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3.1  Generalidades 

 

(1)PRecolha, registo e interpretação da informação geotécnica - incluir 
dados relativos à geologia, morfologia, à sismicidade, à hidrologia e 
à história do local; indicações relativas à variabilidade do terreno. 

 

(2)PConsideração dos requisitos de construção e de comportamento da 
estrutura projectada. Estudos continuamente revistos, durante a 
execução da obra, à medida que se obtém informação adicional. 

 

(3)POs estudos de campo e de laboratório realizados e registados de 
acordo com normas e recomendações reconhecidas 
internacionalmente (desvios registados). 

 

(4)PAmostragem, transporte e armazenamento das amostras - registo e 
identificada a influência nos resultados dos ensaios. 

3.2 Estudos de caracterização geotécnica 

3.2.1  Introdução 

(1)PFornecer todos os dados relativos ao terreno e à água subterrânea 
que sejam necessários para uma descrição apropriada das 
principais propriedades do terreno e uma avaliação fiável dos 
valores característicos  de parâmetros a usar no dimensionamento. 
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(2) As condições do terreno susceptíveis de influenciar a decisão acerca da 

categoria geotécnica da obra devem ser determinadas tão cedo quanto 

possível, já que o âmbito e o desenvolvimento do estudo de caracterização 

estão relacionados com a categoria geotécnica da estrutura. 

 

Para as obras de Categoria Geotécnica 1 , aplica-se: 

 

- inspecção visual do local, execução de poços pouco profundos, 
ensaios de penetração ou furos com trado; 

 

Para obras das Categorias Geotécnicas 2 e 3: 

 
- estudos preliminares (secção 3.2.2); 
- estudos para o dimensionamento (secção 3.2.3); 
- estudos para o controlo do comportamento (secção 4.3). 

3.2.2 Estudos preliminares 

 

(1)PDestinam-se a: 

 
- avaliar a adequabilidade do local de uma forma geral; 
- comparar locais alternativos quando relevante; 
- estimar o impacte da construção; 
- planear os estudos geotécnicos para o dimensionamento e para 

o controlo do comportamento; 



EC7 – Part 2 – Design assisted by laboratory testin g(pr Env. 1997-2) NOTAS RELEVANTES SOBRE OS ENSAIOS 3 

- identificar zonas de empréstimo, quando relevante. 

 

(2) Inclusão dos seguintes aspectos: 

 
- reconhecimento de campo; 
- topografia; 
- hidrologia, distribuição de pressões intersticiais; 
- vistoria de estruturas e escavações situadas na vizinhança; 
- informação geológica e cartas geológicas e geotécnicas; 
- estudos de caracterização geotécnica anteriores e experiência 

de construções na vizinhança; 
- fotografias aéreas; 
- mapas antigos; 
- sismicidade regional;; 
- qualquer outra informação relevante. 

3.2.3 Estudos para o dimensionamento 

 

(1)POs estudos para o dimensionarnento destinam-se a: 

 
- obter a informação necessária para um dimensionamento 

económico e adequado das obras temporárias e definitivas; 
- informação para o planeamento do método de construção; 
- identificar quaisquer dificuldades que possam surgir durante a 

construção. 
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(2)POs estudos devem identificar de modo fiável a disposição e as 
propriedades de todos os terrenos influencidos pela estrutura e 
afectados pelos trabalhos. 

 

(3)PIdentificação dos parâmetros do terreno susceptíveis de afectar a 
capacidade da estrutura . 

 

(4)  Deve considerar-se os seguintes aspectos: 

- estratigrafia geológica; 
- propriedades de resistência; 
- propriedades de deformabilidade; 
- distribuição de pressões intersticiais; 
- condições de permeabilidade; 
- possível instabilidade do solo; 
- compactabilidade do terreno; 
- agressividade do terreno e da água subterrânea; 
- possibilidade de melhoramento do terreno; 
- susceptibilidade ao gelo. 

 

(5)PParticular atenção aos seguintes aspectos geológicos: 

- cavidades; 
- degradação (alteração-meteorização); 
- efeitos hidrogeológicos; 
- falhas, diaclases - superfícies de descontinuidade; 
- solos ou maciços rochosos sujeitos a fluência; 
- solos e rochas expansíveis e colapsíveis; 
- presença de resíduos ou materiais manufacturados.. 
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(6)PA caracterização geotécnica do terreno: combinação dos métodos 
correntemente utilizados (ensaios...). 

 

(7)  Os estudos correntes devem normalmente incluir ensaios de campo, 

sondagens e ensaios laboratoriais. Sempre que sejam usados métodos 

indirectos de prospecção é necessário efectuar furos de sondagem para 

identificar os terrenos em que são usados esses métodos. Estes furos de 

sondagem podem ser dispensados se as características geológicas terreno 

forem bem conhecidas.  

