anteriores, 

a Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000, folha 9-C (Porto) juntamente 

com a respetiva notícia explicativa e topografia à escala 1/ 5000 (obtida em 

2019), a Carta Geotécnica do Porto à escala 1/10 000, memórias factuais 

elaboradas pela equipe do GEG, conjuntos de peças desenhadas (plantas e 

perfis), relatórios obtidos a partir das campanhas de prospeção, elaborados 

pelas empresas de prospeção, etc.  

 Para cada estudo de caso serão apresentados os objetivos do trabalho, 

enquadramento geográfico e geológico das zonas de intervenção, os métodos 
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de prospeção e ensaios executados, assim como os resultados obtidos, 

considerações finais e conclusões.  
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4.1 Estudo geológico-geotécnico das Intervenções para 

melhoramento da capacidade ferroviária da Linha de 

Leixões e do Novo terminal Rodoferroviário no Grande 

Porto 

4.1.1 Introdução 

 O presente capítulo apresenta o estudo geológico-geotécnico das 

Intervenções para melhoramento da capacidade ferroviária da Linha de Leixões 

e do Novo terminal Rodoferroviário no Grande Porto que foram acompanhados 

durante o período de estágio. O desenvolvimento deste projeto associa-se ao 

objetivo do aumento da capacidade de tráfego, para comboios de mercadorias 

na Linha de Leixões através de intervenções nas diferentes zonas. 

 Este projeto apresenta a particularidade de envolver diferentes tipos de 

projeto geotécnico: projeto ferroviário de alargamento de vias, projeto de 

estabilização de taludes, projeto rodoviário de restabelecimentos em 

consequência da supressão de passagens de nível, e projeto de fundações de 

estruturas (passagens superiores e inferiores rodoviárias, passagens superiores 

para peões, antenas de comunicação e pequenos edifícios de telecomunicações 

e ainda o alargamento de uma ponte ferroviária). 

 O objetivo deste estudo é a caracterização geológica-geotécnica das 

zonas de intervenção para avaliar as condições dos maciços de fundação e as 

condicionantes na execução do projeto. O estudo foi realizado através de 

levantamentos de campo e de um conjunto de trabalhos adequados a cada 

situação.  

 As atividades de prospeção compreenderam na execução de sondagens 

mecânicas, poços, penetrómetros ligeiros. Também foram realizados ensaios 

laboratoriais sobre amostras de solo e rocha, nomeadamente a análise 

granulométrica por peneiração, determinação dos limites de Atterberg, ensaios 

de equivalente de areia, azul-de-metileno e determinação do teor em água, os 

ensaios de compactação tipo Proctor Modificado e ensaios CBR. 
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 Este projeto desenvolveu-se em duas fases distintas, uma de Estudo 

Prévio e outra de Projeto de Execução. Este último foi o alvo do presente estágio. 

 Na primeira fase do Estudo Prévio foi realizada uma primeira campanha 

de prospeção abrangendo todas as intervenções de modo a se obter uma 

primeira avaliação das condições geológicas e geotécnicas. Todos as situações 

de realização dos trabalhos mais complexas, ou que apresentavam 

condicionantes em termos de acessos, autorizações, etc., foram deixadas para 

a fase seguinte de Projeto de Execução. Foi esta fase de Projeto de Execução 

que foi acompanhada durante o estágio. Ainda na fase de Estudo Prévio, mas 

no culminar do estudo, foi preparada uma campanha de prospeção 

complementar a realizar para a fase seguinte de Projeto de Execução. 

 Deste modo, o estudo geológico-geotécnico desenvolvido na fase de 

Projeto de Execução utilizou como elementos base, o Relatório Geológico-

Geotécnico referente à fase de Estudo Prévio (elaborado pelo GEG), os 

relatórios factuais referentes às campanhas de prospeção realizadas para a fase 

de Estudo Prévio e de Projeto de Execução e os trabalhos de campo realizados.   

 Este capítulo visa descrever o trabalho realizado de forma sucinta, assim 

como algumas metodologias e resultados obtidos, utilizando uma das zonas de 

intervenção como exemplo do que é realizado para as demais. Para essa 

abordagem foi utilizado um conjunto de desenhos, plantas/perfis, diagramas dos 

trabalhos de prospeção realizados, onde se encontram resumidas as 

informações geológicas e geotécnicas relevantes para o projeto e adequado ao 

objetivo deste relatório.  

 Apresentação das zonas de intervenção 

 O projeto desenvolveu-se ao longo da Linha de Leixões em várias zonas 

de intervenção, desde Contumil, no Porto, até Leixões em Matosinhos, dentro 

das quais foram definidos diferentes projetos rodoviários e ferroviários com 

diferentes finalidades de caracterização, respetivos resultados e interpretação. 

As intervenções foram as seguintes: 

• Linha de Resguardo de Contumil 
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o Talude CTTE1 

• Torre de antena GSM-R em Contumil 

• Supressão da passagem de nível ao km 6+429 (conjugada com a PN ao 

km 3+695 da Concordância de São Gemil) e torre de antena GSM-R em 

S. Gemil 

• Supressão do atravessamento de nível ao km 7+315 

• Passagem de nível rodoviária (PNR) ao pk 7+930 – Restabelecimento da 

Levadinha 

• Supressão da passagem de nível ao km 10+171 e ATV ao km 10+015 e 

Linha de Resguardo de S. Mamede 

• Torre de antena GSM-R em Leça do Balio 

• Torre de antena GSM-R E SET em Guifões 

• Terminal ferroviário de Leixões 

o Talude LXTE1 

o Talude LXTE2 

o Talude LXTE3 

o Talude LXTE4 

o Gaveto G1 

o Torre de antena GSM-R em Leixões 

• Ponte sobre o Rio Leça 

 Deste modo, para cada uma das intervenções mencionadas foi realizada 

uma caracterização geológica e geotécnica, tendo por base a realização de 

trabalhos de prospeção específicos e a consequente análise e interpretação dos 

respetivos resultados. 

 Em resumo, as intervenções listadas tiveram como finalidade: 

 - Alargamentos da via para linhas de resguardo; 

 - Estabilização de taludes; 

 - Relocalização de torres de telecomunicações: redes de antena GSM-R; 
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 - Supressão das passagens de nível rodoviárias: inclui a substituição por 

passagens inferiores ou superiores através de prolongamento ou 

restabelecimentos dos arruamentos existentes; 

 - Supressão de atravessamento de nível para peões com consequente 

substituição por passagens superiores;  

 - Alargamento de uma ponte existente sobre o Rio Leça.  

4.1.2 Enquadramento geológico-geotécnico 

4.1.2.1 Litologia 

 A partir da Carta Geológica do Porto Folha 9-C- Porto à escala 1/50 000, 

constata-se que as zonas de intervenção do projeto estão localizadas 

maioritariamente no Granito do Porto (m), conforme se verifica na Figura 10. 

Em exceção à Estação de São Mamede Infesta onde verificou-se a intersecção 

dos metassedimentos do Complexo Xisto Grauváquico (CXG). 

 

                     

Figura 10. Localização das zonas de intervenção na Carta Geológica de Portugal, Folha 9-C- 

Porto, à escala 1:50 000, (1957) (adaptado de [34]). 

 

N 

1:50 000 
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 O granito do Porto é um granito de duas micas de grão médio, sintectónico 

e caracteriza-se por uma intensa meteorização, traduzindo-se em diferentes 

estados de alteração que variam desde granito são (W1), a um solo residual 

(W6) [35]. 

 As rochas do Complexo Xisto Grauváquico sofreram intensa ação 

metamórfica aquando a intrusão do Granito do Porto. Consequentemente nas 

zonas adjacentes à intrusão, ocorrem rochas de alto grau metamórfico, 

nomeadamente micaxistos e migmatitos [35]. 

4.1.2.2 Tectónica 

 O granito sintectónico (Granito do Porto) intruiu o Complexo Xisto 

Grauváquico (CXG) de idade pré-Ordovícica, durante a Orogenia Hercínica. De 

acordo com a carta Geotécnica do Porto verifica-se que as estruturas 

dominantes estão relacionadas com a terceira fase de deformação Hercínica 

(F3). Esta fase afetou quer o Granito do Porto quer as rochas pertencentes ao 

CXG. O mesmo se verifica referente à deformação frágil pós F3, responsável 

pelo desenvolvimento da fraturação [36]. 

  Ainda no mesmo documento é feita referência às orientações das 

diáclases medidas em vários afloramentos de granito dentro da cidade, 

destacando-se como principais sistemas os de orientação NE-SW (N30 a N60E) 

e ENE-WSW a NW-SE (N100 a N140E). Há ainda referência às orientações mais 

tardias NNE a NS [36]. 

4.1.2.3 Sismicidade  

 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, a qual se atribui um valor de coeficiente de sismicidade  de 

0.3 (ver Figura 11.A). Conforme se pode observar, na zona em questão as intensidades 

sísmicas máximas terão atingido o valor de VI, de acordo com a escala de Mercalli 

modificada (ver Figura 11.B). 
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Figura 11.Localização das zonas de intervenção no Grande Porto em relação ao zonamento 

sísmico de Portugal Continental (A) e Carta de isossistas de intensidades máximas (B) 

(adaptado de [22] e [23]). 

 De acordo com o Eurocódigo 8 que considera dois zonamentos distintos 

consoante a atividade sísmica a considerar, sendo o Tipo 1 correspondente a 

um cenário designado “afastados” em referência aos sismos com epicentro na 

região Atlântica e ação sísmica do Tipo 2 correspondente a um cenário 

designado de “próximo” referente aos sismos com epicentro no território 

Continental ou no Arquipélago dos Açores [21]. 

A área em estudo localiza-se nas zonas 1.5 (sismicidade distal) e 2.5 

(sismicidade proximal, para as Ações Sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, respetivamente, 

conforme mostra a Figura 12. Estes dados indicam que a área de estudo é 

classificada com grau de sismicidade moderado a leve.  
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Figura 12.Localização das zonas de intervenção em relação ao mapa de zonamento sísmico 

em Portugal Continental (adaptado de [21]). 

 Conforme mostra a Tabela 27, é possível estimar a natureza dos terrenos 

interessados com base na classificação do RSAEEP. 

Tabela 27.Estimativa da natureza dos terrenos interessados pela via. 

 

 Na classificação da natureza da formação rochosa interessada pelas 

fundações verifica-se o domínio dos terrenos Tipo I, conforme o modelo 

geológico-geotécnico adotado e as cotas de fundação que foram definidas 

previamente na fase de Estudo Prévio. 
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 Segundo a classificação dos tipos de terreno com base no Eurocódigo 

que foi anteriormente apresentada (ver Tabela 21), as formações rochosas 

interessadas pelas fundações das diferentes estruturas associadas ao projeto 

enquadram-se maioritariamente, no Tipo de Terreno A – Rochas ou outras 

formações geológicas rochosas, incluindo no máximo 5m de material mais fraco 

à superfície. No caso da Ponte sobre o Rio Leça o cenário corresponde ao Tipo 

de Terreno E – Camada superficial de aluvião, cuja espessura varia de 5 a 20m. 

4.1.3 Atividades e estudos geológico-geotécnicos desenvolvidos no 

âmbito do projeto 

 Conforme já referido, para as diferentes intervenções foram realizados 

trabalhos específicos consoante as diferentes necessidades. Sendo assim, para 

as situações de alargamento das linhas de resguardo foram realizados poços 

com recolha de amostras remexidas, penetrómetros ligeiros (PDL) e ensaios de 

identificação e de caracterização dos solos interessados. Com base nos 

resultados, foram tecidas considerações relativas a espessuras de decapagens, 

pequenas escavações ou ainda eventuais situações de aterros. Associadas a 

estas zonas de alargamento de via, por vezes houve necessidade de intervir nos 

taludes de escavação existentes o que levou à realização de um estudo de 

estabilidade dos mesmos. Para tal foi elaborado um levantamento de campo dos 

taludes existentes, para caracterizar o maciço aflorante em termos de alteração 

e de fracturação, assim como, definir os potenciais modos de rotura. 

 Para todas as situações de supressão de passagens de nível rodoviárias 

ou pedonais, com substituição por passagens inferiores ou superiores, foram 

realizadas sondagens mecânicas com o intuito de caracterização do maciço de 

fundação.  

 Também para todas as torres de antena GSM-R foi realizada uma 

sondagem mecânica no local de implantação. 

 Quando associada à supressão da passagem de nível, foi necessário 

prolongar ou criar novos arruamentos, a campanha de prospeção foi definida 

atendendo às necessidades locais. O conjunto de trabalhos de prospeção nestas 

situações incluiu a realização de poços com recolha de amostras remexidas, 
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penetrómetros ligeiros (PDL) e ensaios de identificação e de caracterização dos 

solos interessados. Também aqui, com base nos resultados da prospeção foram 

tecidas considerações relativas a espessuras de decapagens e geometrias dos 

taludes de escavação e/ou e aterro. 

 De seguida neste capítulo serão apresentadas algumas das atividades 

realizadas durante a fase de Projeto para a reformulação do Terminal Ferroviário 

de Leixões, onde se pretende realizar uma renovação da estrutura já existente, 

com o objetivo de melhorar a capacidade de tráfego de mercadorias associadas 

ao Porto de Leixões. Esta zona de intervenção foi a escolhida para exemplificar 

o estudo e execução das atividades que foram realizadas em semelhança nas 

demais zonas, incluindo cartografia, prospeção mecânica (sondagens, poços de 

prospeção, penetrómetro dinâmico ligeiro) e ensaios de identificação.   

 As caracterizações dessas atividades incluíram o levantamento, 

digitalização, processamento e desenho por meio automáticos executados pelas 

empresas responsáveis. O Anexo 1 apresenta exemplos de resultados obtidos 

na campanha de prospeção para os diversos ensaios realizados.  

4.1.3.1 Campanhas de prospeção 

 As campanhas de prospeção desenvolvidas para as fases de Estudo 

Prévio e Projeto de Execução, definiram os tipos de ensaios, a quantidade e a 

localização com base nas necessidades de cada zona de intervenção. Elas 

abrangeram a execução de sondagens mecânicas (S); ensaios de penetração 

do tipo superpesado (DPSH) e ligeiro (PDL), assim como poços de prospeção 

(P). Na (Tabela 28). Apresenta-se a distribuição dos diferentes trabalhos de 

prospeção executados em ambas as fases.  



 
  

                                 FCUP 94             
                        Apoio transversal na componente de geologia em projetos de natureza geotécnica  
 
Tabela 28. Distribuição da campanha de prospeção para a fase de Estudo Prévio e Projeto de 

execução do projeto de Intervenções para melhoramento da capacidade ferroviária da Linha de 

Leixões e do Novo terminal Rodoferroviário no Grande Porto. 

Distribuição da campanha de prospeção para a fase de Estudo Prévio 

Local Sondagens 
mecânicas 

DPSH PDL Poços de 
prospeção 

Estação de Contumil - EC - - 3 3 

S. Gemil – SG 3 - 6 6 

Passagem de nível para peões – PNP 2 - - - 

Passagem de nível rodoviária – PNR - - 2 2 

S. Mamede – SM - - 3 3 

Leça do Balio - LB 1 - - - 

Terminal intermodal rodoferroviário de 
Guifões - GF 

- 5 - - 

Guifões via de resguardo - GFVR - - 12 10 

Terminal ferroviário de Leixões - LX - - 9 12 

TOTAL 6 5 35 39 

Distribuição da campanha de prospeção para a fase de Projeto de Execução 

Local Sondagens 
mecânicas 

DPSH PDL Poços de 
prospeção 

Estação de Contumil - EC 1 - - - 

S. GEMIL – SG 1 - - - 

Passagem de nível para peões – PNP 1 - - - 

Passagem de nível rodoviária – PNR 1 - 3 3 

Passagem superior para peões - PSP 1 - - - 

S. Mamede – SM 1 - 4 4 

Terminal intermodal rodoferroviário de 
Guifões - GF 

1 - - - 

Terminal ferroviário de Leixões - LX 1 - 7 7 

TOTAL 6 - 14 14 

 

 A estimativa dos trabalhos de prospeção é baseada nas necessidades de 

caraterização, as quais dependem do tipo de projeto alvo do estudo, assim como 

no conhecimento adquirido na fase de reconhecimento anterior, com o objetivo 

de complementá-la.  

 A campanha ainda inclui recolha de amostras remexidas de solos para a 

execução de ensaios de laboratório, em particular ensaios de identificação e de 

caracterização [25]. Os ensaios in situ realizados enquadram-se nas 

recomendações previstas no Eurocódigo 7 [26]. 

 Considerando a quantidade de zonas de intervenções previstas para este 

projeto, foi escolhida uma zona de intervenção, nomeadamente o Terminal 

Ferroviário de Leixões, para exemplificar a metodologia aplicada para as demais 
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zonas.  A zona de expedição escolhida está situada entre a ponto do Rio Leça e 

a autoestrada A28. 