 

(8)POs estudos de caracterização geotécnica devem abranger pelo 
menos as formações que se considere serem relevantes para o 
projecto, e abaixo das quais o terreno não tem uma influência na 
estrutura. 

 

(9)PA distância entre os pontos de prospecção e ensaio, bem como a 
profundidade a atingir: escolhidas com base na informação sobre a 
geologia da área, as condições do terreno, o tamanho do local e o 
tipo de estrutura. 

 

(10) Para os estudos de caracterização geotécnica de obras da 
Categoria Geotécnica 2  aplica-se o seguinte: 

- No caso de obras  que cobrem uma grande área os pontos de 
prospecção podem ser dispostos segundo uma malha.  A 
distância entre pontos deve normalmente situar-se entre os 20 e 
os 40 m. Em terrenos uniformes os furos ou poços de sondagem 
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substituídos em parte por ensaios de penetração ou sondagens 
geofísicas. 

- Para sapatas isoladas ou corridas , a profundidade das 
sondagens abaixo do nível previsto para a fundação deve estar 
normalmente compreendida entre 1 e 3 vezes a largura dos 
elementos da fundação. Em alguns dos pontos de prospecção 
poderão ser atingidas profundidades superiores, com o intuito de 
avaliar as condições relativas aos assentamentos e a eventuais 
problemas envolvendo águas subterrâneas. 

- Para ensoleiramentos , as profundidades dos ensaios de campo 
e dos furos de sondagem devem ser normalmente superiores ou 
iguais à largura da fundação, a menos que se encontre um 
substrato rochoso. 

- Para obras de aterro  as profundidades mínimas da prospecção 
incluem normalmente todos os estratos compressíveis. A 
profundidade de prospecção pode ser limitada a uma cota abaixo 
da qual a contribuição para os assentamentos seja inferior a 10% 
do assentamento total. A distância entre pontos de prospecção 
contíguos normalmente compreendidada entre os 100 e os 200 
m. 

- Para fundações por estacas , devem ser normalmente 
realizados furos de sondagem e ensaios de penetração e outros 
ensaios de campo por forma a determinar as condições do 
terreno até uma profundidade que garanta a segurança, o que 
normalmente significa 5 vezes o diâmetro da estaca .  No 
entanto, há casos em que se torna necessário levar a 
prospecção até profundidades substancialmente maiores. 
Também se deve levar a uma  profundidade maior do que o lado 
menor do rectângulo que circunscreve o grupo de estacas que 
forma a fundação, ao nível das respectivas pontas. 
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(11) P Durante o estudo geotécnico devem ser determinadas as 
pressões da água do  terreno. Devem determinar-se os níveis 
extremos de eventuais águas livres que possam influenciar as 
pressões da água do terreno. 

 

(12) Para os estudos de caracterização geotécnica de obras da 
Categoria Geotécnica 2  aplica-se o seguinte: 

 

- Da distribuição de pressões intersiciais pretende-se: 
- nível da água e sua flutuação ao longo do tempo; 
- condições hidrogeológicas do local (lençóis artesianos ou 

suspensos, ou variações devido à maré). 

 

- Para avaliação da estabilidade de escavações relativamente ao 
efeito de subpressões, deve ser determinada a distribuição das 
pressões intersticiais até uma profundidade abaixo do fundo da 
escavação que seja, pelo menos, igual à profundidade da 
escavação abaixo do nível freático (salvo formações de baixo peso 
volúmico - levar a investigação do regime até profundidades 
maiores). 

 

(13) P Deve determinar-se a localização e a capacidade de poços de 
drenagem ou de bombagem eventualmente existentes na 
vizinhança do local 

 

(14) P No caso de estruturas de grandes dimensões ou pouco usuais, 
de estruturas envolvendo riscos anormais, bem como de terrenos e 
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condições de carregamento pouco usuais ou excepcionalmente 
difíceis e estruturas em zonas de elevada sismicidade, a extensão 
dos estudos geotécnicos deve ser suficiente para que sejam pelo 
menos atingidos os requisitos anteriormente especificados. 

 

(15) Para os estudos de caracterização geotécnica de obras da Categoria Geotécnica 3 

aplica-se o seguinte: 

 
- devem ser realizados todos os estudos complementares de 

caracterização geotécnica de natureza mais especializada que 
se revelarem necessários; 

- sempre que se recorra a ensaios especiais ou pouco comuns, os 
procedimentos de ensaio e os métodos de interpretação devem 
ser documentados, devendo além disso ser indicadas 
referências relativas aos ensaios. 