 O projeto para o Terminal Ferroviário de Leixões também foi categorizado 

em zonas de intervenções, nomeadamente em 4 taludes (LXTD1 a LXTD4) 

identificados na zona, a zona do Gaveto 1 e Torre de antena GSM-R em Leixões, 

com vista à ampliação da linha férrea. 

  Para a fase de Estudo Prévio, estava previsto a execução de 3 poços 

(P1LX a P3LX) e 9 ensaios de penetração dinâmica ligeira (PDL1LX a PDL9LX) 

(ver Tabela 28). Entretanto, o resultado de uma campanha de prospeção 

realizada em 2010 foi disponibilizado, e englobou a execução de 4 sondagens 

(S1 a S4) e dois CPTu na zona alvo do estudo (Figura 13). Deste modo, os 

poços, não foram realizados. Quando a prospeção de 2010 foi disponibilizada o 

PDL7, o PDL8 e o PDL9 já tinham sido realizados. 

 

Figura 13. Terminal Ferroviário de Leixões, zona de intervenção e localização dos trabalhos 

executados e a prospeção de 2010 disponibilizada pela APDL. 
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Na fase de Projeto foi previsto a realização de um conjunto de 7 poços de 

prospeção (P1LX a P7LX) e 7 ensaios de penetração dinâmica ligeira (PDL10LX 

a PDL16LX) para o Gaveto G1 conforme se pode observar na Figura 14.  

 

Figura 14. Terminal Ferroviário de Leixões, zona do Gaveto G1. Localização dos poços (P) e 

dos penetrómetros ligeiros (PDL). 

4.1.3.1.1 Sondagens Mecânicas 

 As sondagens mecânicas foram em sua generalidade, realizadas para 

atender a diversas finalidades de caracterização das zonas de intervenção, entre 

elas destacam-se a avaliação e caracterização do comportamento geotécnico do 

maciço rochoso de fundação, a escavabilidade dos materiais presentes e a 

avaliação das condições geotécnicas gerais ao longo dos restabelecimentos (ver 

Figura 15). 

 Para cada zona foram determinados critérios específicos dedicados aos 

trabalhos de sondagem, com informações relativas à metragem individual e total 

da furação, à quantidade de ensaios SPT realizados e aos critérios de paragem. 
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Figura 15. Registo fotográfico da execução das sondagens mecânicas. 

 As amostras recolhidas durante a execução do ensaio SPT, foram 

acondicionadas em recipientes cilíndricos de plástico identificados com o nome 

do cliente, número de sondagem e profundidade a que respeitam. As amostras 

são caracterizadas e representadas em um diagrama de sondagem individual 

que inclui a descrição lito-estratigráfica, grau de alteração e fraturação, 

caracterização dos ensaios de SPT (percentagem de recuperação de amostras 

e do índice RQD, no caso da presença de rocha) (ver Anexo 1). 

 A Tabela 29 apresenta um resumo das principais características das 

sondagens mecânicas executadas em Leixões, com base nos resultados   
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Tabela 29. Resumo das principais características das sondagens mecânicas (S1 a S4) na zona de expedição em Leixões. 

SONDAGEM Nº LOCALIZAÇÃO OBJECTIVO 
PROF. 

ATINGIDA 
(m) 

FORMAÇÕES 
INTERESSADAS NSPT 

(PROF.) (m) 

% RQD 
(PROF.) 

(m) 

GRAU DE 
ALTERAÇÃO 
(PROF.) - (M) 

GRAU DE 
FRATURAÇÃO 
(PROF.) - (m) 

NÍVEL 
FREÁTICO 

(PROF.) - (m) 

LITOLOGIA  PROF. (m) 

S1 
Leixões 

expedição/receção 
Caracterização 

fundação  
18,10 

At 

Al 

m 

0,0-2,70 

2,70-10,30 

10,30-18,10 

12 (1,5) 

- W5 (10,5-18,10) - 3,20 

3 (3.0) 

4 (4,5) 

4 (6,0) 

4 (7,5) 

4 (9,0) 

47 (10,5) 

33 (12,0) 

60 (13,5) 

60 (15,0) 

60 (16,5) 

60 (18,0) 

S2 
Leixões 

expedição/receção 
Caracterização 

fundação 
24,08 

At 

Al 

m 

0,0-3,80 

3,80-14,60 

14;60-24,08 

14 (1,5) 

- W5 (14,60-24,08) - 2,50 

2 (3.0) 
2 (4,5) 
3 (6,0) 
4 (7,5) 
4 (9,0) 
3(10,5) 
4 (12,0) 
4 (13,5) 

16 (15,0) 
19 (16,5) 

42 (18,00) 
58 (20,00) 
60 (21,00) 
60 (22,5) 
60 (24,0) 
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SONDAGEM Nº LOCALIZAÇÃO OBJECTIVO 
PROF. 

ATINGIDA 
(m) 

FORMAÇÕES 
INTERESSADAS NSPT 

(PROF.) (m) 

% RQD 
(PROF.) 

(m) 

GRAU DE 
ALTERAÇÃO 
(PROF.) - (M) 

GRAU DE 
FRATURAÇÃO 
(PROF.) - (m) 

NÍVEL 
FREÁTICO 

(PROF.) - (m) 

LITOLOGIA  PROF. (m) 

 

 

S3 

Leixões 
expedição/receção 

Caracterização 
fundação 

18,15 

 

At 

Al 

m 

0,0-4,50 

4,50-14,00 

14,00-18,15 

14 (1,5) 

 

- 

W5 (14,00-18,15) - 2,80 

47 (3.0) 
2 (4,5) 
3 (6,0) 
4 (7,5) 
4 (9,0) 

4 (10,5) 
5 (12,0) 
5 (13;5) 

60 (15;0) 
60 (16;5) 
60 (18,0) 

S4 
Leixões 

expedição/receção 
Caracterização 

fundação 
21,03 

At 

Al 

m 

0,0-2,50 

2,50-13,80 

13,80-21,03 

12 (1,5) 

- W5 (13,80-21,03) - 2,80 

4 (3.0) 
2 (4,5) 
4 (6,0) 
4 (7,5) 
4 (9,0) 

4 (10,5) 
4 (12,0) 
5 (13,5) 

59 (15,0) 
60 (16;5) 
60 (18,0) 
60 (19,5) 

           

At – Aterro; m – Granito; Al - Aluvião
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4.1.3.1.2  Penetrómetro dinâmico ligeiro  

 Os penetrómetros dinâmicos ligeiros foram executados com vista à 

determinação do adensamento das camadas e realizou-se junto a cada poço de 

prospeção. Estes ensaios foram dados por concluídos após a obtenção de 

número igual a 100 pancadas para um avanço de no máximo 10cm. 

 O Anexo 1 apresenta um exemplo de diagrama resultante dos ensaios 

penetrométricos que incluem os gráficos de resultados relacionando o valor da 

resistência de ponta (MPa) com a profundidade (m).  

4.1.3.1.3 Poços de prospeção   

 Os poços de prospeção foram realizados para fornecer dados 

complementares à análise da escavabilidade, assim como para caracterizar as 

condições do aterro e da fundação da plataforma. E esta análise permitiu 

identificar e caracterizar litologicamente as formações com base na recolha de 

amostras remexidas, determinar a espessura de terra vegetal, e a posição do 

nível freático, quando este ver Tabela 30). 

Tabela 30. Poços de prospeção realizados para a zona de expedição no Terminal de Leixões. 

Poço Prof. (m) Formações 

interessadas 

Espessura 

de terra 

vegetal (m) 

Prof. da 

amostra (m) 

Nível 

freático 

(m) 

P1LX 2,5 At - 0,0 – 2,50 - 

P2LX 2,5 At - 0,0 – 2,50 - 

P3LX 2,5 At - 0,0 – 2,50 - 

P4LX 2,3 At - 0,0 – 2,30 - 

P5LX 2,0 At + Gm - 1,60 – 2,00 - 

P6LX 0,8 At + Gm - 0,2 – 0,80 - 

P7LX 1,0 At + Gm - 0,1 – 1,1 - 

 At- Aterro; Gm - Granito 

 Os poços realizados permitiram a caracterização do aterro e da fundação 

da plataforma através da descrição das camadas e da recolha de amostras dos 

materiais para a realização de ensaios em laboratório (ensaios de identificação 

e caracterização), permitindo a classificação segundo as classificações 

AASHTO, Unificada, GTR e Ficha UIC719R). 
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 O Anexo 1 apresenta o diagrama individual do poço de prospeção 

utilizado como exemplo, e inclui a descrição lito-estratigráfica dos terrenos 

ocorrentes, associação das amostras remexidas respetivas e registo fotográfico.  

4.1.3.1.4  Ensaios laboratoriais sobre amostras remexidas 

 As amostras recuperadas nos poços de prospeção realizados nas zonas 

de escavação foram analisadas segundos os ensaios laboratoriais de 

identificação, e quando se justificavam também foram realizados os ensaios de 

compactação tipo Proctor Modificado e ensaios CBR. Para a zona de intervenção 

do Terminal de Leixões somente foram realizados os ensaios de identificação.   

Na generalidade deste projeto, em algumas zonas de intervenção se 

justificou a execução de ensaios de compactação e CBR, em particular nas 

zonas alvo de projeto rodoviário (novos arruamentos ou restabelecimentos). 

Quando necessário, os ensaios de compactação tipo Proctor foram realizados 

com vista à determinação do d máximo e o teor em água ótimo dos materiais 

de escavação a utilizar nos aterros, para definição das condições de execução 

dos mesmos. E os ensaios CBR foram executados para determinar o índice de 

suporte dos solos com vista ao dimensionamento da plataforma da via. Os 

resultados destes ensaios permitiram a classificação segundo as classificações 

para fins Rodoviários (AASHTO), Classificação Unificada (USCS), classificação 

Francesa GTR. 

4.1.3.1.4.1  Ensaios de identificação 

  Nestes ensaios foram determinados os seguintes aspetos: análise 

granulométrica por peneiração, limites de Atterberg, equivalente de areia, azul-

de-metileno e determinação do teor em água. 

  O objetivo de realizar estes ensaios foi de identificar e classificar os solos 

de escavação a utilizar nos aterros, bem como dos que ocorrem ao nível da 

fundação dos aterros, segundo as classificações para fins Rodoviários 

(AASHTO), Classificação Unificada (USCS), classificação Francesa GTR e 

segundo a ficha UIC 719R, conforme representado na Tabela 31.
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Tabela 31.Resumo dos resultados dos ensaios de identificação e caracterização das amostras de solos para o exemplo em análise. 

POÇO Nº (REF 

AMOSTRA) 
LOCALIZAÇÃO 

PROF. DA 

AMOSTRA 

(m) 

FORMAÇÃO 

GRANULOMETRIA 

(% 

PASSADA) 

LIMITES DE 

CONSISTÊNCIA 

(%) EA 
AZUL DE 

METILENO 

TEOR EM 

ÁGUA 

NATURAL 

CLASSIFICAÇÕES 

#10 #40 #200 LL IP AASHTO UNIFICADA GTR UIC 719R 

P1LX (10970) Gaveto G1 0.00 - 2.50 At 82 35 15 NP NP 52 0,17 11.8 A-1-b (0) SM B5 QS1  

P2LX (10971) Gaveto G1 0.00 - 2.50 At 86 51 22 NP NP 41 0,25 14.5 A-2-4(0) SM B5 QS1 

P3LX (10972) Gaveto G1 0.00 - 2.50 At 82 46 23 NP NP 42 0,17 14.0 A-1-b (0) SM B5 QS1 

P4LX (10973) Gaveto G1 0.00 - 2.30 At 99 67 38 23 6 4 0,25 22.1 A-4 (1) SC-SM A1 QS1 

P5LX (10974) Gaveto G1 1.60 – 2.00 At+ m 74 31 10 NP NP 56 0,12 10.9 A-1-b (0) SW-SM B5 QS2 

P6LX (10975) Gaveto G1 0.20 – 0.80 At+ m 78 36 13 NP NP 57 0,08 9.7 A-1-b (0) SM B5 QS2 

P7LX (10976) Gaveto G1 0.20 – 1.00 At+ m 82 40 12 NP NP 61 0,08 9.5 A-1-b (0) SM B5 QS2 

 At – Aterro; m - Granito 

O Anexo 1 apresenta os exemplares de boletins referentes aos ensaios de identificação realizados nas amostras de solo, 

nomeadamente os ensaios de análise granulométrica por peneiração húmida, limites de consistência, equivalente em areia, do azul 

de metileno.
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4.1.3.2 Estudo de estabilidade de taludes  

 Nesta fase do projeto foram realizadas visitas aos afloramentos para um 

reconhecimento geológico e caracterização dos solos e rochas, caracterização 

de taludes, bem como a análise das famílias de descontinuidades e aplicações 

das classificações geológicas.   

 As visitas foram acompanhadas por um geólogo e o material utilizado para 

a recolha dos dados incluiu uma planta da zona de intervenção, uma bússola, 

um martelo de geólogo, uma câmara fotográfica e as fichas de taludes para 

registar e caracterizar as famílias de descontinuidades, assim como a 

caracterização do talude com base na classificação geotécnica básica (BGD). 

 No gabinete os dados recolhidos em campo foram inseridos na ficha de 

taludes (Figura 16) que reúne todas as informações obtidas em campo como a 

orientação das descontinuidades e as características das suas superfícies 

observadas, nomeadamente a forma, rugosidade, espaçamento, persistência, 

abertura ou se apresentam algum tipo de exsurgências. 
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Figura 16. Ficha de caracterização do talude LXTD 4, associada ao projeto de Intervenções 

para melhoramento da capacidade ferroviária da Linha de Leixões e do Novo terminal 

Rodoferroviário no Grande Porto. 

Projeto:

Talude: LXTD3 L.Leixões Localização  ver planta em anexo Data: nov/19

PK inicial: PK final: Lado: LD 0,0

Altura (m): Inclinação: 85ºSE Direcção: N52ºE

Litologia:

Alteração: W1            W2           W3         W4           W5           W6           

Resistência:(rocha) R0            R1            R2             R3           R4              R5             R6            

(solo) S1          S2            S3               S4              S5             S6              

Fracturação: F6             F5             F4            F3          F2               F1             

Espaçamento (mm): <20 20-60 60-200 200-600 600-2000 2000-6000 >6000

GSI:

Descontinuidades:

Família Tipo

Orientação 

[dip/dip 

dir]

Forma/        

Rugosidade

Espaça-

mento [cm]

Persistência  

[m]

Abertura 

[mm]

Preenchi-

mento
Exsurgências Outros

D4 D 82/120 ru, on, ox F3/F2 <1 - (1-3) aberta - -

D4 D 88/123 ru, on, ox F3/F3 <1 - (1-3) aberta - -

D1 D 82/208 ru, on, ox F3/F4 <1 - (1-3) aberta - -

D4 D 70/122 ru, on, ox F3/F5 <1 - (1-3) aberta - -

D5 D 77/324 ru, on, ox F3/F2 1-3 aberta - -

D5 D 75/322 ru, on, ox F1/F2 1-3 aberta - -

D2A D 78/090 ru, on, ox F3 3-10 aberta - -

D D 78/260 ru, on, ox F2/F3 3-10 aberta

rocha alterada 

preenchimento 

argiloso

-

D1 D 83/228 ru, on, ox F3 3-10 aberta - Gotejamento

D4 D 75/145 ru, on, ox - 3-10 aberta - -

D1 D 80/232 ru, on, ox F3/F4 1-3 aberta - -

D1 D 82/240 ru, on, ox F3/F4 1-3 aberta - -

D3 D 30/012 ru, on, ox - 1-3 aberta - -

D3 D 30/120 ru, on, ox F4            <1 aberta - -

D3 D 25/190 ru, on, ox F4            1-3 aberta - -

D4 D 80/142 ru, on, ox - 1-3 aberta - -

D1A D 70/215 ru, on, ox F4            1-3 aberta - -

D1 D 80/220 ru, on, ox F4            1-3 aberta - -

D1A D 75/210 ru, on, ox F4            1-3 aberta - -

D D 88/340 dt, ox - 1-3 aberta - -

1) dt (denteada), on (ondulada) ,pl (planar)/ru (rugosa), li (lisa), es (estriada), ox (oxidada)

Interv enções para melhoramento da capacidade ferrov iária na Linha de Leixões e do nov o 

Terminal Rodoferrov iário no Grande Porto

Extensão(m):

Granito de duas micas, de grão médio a grosseiro, cinzento a amarelado a amarelo. 
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4.1.3.2.1 Análise cinemática de estabilidade de taludes 

 Descrição do talude 

 Na zona correspondente ao Terminal Ferroviário de Leixões foram 

identificados 4 taludes, sendo o talude LXTD4 o mais expressivo e em melhores 

condições de observação, portanto, foi o escolhido para esta análise na qual 

foram levantadas diversas características que se encontram resumidas na 

respetiva ficha de talude (ver Figura 16). 