3.3  Determinação dos parâmetros geotécnicos 

3.3.1  Generalidades 

 

(1)PAs propriedades dos solos e rochas e dos maciços rochosos são 
quantificadas por parâmetros geotécnicos que são utilizados em 
cálculos e dimensionamento.  Os seus valores devem ser obtidos 
com base nos resultados de ensaios de campo e laboratoriais e 
noutros dados relevantes, devendo a interpretação dos resultados 
ser feita de forma adequada ao estado limite em consideração.  
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(2)PNos requisitos que se seguem relativos à determinação dos 
parâmetros geotécnicos só são referidos os ensaios de laboratório 
e de campo mais comuns.  Podem ser utilizados desde que a sua 
viabilidade tenha sido demonstrada mediante experiência 
comparável.  

 

(3)PTendo em vista a determinação de valores fiáveis para os 
parâmetros geotécnicos, devem ter-se em consideração os 
seguintes aspectos: 

 
- muitos parâmetros dos solos não são verdadeiras constantes, já 

que dependem de factores tais como o nível de tensão, o  
modo de deformação , etc; 

- para a interpretação dos resultados deve-se considerar a 
informação publicada que seja relevante, para cada tipo de 
ensaio, em condições de terreno semelhantes; 

- os programas de ensaios devem incluir um número de ensaios 
suficiente para que seja possível determinar os vários 
parâmetros relevantes para o dimensionamento, bem como a 
sua variação; 

- o valor de cada parâmetro deve ser comparado com dados 
relevantes publicados e com a experiência local e geral. Caso 
seja apropriado, devem-se considerar também correlações entre 
parâmetros disponíveis na literatura; 

- caso existam, devem ser analisados os resultados de obras 
experimentais e medições efectuadas em obras reais; 

- caso tal seja possível, deve-se verificar se existem correlações 
entre os resultados de mais de um tipo de ensaios. 
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3.3.2 Identificação do terreno 

 

(1)PAntes de proceder à interpretação dos resultados de outros ensaios 
devem-se identificar a natureza e os constituintes básicos do 
terreno. 

 

(2)PO material deve ser inspeccionado visualmente  e descrito de 
acordo com nomenclatura reconhecida.  Deve ser feita uma 
caracterização geológica. 

 

(3)  Para além da inspecção visual anteriormente mencionada, a identificação dos 

terrenos pode ser efectuada, por exemplo, com recurso às seguintes propriedades: 

em solos: 

- granulometria; 
- forma dos grãos; 
- rugosidade superficial dos grãos; 
- compacidade relativa; 
- peso volúmico; 
- teor em água natural; 
- limites de consistência; 
- teor em carbonatos; 
- teor em matéria orgânica; 

para rochas: 

- mineralogia; 
- petrografia; 
- teor em água; 
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- peso volúmico; 
- porosidade; 
- velocidade de propagação do som; 
- absorção de água; 
- expansibilidade; 
- índice de desgaste; 
- resistência à compressão uniaxial. 

3.3.3 Peso volúmico 

 

(1)PO peso volúmico deve ser determinado com suficiente aproximação 
para o estabelecimento de valores de cálculo das acções que dele 
resultam. 

(2)PNa determinação dos pesos volúmicos devem ser tidas em 
consideração as heterogeneidades e estratificações, quer naturais 
quer produzidas pelo homem. 

(3)  Conhecendo o tipo de solo e a sua granulometria, o peso volúmico in situ de areias 

e cascalhos pode ser estimado com aproximação suficiente a partir dos resultados 

de ensaios tais como os de penetração ou de observações que indiquem a resistência 

do solo. 

3.3.4 Compacidade relativa 

 

(1)PA compacidade relativa deve expressar o grau de compacidade de 
um solo incoerente em relação ao estado mais solto e ao estado 
mais denso, definidos de acordo com procedimentos laboratoriais 
normalizados.  

(2) Pode obter-se uma medida directa da compacidade relativa de um solo através da 

comparação do seu peso volúmico in situ com valores laboratoriais desse mesmo 
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parâmetro determinados em ensaios normalizados.  Uma medição indirecta da 

compacidade relativa pode ser efectuada a partir de ensaios de penetração 

3.3.5 Compactação relativa 

 

(1)PA compactação relativa deve ser definida como a relação entre o 
peso volúmico seco e o peso volúmico seco máximo obtido de um 
ensaio de compactação padrão. 

(2) Os ensaios de compactação mais frequentes são os ensaios de compactação leve e 

de compactação pesada, que correspondem a diferentes energias de compactação.  

O ensaio de compactação fornece também o teor em água óptimo, que é o teor em 

água do solo que corresponde ao peso volúmico seco máximo para uma certa 

energia de compactação. 