 O talude LXTE4, apresenta uma extensão de 95m. O maciço aflorante é 

caracterizado por um granito de duas micas, de grão médio a grosseiro, cinzento 

a amarelado. O granito apresenta-se dominantemente medianamente alterado 

(W3), pontualmente com zonas mais alteradas (W3 a W4). Na zona final o granito 

apresenta-se muito alterado (W4). 

 Relativamente ao estado de fraturação verifica-se que as 

descontinuidades se apresentam medianamente afastadas (F3) a próximas(F4), 

por vezes aparecem afastadas (F2). Ao longo do talude foram observadas três 

zonas onde se detetou a presença de água, em particular, gotejamento ao longo 

de diáclases. 

 Descontinuidades  

 No talude LXTE4 foram medidas 43 descontinuidades de modo a 

definirem-se as principais famílias presentes. Para o estabelecimento das 

famílias de descontinuidades a considerar no projeto de estabilidade foram 

tratadas as informações recolhidas na cartografia geológico-geotécnica. As 

atitudes das descontinuidades foram tratadas no programa Dips e foram gerados 

estereogramas com as características principais das famílias. 

 O talude LXTE4 apresenta uma direção segundo N52ºE. Relativamente à 

inclinação assumiu-se 70º para SE. Para a análise ser possível é necessário 

definir um valor para o ângulo de atrito. Perante as condições das superfícies 

das diáclases observadas e do tipo de maciço rochoso (granito) foi considerado 

um ângulo de atrito de 30º. 

 Rotura planar  
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 Para o talude com direção segundo N52ºE, verifica-se que cerca de 11,6% 

das diáclases totais formarão rotura planar. As diáclases críticas em questão são 

as que pertencem às famílias D4 e D3A (ver Figura 16).  A avaliação das 

situações críticas de rotura planar é feita tendo em conta os polos das diáclases 

que caem dentro da zona demarcada a rosa (ver Figura 17).  

 

Figura 17. Diagrama de projeção da rotura planar (Talude LXT4). 

  

Rotura por basculamento ou “Toppling”  

 Para o talude LXTE4, com direção segundo N52ºE verifica-se que apenas 

6% das diáclases totais medidas é que originarão roturas por “Toppling”, e são 

as que pertencem à família D5 (ver Figura 18). À semelhança da rotura planar a 

avaliação das roturas críticas por basculamento ou “Toppling” é feita tendo em 

conta os polos das diáclases que caem dentro da zona demarcada a vermelho. 
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Figura 18. Diagrama de projeção da rotura por “Toppling” (Talude LXT4). 

 Rotura por cunha  

 Relativamente às roturas por cunha verifica-se que, no talude LXTE4, 

estas perfazem cerca de 12%. A avaliação da rotura por cunha é feita tendo em 

conta as intersecções entre planos de descontinuidades que caiam dentro da 

zona demarcada a rosa. Se a intersecção crítica se encontrar na zona 

demarcada a amarelo quer dizer que a cunha resultante não deslizará ao longo 

da linha de intersecção, mas sim ao longo de um dos planos das diáclases (caso 

particular da rotura planar). As diáclases responsáveis pelas formações de 

cunhas encontram-se representadas na Figura 19. 
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Figura 19. Diagrama de projeção da rotura por cunha (Talude LXT4). 

 Solução preconizada 

 A solução de estabilidade proposta para este talude engloba de um modo 

geral, redes pregadas e drenos profundos. 

4.1.3.3 Considerações geológicas-geotécnicas 

 Após análise de todos os dados geológico-geotécnicos obtidos através da 

campanha de prospeção realizada, foi possível elaborar perfis estratigráficos 

interpretativos (versão completa apresentada no Anexo 1). 

 Na figura seguinte para além das sondagens (S1 a S4) disponibilizadas, 

encontra-se uma outra, a S2LX, a qual foi realizada para avaliação das 

condições de fundação da nova ponte sobre o Rio Leça (ver Figura 20 e Figura 

21). Conforme se pode reparar a camada aluvionar aumenta de espessura 

significativamente quando se aproxima do rio Esta informação permitirá estimar 

o comprimento das fundações indiretas (estacas) previstas. 
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Figura 20. Excerto do perfil geológico-geotécnico referente ao Terminal Ferroviário de Leixões. 

 

 

Figura 21. Excerto do perfil geológico-geotécnico referente ao Terminal Ferroviário de Leixões 

– Gaveto1. 

 

Esc.: H- 1/1000 

         V- 1/200 

  

Esc.: H- 1/1000 

         V- 1/200 
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 Neste estudo também foram identificadas as zonas em que se verificou a 

necessidade de realizar intervenções. As soluções desenvolvidas para o projeto 

incluíram a aplicação de técnicas de decapagem, escavações, aterros e muros 

com as condições e especificações de execução adequadas a cada zona. 

 Decapagem 

 De um modo geral a técnica de decapagem foi indicada para as zonas em 

que foram identificadas camadas de material de aterro, por exemplo na zona 

entre a ponte do Rio Leça, pelo que se assume uma decapagem média de 

0,40m. Na zona do Gaveto G1, uma vez que nos poços não se distinguiu uma 

camada distinta de material orgânico, não irá existir uma decapagem. Irá sim 

ocorrer um saneamento do material existente (aterro) para assentar as camadas 

de coroamento e a superestrutura. 

 Escavações 

 Foram identificadas quatro zonas de escavação, nomeadamente os 

taludes LXTE1, LXTE2, LXTE3 e LXTE4. Os taludes LXTE2 e LXTE3 

correspondem a pequenos afloramentos que terão de ser escavados, mas que 

não apresentam quaisquer dificuldades, uma vez que os meios mecânicos 

tradicionais de escavação são suficientes, com base no grau de alteração dos 

maciços.  

 No talude de escavação LXTE3 apenas será necessário aplicar medidas 

de estabilização, pelo que não haverá escavação propriamente dita. 

 Na maior parte do talude de escavação LXTE4 também haverá apenas a 

necessidade de aplicar medidas de estabilização. Só em algumas zonas, onde 

se irão implantar os postes de catenária, é que haverá necessidade de escavar 

o talude na base. Neste talude uma vez que o maciço granítico se apresenta 

menos alterado (W3) poderá haver necessidade de medidas de escavação mais 

potentes. 

 Na Tabela 32 apresenta-se um resumo das zonas de escavação existentes na zona 

de receção/expedição e do Gaveto G1 do Terminal de Leixões. 
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Tabela 32. Resumo das principais zonas de escavação na zona de expedição do Terminal de 

Leixões. 

Talude PK início PK fim Extensão Material 

LXTE1 

(Escavação) 

18+600 18+725 125m Maciço granítico decomposto 

a muito alterado (W4-5) 

LXTE2 

(Escavação) 

18+800 18+825 25m Maciço granítico decomposto 

a muito alterado (W4-5) 

LXTE3 

(Escavação) 

18+925 18+950 25m Maciço granítico 

medianamente alterado (W3) 

LXTE14 

(Escavação) 

19+240 19+335 95m Maciço granítico 

medianamente alterado (W3) 

 

 Aterros 

 Na zona a montante do Rio Leça verifica-se a existência três zonas de aterro, 

nomeadamente os taludes LXTA1, LXTA2 e LXTA3 (Tabela 33).   

Tabela 33.Resumo das principais zonas de aterros na zona de expedição do Terminal de 

Leixões. 

Talude PK início PK fim Extensão Material 

LXTE1 (Aterro) 19+000 19+160 160 - 

LXTE2 (Aterro) 19+375 19+580 205 - 

LXTE3 (Aterro) 19+650 19+810 160 - 

 

 Muros  

 O Terminal de Leixões apresenta dois muros que necessitam de serem 

reformulados para a expansão da linha férrea.  A Tabela 34 apresenta as 

intervenções que foram indicadas e incluem medidas de contenção e reforço dos 

taludes existentes. 
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Tabela 34.Resumo dos principais muros na zona de intervenção do Terminal de Leixões. 

Reformulação dos feixes de receção/expedição do Terminal de Leixões - Muros 

Muro de betão armado (muro “L”) com fundação 

indireta (microestacas) para contenção do aterro a 

construir para as novas linhas e contenção/reforço de 

talude existente- ML1 

 

PK 

19+595 

 

PK 

19+655 

 

Altura 

máxima 3,60 

Muro de betão armado (muro “L”com fundação 

indireta (microestacas) para contenção da via e 

reforço de talude – ML2 

PK 

19+810 

PK 

18+850 

Altura 

máxima 3,60 

 

4.1.4 Considerações finais 

 Após a caracterização pormenorizada dos maciços, assim como todas as 

especificações geomecânicas e análise dos parâmetros analisados, foram feitas 

recomendações considerando que as unidades geológicas apresentam 

diferentes comportamentos e necessitam de soluções específicas para cada 

condicionante do projeto. 

 A aluvião caracteriza-se por lodos arenosos de consistência muito mole a 

mole e, ou, areias médias argilosas a lodosas, soltas a medianamente 

compactas, por vezes com esparsos elementos rolados a sub-rolados, de 

natureza quartzítica e de dimensões variadas. 

 Nas sondagens S2LX e S3LX, a cobrir a aluvião, intersectaram-se 4 

metros de aterro, enquanto na sondagem S4LX apenas se intersectaram 2m de 

terra vegetal. O aterro é constituído por areias siltosas, com contaminação 

orgânica, envolvendo elementos de naturezas e dimensões variadas. 

 Debaixo dos depósitos aluvionares encontra-se o Granito do Porto. Este 

apresenta-se muito alterado a decomposto (W4-5), traduzido numa areia siltosa 

de grão médio, muito compacta (NSPT de 60 pancadas).  

 Perante as condições geológicas e geotécnicas encontradas, as 

fundações da ponte sobre o Rio Leça recorrerão a estacas com comprimentos 

estimados em, aproximadamente, 30m. As estacas deverão penetrar 6m no 
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granito decomposto a muito alterado (W4-5), com NSPT de 60 pancadas, 

atingindo cotas entre -27m e -25m. 

 De qualquer modo, durante a execução da obra, estas cotas deverão ser 

ajustadas às condições reais encontradas. Esta ressalva é importante porque a 

dimensão da obra, tanto em largura como em desenvolvimento, associada à 

singularidade materializada pelo Rio Leça, deixa antever uma significativa 

variabilidade da profundidade a que ocorre o Granito do Porto. É provável que a 

profundidade varie entre os 4 eixos de apoio e ao longo de qualquer um deles. 
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4.2 Estudo geológico-geotécnico para o projeto de construção 

de três edifícios na zona marginal de Vila Nova de Gaia 

4.2.1 Introdução 

 Neste capítulo apresentam-se os trabalhos, metodologias de ensaios e 

campanha de prospeção utilizados na caracterização geológica e geotécnica 

deste projeto, que estuda a construção de três edifícios nos lotes 4, 5 e 6 na 

Quinta Marques Gomes, localizada na zona marginal de Vila Nova de Gaia.  

 A campanha de prospeção para este projeto foi definida pela equipe do 

GEG e sua execução ficou sob responsabilidade da empresa Triáguas. Como 

objetivo, pretende-se caracterizar o comportamento geológico-geotécnico do 

maciço e com base nesta análise pretende-se definir soluções de fundação e 

contenção, por exemplo, que sejam mais apropriadas às condições geológico-

geotécnicas encontradas nas zonas de intervenção. 

 A campanha de prospeção geológico-geotécnica elaborada pela equipe 

do GEG em fase de Estudo prévio consiste num breve relatório com as 

descrições e caracterização dos trabalhos, materiais, normas e orçamentos a 

serem executados pela empresa escolhida para realizar as perfurações e 

ensaios laboratoriais. 

 A realização dos ensaios, assim como todos os resultados obtidos pela 

empresa Triáguas foram compilados num relatório geológico-geotécnico que 

inclui: os diagramas das 7 sondagens mecânicas à rotação com execução de 

ensaios de penetração dinâmica (SPT) e 2 perfis de refração de sísmica de 

60.0m, com determinação da velocidade das ondas P. 

 Este capítulo pretende apresentar sucintamente os trabalhos realizados, 

algumas das metodologias e resultados obtidos. Para essa análise foram 

utilizadas como referência um conjunto de desenhos, plantas/perfis, diagramas 

dos trabalhos de prospeção realizados, onde se encontram resumidas as 

informações geológicas e geotécnicas relevantes para o projeto e adequado ao 

objetivo deste relatório.  
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4.2.2 Enquadramento geológico 

4.2.2.1 Caracterização geográfica 

 A área em estudo, encontra-se localizada na Rua Manuel Gomes 868, 

4400-496 Vila Nova de Gaia (Figura 22). 

 

Figura 22. Imagem de satélite com localização da área de estudo (retirado e adaptado do 

Google Earth).  

 Devido à algumas condições de contingências enfrentadas durante a 

apresentação do projeto, a fase inicial foi realizada de modo expedito utilizando 

diversas funções e linguagens do Google Earth, sendo uma delas o KMZ.  

 O KMZ ou KML (Keyhole Markup Language) consiste num formato de 

arquivo ou linguagem desenvolvida pelo Google Earth, para representar 

anotações geográficas e visualizar informações pertencentes a este formato, 

como por exemplo mapas e navegadores terrestres em 2D e 3D. 

 Neste subcapítulo serão pormenorizadas as características geológicas da 

área em estudo, nomeadamente sua, litologia, sismicidade, hidrogeologia, entre 

outras informações relevantes. 
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4.2.2.2 Litologia 

 No que diz respeito à caracterização geológica da área em estudo, 

recorreu-se à Carta Geológica do Porto, Folha 9-C à escala 1/50 000, 

especificamente à folha 9-C - Porto. A Figura 23 representa um excerto da Folha 

9-C – Porto assim como a legenda e simbologia associadas. 

 

Figura 23. Localização da zona de intervenção na Carta Geológica do Porto à escala 1:50 000, 

Folha 9-C - Porto, adaptada com a respetiva legenda e localização estimada da zona de 

implantação da Quinta Marques Gomes [34]. 

Do ponto de vista litológico a área de estudo enquadra-se numa pequena 

faixa constituída por granito porfiroide ou de grão grosseiro (π). Granito de 

Lavadores: este granito aflora principalmente na zona SW, prolongando-se por 

Lavadores, Canidelo, Gândara, Madalena e Valadares. A área em estudo 

localiza-se no bordo NE do maciço granítico, muito próximo do contacto com as 

rochas metamórficas do encaixante, que compreendem micaxistos, gnaisse e 

migmatitos [35]. 

 O granito de Lavadores é um granito biotítico com grandes megacristais 

de feldspato, e com frequentes encraves ígneos mais escuros e de textura mais 

fina. Estes encraves têm dimensões variáveis desde alguns centímetros até uma 

dimensão métrica. Quer sobre o Granito de Lavadores quer sobre o seu 

 

N    

1:50 000 
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encaixante metamórfico ocorrem depósitos do Quaternário de natureza areno-

conglomerática, referido na Carta Geológica como depósitos Q2 [35].  

4.2.2.3 Sismicidade 

 De acordo com o “Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas 

de Edifícios e Pontes, a área em estudo está localizada na Zona D (ver Figura 

24.A), correspondente à zona de menor risco sísmico, cujo coeficiente de 

sismicidade  é de 0,3.  

 Segundo classificação utilizada, a Zona D engloba as intensidades 

sísmicas mais baixas verificadas no território português, compreendidas entre os 

graus IV e VI (ver Figura 24.B). 

 

Figura 24. Localização das zonas de intervenção em Vila Nova de Gaia relativamente ao 

zonamento sísmico de Portugal Continental (A) e Carta de isossistas de intensidades máximas 

(B) (adaptado de [22] e [23]). 

 De acordo com o Eurocódigo 8 que considera dois zonamentos distintos 

consoante a atividade sísmica a considerar, sendo o Tipo 1 correspondente a 

um cenário designado “afastados” em referência aos sismos com epicentro na 

região Atlântica e ação sísmica do Tipo 2 correspondente a um cenário 
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designado de “próximo” referente aos sismos com epicentro no território 

Continental ou no Arquipélago dos Açores [21].  

A zona de interesse localiza-se nas zonas 1.6 (sismicidade distal) e 2.5 

(sismicidade proximal), para as Ações Sísmicas Tipo 1 e Tipo 2, respetivamente 

(ver Figura 25), a que correspondem as respetivas acelerações sísmicas de 0,6 

ms-2 e de 1,10 ms. 

 

Figura 25. Localização da área de estudo associada aos zonamentos sísmicos de Portugal 

segundo o Eurocódigo 8 (adaptado de [21]). 

 A Tabela 35 apresenta a uma estimativa em relação à natureza dos 

terrenos interessados segundo a classificação do RSAEEP. Relativamente à 

natureza da formação rochosa interessada pelas fundações da área em estudo, 

dependendo da cota de fundação, prevê-se intersectar solos do tipo II. 
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Tabela 35. Estimativa da natureza dos terrenos interessados pela via segundo o RSAEEP. 