3.3.6  Resistência ao corte não drenada de solos coesivos 

 

Na avaliação da resistência ao corte não drenada, cu, de solos 
saturados de granulometria fina, deve ser tida em consideração a 
influência dos seguintes factores: 

 
- diferenças entre estados de tensão in situ e condições do ensaio; 

- remeximento das amostras, especialmente no caso de ensaios 
de laboratório em amostras colhidas em furos de sondagem; 

- anisotropia da resistência, especialmente em argilas de baixa 
plasticidade; 

- existência de fissuras, especialmente em argilas rijas, já que os 
resultados dos ensaios podem representar a resistência ao corte 
quer das fissuras quer da argila intacta, e tanto uma como a 
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outra podem ser determinantes para o comportamento in situ (o 
tamanho da amostra é um aspecto importante); 

- influência da velocidade de aplicação das cargas já que ensaios 
efectuados muito rapidamente fornecem, em princípio, 
resistências mais elevadas; 

- efeitos de grandes deformações, pois muitas argilas exibem uma 
pronunciada diminuição de resistência para grandes 
deformações ou ao longo de superfícies de deslizamento pré-
existentes; 

- efeitos do tempo, pois o período para o qual um solo se 
comporta como solo sem drenagem depende da sua 
permeabilidade, da disponibilidade de água livre e da geometria 
da situação concreta 

- heterogeneidade das amostras, como por exemplo a existência 
de inclusões de areia ou de cascalho numa amostra de argila; 

- grau de saturação; 

- grau de confiança na teoria usada para deduzir a resistência ao 
corte não drenada a partir dos resultados dos ensaios, 
principalmente no caso de ensaios in situ. 

3.3.7 Parâmetros de resistência ao corte dos solos em termos de 
tensões efectivas 

 

(1)PNa determinação dos parâmetros de resistência ao corte dos solos 
em termos de tensões efectivas, c' e φ', devem ser tidos em 
consideração os seguintes aspectos: 

- o nível das tensões imposto pelo problema; 

- a precisão na determinação do peso volúmico in situ; 

- o remeximento durante a amostragem. 
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(2)POs valores de c' e φ' podem ser considerados constantes dentro da 
gama de tensões para a qual foram calculados. 

(3)PQuando os parâmetros em tensões efectivas c' e φ' forem obtidos a partir de ensaios não drenados com 

medição de pressões intersticiais, deve-se procurar obter uma saturação total das amostras. 

(4)  Os valores de φ' determinados em ensaios em estado plano de deformação são de 

uma forma geral ligeiramente superiores aos que se obtêm em ensaios em 

condições triaxiais (axissimétricas). 

3.3.8 Deformabilidade dos solos 

 

(1)PNa determinação da deformabilidade dos solos devem ser tidos em 
consideração os seguintes aspectos: 

- as condições de drenagem; 
- o nível das tensões efectivas médias; 
- o nível da deformação de corte imposta ou a tensão de  corte 

induzida,  sendo esta última frequentemente normalizada com 
respeito à tensão de corte na rotura; 

-  a história de tensão e de deformação. 

 

(2) Estes são os factores mais importantes para o controlo da deformabilidade dos 

solos.  De entre outros factores que influenciam a deformabilidade podem tomar-se 

em consideração os seguintes: 

- a direcção de aplicação das tensões no solo relativamente à 
orientação das tensões principais de consolidação; 

- o efeito do tempo e da velocidade de deformação; 
- o tamanho da amostra ensaiada relativamente à dimensão das 

suas partículas e à fábrica do solo. 
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Muito difícil obter estimativas fiáveis da deformabilidade do terreno a partir de 

resultados de ensaios laboratório e de campo.  Em particular, as medições efectuadas 

laboratorialmente em amostras conduzem geralmente a uma sobreestimação da 

deformabilidade, como consequência do remeximento e de outros efeitos. É pois 

recomendável proceder a uma análise das observações do comportamento de obras já 

existentes. 

É por vezes conveniente admitir uma relação linear ou logarítmica-linear entre a tensão e a 

deformação para uma gama limitada de variação do estado de tensão.  

No entanto, este procedimento tem de ser sempre usado com precaução, pois o 

comportamento real dos solos é, de forma geral, significativamente não linear. 

3.3.9 Qualidade e propriedades de rochas e maciços rochosos 

 

(1)PNa determinação da qualidade e das propriedades das rochas e 
dos maciços rochosos deve-se fazer uma distinção entre o 
comportamento do material rochoso, tal como é medido nas 
amostras, e o comportamento de maciços rochosos a uma escala 
muito maior, que inclui superfícies de descontinuidade 
estruturais, tais como falhas, planos de estratific ação, 
diaclases, zonas de rotura por corte e cavidades pr oduzidas 
por dissolução .  Devem ser tidas em consideração as seguintes 
características das diaclases: 

- espaçamento; 
- orientação; 
- abertura; 
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- persistência (continuidade); 
- condutividade hidráulica; 
- rugosidade, incluindo os efeitos de movimentos anteriores; 
- enchimento. 