 

 Relativamente á classificação dos tipos de terreno com base no 

Eurocódigo, que foi anteriormente apresentada (ver Tabela 21), as formações 

rochosas interessadas enquadram-se no Tipo de Terreno A – Rochas ou outras 

formações geológicas rochosas, incluindo no máximo 5 m de material mais fraco 

à superfície segundo os tipos de terreno definidos no Eurocódigo. 

4.2.3 Campanha de prospeção GEG 

 Com o objetivo de caracterizar o comportamento do maciço rochoso de 

fundação e definir a competência dos terrenos para intervenções solicitadas, os 

trabalhos de prospeção previstos por parte do GEG integraram a realização de 

7 sondagens mecânicas à rotação (S1 a S7) com execução de ensaios SPT.  

4.2.3.1 Sondagens 

 Para orientar os trabalhos de perfuração das sondagens, na campanha 

de prospeção foram definidas as profundidades mínimas estimadas (Tabela 36) 

e alguns critérios geotécnicos a serem considerados. 
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Tabela 36. Coordenadas geográficas e profundidades mínimas e estimadas das sondagens. 

Sondagem 
Coordenadas 

Profundidade 
Mínima 

Profundidade 
Estimada 

M P (m) (m) 

S1 -43691,67 163462,65 8 10 

S2 -43685,71 163438,68 8 10 

S3 -43671,17 163421,20 8 10 

S4 -43653,07 163399,79 8 10 

S5 -43638,81 163380,73 8 10 

S6 -43622,10 163363,15 8 10 

S7 -43618,15 163341,44 8 10 

  

Como previsto na Tabela 36 as sondagens devem ter uma profundidade 

mínima de 8m, entretanto faz-se necessário que os últimos metros de perfuração 

atendam às seguintes especificações:  

 1. na presença de maciço rochoso fraturado, garantir perfuração entre 3-

4 metros nesse material. 

 2. se maciço de fundação for caracterizado como solo ou tiver tal 

comportamento (maciço rochoso decomposto), deve-se garantir 3 negas 

consecutivas no ensaio SPT. 

 Caso essas especificações não sejam garantidas às profundidades 

mínimas estimadas, mantêm-se as perfurações até que sejam asseguradas, 

entretanto se as profundidades necessárias forem muito diferentes das medidas 

esperadas deve-se notificar a equipe projetista para redefinição da campanha.  

 No caso das sondagens com perfurações à percussão, admite-se a 

execução conjunta de ensaios de penetração normalizados (SPT) com 

espaçamento de 1,5m ou quando o material perfurado apresentar variações 

litológicas. 

Localização das sondagens  

 A definição da localização das sondagens no terreno foi realizada através 

da topografia fundamentada em coordenadas M e P (Tabela 36). A Figura 26 

apresenta a localização das sondagens no terreno através do Google Earth. 
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Figura 26. Localização das sondagens S1 a S7 no terreno via Google Earth. 

4.2.3.2 Ensaios de penetração dinâmica (SPT- Standart Penetration Test) 

 Os ensaios de penetração ao longo dos furos de sondagens foram 

realizados de acordo com a norma ASTM D-1586-99 e como pré-definido em 

“Standard Penetration Test: International Reference Test Procedure” [37]. 

 Após a realização e recolha de amostras em campo, a etapa seguinte 

consistiu na descrição e caracterização desse material e interpretação dos 

dados. Desse modo, os resultados obtidos na campanha foram apresentados 

através dos diagramas das sondagens, exemplificado pela sondagem S1 (Figura 

27), e a através da Tabela 37 que resume as características mais relevantes das 

respetivas sondagens.  
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Figura 27. Excerto exemplificativo do diagrama de sondagem com execução dos ensaios SPT. 
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Tabela 37. Resumo dos trabalhos realizados nas sondagens mecânicas. Retirado do relatório 

factual fornecido pela Triáguas. 

 

4.2.3.3 Ensaios de refração sísmica 

 O método de refração sísmica baseia-se na geração de ondas sísmicas 

(ondas de deformação), que se propagam no terreno e se refratam em fronteiras 

de meios com distintas velocidades de propagação, crescentes em profundidade 

e com características suficientemente contrastantes. 

 A materialização de um perfil de refração sísmico consiste na libertação 

de energia num determinado ponto, através por exemplo da queda de um peso, 

vibrador mecânico ou uma carga explosiva e no registo dos tempos de percurso 

das ondas sísmicas refratadas a vários recetores de energia sísmica (geofones), 

igualmente distanciados, ao longo de um alinhamento à superfície do terreno. 

 Como complemento às sondagens mecânicas, realizou-se uma 

campanha de prospeção geofísica (método indireto), através de refração 

sísmica. No total, foram executados 3 perfis com um comprimento individual de 

60.0m (Figura 28) nos locais indicados na planta. 
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Figura 28. Execução dos dois perfis sísmicos no terreno através do método de refração 

sísmica. 

 A Figura 29 apresenta a localização das sondagens na implantação dos 

edifícios e a localização dos respetivos perfis sísmicos realizados. 

 

Figura 29. Localização das sondagens na implantação dos edifícios e localização dos perfis 

sísmicos. 

 De forma a avaliar a escavabilidade dos materiais interessados neste 

estudo avaliaram-se os dados obtidos pelos perfis de sísmica de refração 

executados (Figura 30), juntamente com as características dos solos observados 

pela campanha de sondagens mecânicas. 
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Figura 30.Exemplo de perfil de refração sísmica obtido a partir do ensaio de refração sísmica 

(versão completa no Anexo 2). 

A classificação do maciço quanto à escavabilidade, poderá ser feita 

considerando uma escavabilidade para o ripper D-9 em função da velocidade 

das ondas sísmicas do tipo “P”. O Anexo 2 apresenta um exemplar completo dos 

resultados obtidos neste ensaio. 

De forma a avaliar a escavabilidade dos materiais interessados neste 

estudo avaliaram-se os dados obtidos pelos perfis de sísmica de refração 

executados, juntamente com as características dos solos observados pela 

campanha de sondagens mecânicas. Utilizando o grau de compacidade obtido 

a partir do ensaio SPT, e as velocidades das ondas P registadas, é possível 

determinar a litologia, prever o tipo de escavação e os meios mecânicos mais 

apropriados. 

 Nível de água 

 Do ponto de vista hidrológico, após a realização dos furos de sondagens 

e coleta do material perfurado, foram realizadas medições nos furos de 

sondagens para analisar a profundidade do nível de água subterrânea.  

 A Tabela 38 regista os dados obtidos, considerando que neste estudo não 

foram instalados piezómetros e que intervalo de monitorização foi relativamente 
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pequeno, tornando admissível a ocorrência de variações do nível freático no 

decorrer do ano hidrológico.  

Tabela 38. Profundidade do nível de água subterrânea. 

Dia Hora S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

30-04-2020 15:00 7,50 - - - - - - 

04-05-2020 09:00 7,50 6,75 - - - - - 

05-05-2020 13:30 7,50 6,50 4,90 6,10 - - - 

06-05-2020 16:00 7,40 6,80 4,90 6,10 F.S. 5,80 6,10 7,80 

F.S. – Fechou seco à profundidade indicada 

 Desse modo esses dados mostram que a leitura mais completa foi obtida 

no último dia e que o nível de água apresentou uma variação de 4,90m a 7,80m 

de profundidade. Em algumas sondagens esta análise foi inconclusiva devido ao 

colapso das paredes do furo.  

4.2.4 Considerações geológica-geotécnicas 

4.2.4.1 Classificação e identificação das amostras 

 A classificação das amostras de solo foi realizada com base nas 

características granulométricas do material constituinte, utilizando o Triângulo de 

Feret (ver Figura 1). 

 Para a classificação relativamente à compacidade e consistência dos 

solos, foram associados os resultados dos ensaios SPT. Entretanto, o maciço 

em estudo apresentou uma componente arenosa dominante, restringindo a 

classificação quanto à sua compacidade.  

 O maciço rochoso foi classificado com base na Classificação da 

Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas (I. S.R.M), que classifica o 

maciço de acordo com o grau de alteração. 

 Utilizando as classificações citadas acima, as amostras recolhidas nas 

sondagens mecânicas foram observadas e analisadas, de modo que se definiu 

uma sequência cronostratigráfica em profundidade: 

Formações antrópicas 
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(at) Aterros: Material muito heterogéneo, mas cuja matriz é constituída por 

misturas de materiais arenosos e siltosos, de cor castanho escuro a negro, com 

contaminação orgânica, fragmentos cerâmicos, rochosos, betão e seixos 

rolados, sendo maioritariamente classificada como areia siltosa. Este material foi 

identificado em todas as sondagens desde a superfície até a profundidades 

máximas observadas na sondagem S1 de 7,5m. Os valores de SPT para essas 

formações são muito variáveis, entre 4 e 60 pancadas, de modo que deve-se 

desprezar os valores superiores a 10, visto que não correspondem à matriz de 

formação (ver Figura 31). 