 

(2)PNa determinação das propriedades das rochas e dos maciços 
rochosos devem também ser tidos em consideração os seguintes 
aspectos, caso sejam relevantes: 

 
- estado de tensão in situ; 
- pressão da água; 
- variações pronunciadas das propriedades entre diferentes 

formações. 

(3) A qualidade dos maciços rochosos pode ser quantificada usando o parâmetro RQD 

(“Rock Quality Designation”), que é um indicador da qualidade geral de um maciço 

rochoso do ponto de vista da engenharia civil. 

 

Estimativas das propriedades mecânicas globais dos maciços 
rochosos, tais como a resistência e a deformabilidade, podem ser 
obtidas mediante a utilização do conceito de classificações 
geotécnicas de maciços rochosos originalmente desenvolvidas para 
aplicação na construção de túneis. 

 

(4)PDeve-se avaliar a sensibilidade das rochas aos efeitos 
climáticos, às variações do estado de tensão, etc .  Devem 
também ser tidas em consideração as consequências da 
degradação química no comportamento de fundações rochosas. 
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(5)  Na avaliação da qualidade das rochas e dos maciços rochosos devem-se considerar 

os seguintes aspectos: 

 
- algumas rochas brandas porosas degradam-se rapidamente 

transformando-se em solos de baixa resistência, especialmente 
se estiverem expostas aos agentes atmosféricos; 

- algumas rochas exibem elevadas velocidades de dissolução 
perante as águas subterrâneas, sendo desta forma originados 
canais, cavernas e poços, os quais se podem desenvolver até à 
superfície; 

- quando descomprimidas e expostas ao ar, algumas rochas 
sofrem expansão pronunciada em consequência da absorção de 
água pelos minerais argilosos. 

 

 

3.3.9.1 Resistência à compressão uniaxial e deformabilidade dos 
materiais rochosos 

 

(1)PNa determinação da resistência à compressão uniaxial e da 
deformabilidade dos materiais rochosos deve-se considerar  a 
influência dos seguintes aspectos : 

- a orientação do eixo de aplicação da carga relativamente à 
anisotropia da amostra, devida por exemplo à estratificação, 
foliação, etc.; 

- o método de amostragem, e as condições de armazenamento e 
ambiente; 
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- o número de provetes ensaiados; 
- a geometria dos provetes ensaiados; 
- o teor em água e o grau de saturação durante o ensaio; 
- a duração do ensaio e a taxa de carregamento; 
- o método de determinação do módulo de Young e o nível ou 

níveis de tensão axial a que foram determinados; 

 
(2) Os valores da resistência à compressão uniaxial e da deformabilidade em compressão uniaxial 

destinam-se fundamentalmente à classificação e a caracterização da rocha intacta. 

 

3.3.9.2 Resistência ao corte das diaclases 

 

(1)PNa determinação da resistência ao corte das diaclases dos 
materiais rochosos considerar a influência dos seguintes aspectos: 

- orientação do provete ensaiado em relação ao maciço rochoso e 
às acções previstas; 

- orientação do plano de corte do ensaio; 
- número de provetes ensaiados; 
- dimensão da área de corte; 
- pressão intersticial; 
- possibilidade de o comportamento da rocha no terreno ser 

influenciada por rotura progressiva. 

 
(2) Os planos de corte coincidem normalmente com os planos da fraqueza da rocha 

(diaclases, planos de estratificação, xistosidade, clivagem) ou com a interface entre o solo e 

a rocha ou entre o betão e a rocha.  Os valores medidos da resistência ao corte das 

diaclasses são usados principalmente nas análises por métodos de equilíbrio limite de maciços 

rochosos. 
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3.3.10 Parâmetros de permeabilidade e de consolidação 

(1)PNa determinação dos parâmetros de permeabilidade e de 
consolidação deve-se considerar a influência de: 

- o efeito da não homogeneidade das condições geotécnicas do 
terreno; 

- o efeito da anisotropia do terreno; 
- o efeito de fissuras ou falhas no terreno , especialmente se 

este for rochoso; 
- o efeito das variações do estado de tensão sob o 

carregamento proposto . 

 
(2) As medições de permeabilidade feitas mediante o ensaio em laboratório de amostras de 

pequena dimensão podem não ser representativas das condições in situ.  Por conseguinte, 

e sempre que possível, deve ser dada preferência à realização de ensaios de campo que 

permitam a medição de valores médios das propriedades num grande volume de terreno.   

 

No entanto, é necessário ter em consideração as possíveis variações de 

permeabilidade com o aumento da tensão efectiva para valores superiores ao seu 

valor in situ. É por vezes possível avaliar a permeabiiidade de um solo com base na 

sua granulometria. 

 

3.3.11 Resistência à penetração estática 
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Na determinação dos valores da resistência de ponta e da 
resistência lateral local e, eventualmente, da pressão intersticial 
durante um ensaio com penetrómetro de cone introduzido 
estaticamente, deve-se ter em consideração: 

- os resultados obtidos podem ser significativamente influenciados 
por pormenores de concepção do cone e da manga, pelo que é 
necessário ter em devida conta o tipo de cone ser usado; 

- os resultados só podem ser interpretados com confia nça 
quando se conheça previamente a estratigrafia do lo cal,  
sendo por isso geralmente necessário realizar furos de 
sondagem conjuntamente com os ensaios penetrométrícos; 

- os efeitos no solo da água subterrânea e da pressão  dos 
terrenos sobrejacentes devem ser tidos em considera ção na 
interpretação dos resultados ; 

- em solos heterogéneos  cujos registos penetrométricos sejam 
muito irregulares devem ser considerados apenas os valores 
respeitantes à matriz de solo  relevante para o projecto; 

- sempre que existam, deve-se dispor de correlações fiáveis  com 
resultados de outros ensaios, tais como determinações de 
compacidade e outros tipos de ensaios penetrométricos. 

3.3.12 Número de pancadas em ensaios SPT ('Standard 
Penetration Test") ou noutros ensaios de penetração 
dinâmica 

 

(1)PNa determinação do número de pancadas deve-se considerar : 

- o tipo de ensaio; 
- os pormenores de execução do ensaio  (método de 

levantamento do pilão, tipo de ponta, massa do pilão, altura de 
queda, diâmetro do encamisamento e das varas, etc.); 

- as condições relativas à água do terreno; 
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- a influência da pressão devida ao peso dos terrenos 
sobrejacentes; 

- a natureza do terreno, especialmente quando inclui cascalho 
arosso ou calhaus. 

3.3.13 Parâmetros pressiométricos 

 

(1) Na determinação dos valores da pressão limite e do módulo pressiométrico devem-

se considerar os seguintes aspectos: 

- o tipo de equipamento pressiométrico; 

- o procedimento utilizado para instalar o pressiómetro no terreno. 

Não devem ser consideradas curvas de ensaio que indiciem um 
elevado grau de remeximento do solo 

Sempre que a pressão limite não seja antigida no decorrer do 
ensaio é legítimo, com vista à sua determinação, recorrer a uma 
extrapolação moderada e conservativa da curva do ensaio.  Em 
ensaios de que se conheça apenas a parte inicial da curva 
experimental a pressão limite pode ser estimada a partir do módulo 
pressiométrico usando, de forma conservativa, correlações de 
natureza geral ou, preferivelmente, de natureza local 

3.3.14 Parâmetros dilatométricos 

 

(1) Na determinação dos valores do dilatómetro plano deve ser tida em 

consideração a metodologia de instalação. 
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Caso sejam calculados os parâmetros de resistência deve-se ter em 

consideração a resistência de penetração. 

 

O módulo dilatómétrico deve normalmente ser utilizado como base 
para determinação do módulo de deformabilidade uni-dimensional 
(ou do módulo de compressibilidade volumétrica) do solo.  

3.3.15 Compactabilidade 

 

(1)PNa determinação da compactabilidade de um material de aterro 
devem ser tidos em consideração os seguintes aspectos : 
- o tipo de solo ou de rocha; 
- a granulometria; 
- a forma dos grãos; 
- a heterogeneidade do material; 
- o grau de saturação ou o teor em água. 

 

(2) Tendo em vista a obtenção de uma medida directa da compactabilidade de um solo 

ou de um enrocamento, é aconselhável a realização de um aterro experimental com 

utilização do tipo de material, da espessura das camadas e do tipo de equipamento 

de cornpactação que se prevê utilizar na obra.  O peso volúmico obtido desta forma 

pode ser relacionado com valores obtidos quer em ensaios laboratoriais 

normalizados de compactação quer com procedimentos indirectos de controlo (por 

exemplo, métodos nucleares, ensaios de compactação dinâmica, ensaios de carga 

em placa e registos de assentamentos).  

3.4  Relatório da Caracterização Geotécnica 
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(1)POs resultados dos estudos de caracterização geotécnica devem ser 
compilados num Relatório da Caracterização Geotécnica que serve 
de base ao Relatório do Projecto Geotécnico descrito em 2.8. 