 

Figura 31. Amostra representativa dos materiais classificados como aterros. 

Quaternário 

(Q2) Depósitos de praia antigas: Solo classificado como areia fina, siltosa de 

tom cinza amarelado a amarelado (Figura 32). Essas formações foram 

encontradas subjacentes à camada de aterro acima descrita, e intersectadas 

pelas sondagens S4, S5 e S6 até os 4,5m de profundidade e na S7 até aos 6.0m. 

Os ensaios SPT apresentam valores de 10 a 23 pancadas caracterizando-o 

como um solo medianamente compacto. 
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Figura 32. Amostra representativa dos solos classificados como depósitos de praia antiga. 

 Rochas eruptivas: 

(ϒm) Granito porfiroide ou de grão grosseiro, aquerítico, com os seguintes 

graus de alteração:  

 - Decompostos (W5): Material completamente friável, com aspeto areno-

siltoso de tonalidade castanho esbranquiçado, por vezes alaranjado. Encontra-

se subjacente às formações acima descritas e pode ser observado em todas as 

sondagens, apresentando valores de SPT entre 10 e 6 pancadas, identificando-

o como um solo medianamente compacto a muito compacto. 

 - Muito alterado a decomposto (W4-5): Material parcialmente a 

completamente friável, desagregando-se em um solo de aparência areno-siltosa 

de tonalidade acinzentado a esbranquiçado (Figura 33). Encontra-se subjacente 

à rocha decomposta e pode ser observado em todas as sondagens com exceção 

de S3 e S6. Os ensaios de SPT marcaram 60 pancadas (por vezes de 1ª fase) 

classificando-o como um solo muito compacto. 
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 Figura 33. Amostra representativa dos solos classificados como granitos porfiroides. 

4.2.4.2 Especificações geomecânicas 

 Após análise de todos os dados geológico-geotécnicos obtidos através da 

campanha de prospeção realizada, foi possível elaborar perfis geológico-

geotécnicos interpretativos e descrever as quatro zonas geotécnicas (ZG) 

identificadas na área em estudo. As zonas geotécnicas foram definidas com base 

nas características dos materiais presentes (Tabela 39).  

Tabela 39. Caracterização das zonas geotécnicas. 

 

 A Figura 34 apresenta o excerto dos perfis geológico-geotécnicos 

interpretativos (versão completa apresentada no Anexo 2) elaborados e que 

viabilizam a correlação dos parâmetros geomecânicos mais relevantes.  
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Esc.V.: 1/100 / Esc.H.: 1/200 

Esc.V.: 1/100 / Esc.H.: 1/200 
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Figura 34.Excerto dos perfis geológico-geotécnicos interpretativos, versão completa no Anexo 

2. 

4.2.5 Considerações finais  

 No que diz respeito aos movimentos de terra por exemplo, foi sugerido 

uma escavação através de meios mecânicos correntes, presumindo-se uma 

escavação mecânica fácil e utilização de estruturas de contenção. Essas 

sugestões levaram em consideração a natureza dos materiais intersectados e os 

resultados obtidos nos ensaios SPT, velocidades das ondas P e graus de 

compacidade registados e outros parâmetros geomecânicos anteriormente 

descritos. 

 Relativamente às fundações as recomendações associadas indicam 

como horizonte de fundação a utilização dos estratos que se encontram a 

maiores profundidades (ZG1), uma vez que as unidades superficiais (aterro 

heterogéneo com contaminação orgânica (ZG5) e depósitos de praias antigas 

ou antigos terraços fluviais (ZG4) não apresentam características apropriadas 

para tal. 

 A análise desses dados permite à equipa projetista definir soluções de 

fundação para os edifícios adaptadas às reais condições encontradas. Com base 

nas mesmas considerações é possível também adaptar os métodos de 

escavação, assim como, definir as geometrias das escavações a executar e 

perceber se será necessário ou não medidas de contenção. 
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5 CONCLUSÃO 
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 A oportunidade de realização do estágio curricular no Gabinete de 

Estruturas e Geotecnia permitiu o primeiro contato do aluno com o mercado de 

trabalho e o desenvolvimento profissional e pessoal. Perante os múltiplos 

assuntos que foram abordados no âmbito do estágio, foram adquiridos 

conhecimentos e competências fundamentais para a compreensão dos desafios 

e limitações associados aos projetos de engenharia civil. 

 Com vista aos objetivos propostos para realização deste estágio, o 

desenvolvimento dos projetos permitiu ao estagiário a aquisição de diversas 

competências, das quais destacam-se: o reconhecimento geológico através da 

cartografia geológica e geotécnica de taludes, o processamento informático, com 

ferramentas específicas, das informações recolhidas no campo, a aplicação das 

classificações geológicas e geotécnicas, a interpretação de relatórios factuais, 

de diagramas de ensaios in situ e de laboratório, e a elaboração de zonamentos 

geotécnicos, entre outras atividades realizadas no decorrer do estágio. 

 A análise dos estudos de caso apresentados neste relatório e das demais 

atividades acompanhadas durante o estágio, permitiu compreender como as 

características e o comportamento dos materiais geológicos influenciam as suas 

condições de utilização, e em particular a definição de soluções, em projetos de 

natureza geotécnica. Com base nesta análise, constatou-se que a fiabilidade 

associada aos estudos geológicos-geotécnicos provém da rigorosa identificação 

e caracterização dos materiais envolvidos. E também evidenciou a importância 

de se adequar às necessidades de cada projeto, do tipo de estrutura a projetar 

e dos objetivos pretendidos, para elaborar uma proposta específica para cada 

caso, e a validação das diversas classificações na orientação dos estudos, 

facilitando a identificação e previsão do tipo de comportamento. 

 A realização do estágio e elaboração deste relatório validou a importância 

da componente geológica como apoio transversal em projetos de natureza 

geotécnica e ainda proporcionou o contato com as diversas áreas de atuação 

que um geólogo pode exercer no âmbito da geotecnia e Geologia de Engenharia. 

  



 
  

                                 FCUP 134             
                        Apoio transversal na componente de geologia em projetos de natureza geotécnica  
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ANEXO 1  

TERMINAL DE LEIXÕES  
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Diagrama de sondagem – Exemplo Terminal de Leixões - Sondagem S1.
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(Continuação) Diagrama de sondagem – Exemplo Terminal de Leixões - Sondagem S1. 
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Diagrama do poço de prospeção – Exemplo Terminal de Leixões – Poço P1LX.
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(Continuação) Diagrama do poço de prospeção – Exemplo Terminal de Leixões – Poço P1LX. 
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Diagrama do Penetrómetro – Exemplo Terminal de Leixões – Penetrómetro PDL 10LX. 
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Diagrama do Penetrómetro – Exemplo Terminal de Leixões – Penetrómetro PDL 10LX.  
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Diagrama de ensaio de análise granulométrica por peneiração húmida – Exemplo Terminal de 

Leixões – Poço P1LX. 
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(Continuação) Diagrama de ensaio de análise granulométrica por peneiração húmida – Exemplo 

Terminal de Leixões – Poço P1LX. 

 

Diagrama de ensaio do azul de metileno – Exemplo Terminal de Leixões – Poço P1LX. 
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Diagrama de ensaio de equivalente de areia – Exemplo Terminal de Leixões – Poço P1LX. 
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Diagrama de ensaio para determinação dos limites de consistência – Exemplo Terminal de Leixões – 

Poço P1LX. 
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   Planta e localização da prospeção e perfil geológico-geotécnico da zona de expedição no Terminal Ferroviário de Leixões. 
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 Planta e localização da prospeção e perfil geológico-geotécnico da zona de expedição no Terminal Ferroviário de Leixões – Gaveto 1. 
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Planta e localização da prospeção e perfil geológico-geotécnico da zona de expedição no Terminal Ferroviário de Leixões – Gaveto 1. 
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ANEXO 2 

QUINTA MARQUES GOMES
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Perfil interpretativo geológico-geotécnico (P1) 

 



   FCUP  156 
                                                                                                                  Apoio transversal na componente de geologia em projetos de natureza geotécnica 
 

  
 

 

Perfil interpretativo geológico-geotécnico (P2) 
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Perfil de refração sísmica PS1. 

Z 
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Perfil de refração sísmica PS2. 
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