 

(2) O Relatório da Caracterização Geotécnica deve normalmente ser constituído por 

duas partes: 

 
- apresentação da informação geotécnica disponível , incluindo 

aspectos geológicos e outros dados relevantes ; 
- avaliação, do ponto de vista geotécnico, da informa ção 

disponível , indicando as hipóteses feitas para a determinação 
dos parâmetros geotécnicos. 

Estas duas partes podem ser agregadas num único relatório ou ser divididas em vários 

relatórios. 

3.4.1 Apresentação da informação geotécnica 

(1)PA apresentação da informação geotécnica deve incluir um relato 
factual de todos os trabalhos de caracterização geotécnica 
empreendidos no campo e em laboratório, assim como 
documentação sobre os procedimentos usados. 

 

(2) É recomendável que o relatório factual inclua ainda a seguinte informação, caso tal 

seja relevante: 

 

- objectivo e âmbito dos estudos de caracterização geotécnica; 
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- breve descrição da obra a que se destina o relatório geotécnico, 
incluindo informação sobre a localização, a dimensão, a 
geometria, as cargas previstas, os elementos estruturais, os 
materiais de construção, etc; 

- indicação da Categoria Geotécnica prevista para a obra ; 

- datas  do início e da conclusão dos trabalhos de campo e de 
laboratório; 

- procedimentos utilizados para amostragem, transport e e 
armazenagem; tipos de equipamento de campo utilizad os ; 

- nomes de todos os consultores e sub-empreiteiros; 

- reconhecimento geral de toda a área de implantação da 
obra , incidindo designadamente em: 

- evidência de água subterrânea ; 

- características de deformabilidade e de resistência ; 

- comentários relativos a irregularidades tais como bolsadas e 
cavidades ; 

- a apresentação da gama de valores dos dados geotécnícos 
para cada estrato ; esta apresentação deve ser tão completa 
quanto possível, por forma a permitir uma escolha adequada dos 
valores dos parâmetros a usar no dimensionamento. 
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EC7 – Part 2 – Design assisted by laboratory 

testing 

(pr Env. 1997-2) 

NOTAS RELEVANTES SOBRE OS ENSAIOS 

9. ENSAIOS DE COMPRESSIBILIDADE DE SOLOS (9) 

9.1 Objectivos normativos 

(1) A norma cobre os requisitos essenciais do ensaio edométrico 

incremental e dos ensaios de expansibilidade e de avaliação de 

colapsibilidade. O provete cilíndrico está confinado lateralmente e é 

sujeito geralmente a incrementos discretos de cargas verticais 

(axiais), ou descargas e recargas, e permite-se drenagem axial. 

(2) O objectivo dos ensaios edométricos incrementais é o de determinar 

as características de compressibilidade – consolidação e 

expansibilidade  dos solos. 

(3) O objectivo do ensaio de colapsibilidade é o de determinar os 

parâmetros de compressibilidade em solos não saturados e a 

variação dos mesmos sob mudanças de estado de saturação, em 

particular em saturação. 

9.2 Requisitos essenciais 

(1) Para determinação de compressibilidade em camadas de argila, siltes 

ou solos orgânicos, deve-se usar amostras indeformadas (classe 1). 
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(2) Se se usam amostras de classe 2 devem-se considerar os efeitos da 

perturbação das amostras na interpretação dos resultados. 

(3) Em amostras recompactadas (remoldadas), a composição, a 

compacidade e o teor em água devem ser cuidadosamente 

controlados e reproduzidos para representar as condições in situ. 

(4) No planeamento dos ensaios para determinação das características 

de compressibilidade devem ser considerados alguns factores de 

intervenção: 

Investigação in situ  

− resultados existentes de prévias investigações em campo; 

− medições prévias de assentamentos em áreas vizinhas – 

(estruturas); 

− maior número e melhor qualidade possíveis de amostras recolhidas; 

− número e tipo de resultados de ensaios de campo disponíveis e(ou) 

possíveis; 

Ensaios de laboratório ( critérios e métodos ) 

− armazenamento de amostras; 

− considerações especiais sobre amostragem  de solos sensíveis 

e(ou) cimentados (ex: solos residuais) ; 

− número de amostras; 

− preparação dos provetes; 

− orientação dos provetes em relação aos eixos de carregamento 

(anisotropia, ...); 

− necessidade de ensaios complementares de classificação. 

(5) Para condições complexas de carga ou descarga-recarga ou em 

condições específicas de subsolos, devem (podem) ser consideradas 

alternativas de metodologias, como ensaios com taxa de deformação 

constante. 
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(6) A tensão vertical inicial  (primeiro incremento) não pode ser superior 

à vertical efectiva in situ estimada. 

(7) Para argilas com amolecimento pós-pico (OCR>1), deve-se mesmo 

implementar uma tensão vertical inicial de cerca de um quarto da 

efectiva vertical in situ. 

(8) Num ensaio de compressão, a tensão vertical mais alta deve ser bem 

mais elevada do que aquela que se estima vir a ocorrer in situ. Num 

ensaio de expansibilidade, a gama de incrementos negativos da 

tensão vertical a serem aplicados durante o ensaio deve reproduzir 

as mesmas gamas de tensões esperadas para campo (obra). 

(9) Quando se ensaia para determinação do potencial de colapso, os 

provetes a ensaiar devem ser seleccionados com critério sabendo-se 

os locais em que a estrutura em análise é mais sensível a estes 

fenómenos. 

(10) O número mínimo de amostras e ensaios por camada pode ter base 

nas indicações que se seguem (a camada é aqui suposta ser 

determinante para o comportamento da estrutura) 

Número mínimo de provetes de solo a serem ensaiados em edométrico para 
uma camada de solo. Projectos Geotécnicos de Categoria 2 

Validade do módulo edométrico 
Eoed em gamas de tensões 

relevantes 

Experiência anterior comparável 

Nenhuma Média Extensiva 

Gama de valores de Eoed > ± 50% 4 3 2 

± a gama de valores de Eoed ≤ ± 
50% 

3 2 2 

Gama de valores de Eoed ≤ 20% 2 2 1* 

* Um ensaio edométrico e uma classificação pode ser suficiente para verificar 
compatibilidade com conhecimento comparável. Se não confirmar ter-se-á 
de alargar o número de ensaios. 
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9.3 Avaliação dos resultados de ensaios 

(1) A interpretação dos resultados dos ensaios edométricos em relação à 

compressibilidade é geralmente mais fiável do que a interpretação em 

relação ao comportamento diferido no tempo. 

(2) Os resultados dos ensaios edométricos são usados para 

determinação de tensões de pré-consolidação em solos argilosos e 

siltosos. A estimativa desta tensão pode ser grandemente afectada 

pela perturbação na amostragem e não pode ser negligenciada. 

(3) O método de ensaio a taxa de deformação constante é 

frequentemente preferível ao incremental. Pode ser sempre usado 

em alternativa desde que devidamente interpretado. 

(4) A opção pelo CRD deve ser tida sempre em consideração. 

10  ENSAIOS PARA DETERMINAÇÃO DE UM ÍNDICE DE 
RESISTÊNCIA 

10.1 Objectivos 

(1) O objectivo destes ensaios é o de determinar de forma rápida e 

simples a resistência não drenada das argilas. A resistência ao corte 

assim determinada é aproximada. 

(2) A norma cobre ensaios de corte rotativo em laboratório, penetróme tro 

portátil, cone em queda livre, compressão não confi nada e ensaios de 

compressão triaxial não consolidados não drenado s. 

10.2 Requisitos essenciais 

(1) Referem-se algumas normas e documentos de referência que 

explicitam estes métodos: 
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− Ensaio de corte rotativo em laboratório: 

“BS 1377: 1990, Part 7, Classe 3”. 

− Penetrómetro de bolso (portátil): 

“Swiss Standard SN670350”. 

− Cone para queda livre: 

“Swedish Standard S S02 7125, 1991-09-11, Version 1, SIS/BST” – 

ETC 5 (em preparação). 

− Compressão não confinada: 

“ETC 5 N95.56 (1995). Recommended Test Method for Unconfined 

Compression Tests on Cohesive Soils”. 

− Compressão triaxial não consolidada não drenada: 

“ETC 5 N95.57 (1995). Method for Unconsolidated Triaxial 

Compression Test on Water-Saturated Cohesive Soils” 

Sendo os ensaios referidos aplicáveis só a solos argilosos  

apresentam-se seguidamente os requisitos a verificar e 

características dos vários ensaios: 

Todos os ensaios: 

− fornecem índices de resistência aproximados; 

− há uma grande incerteza nas medições; 

− os resultados devem ser usados com muitas reservas em solos 

não-homogéneos e com superfícies de descontinuidade. 

Os ensaios de corte rotativo de laboratório: 

− fornecem adicionalmente uma medida de sensitividade  e de 

resistência ao corte residual; 

− deve-se distinguir o modo de rotação (operado manualmente ou 

motorizado); 
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− os ensaios podem ser conduzidos em provetes extraídos das 

amostras (subamostragem) ou nos próprios tubos amostradores. 

O ensaio de penetração portátil: 

− deve ser realizado sobre provetes sem zonas alteradas ou mais 

secas; 

− o pistão deve ser penetrado lentamente, perpendicular à face e a 

velocidade constante; 

− repetir o ensaio tantas vezes quantas necessárias (possíveis); 

− verificar se a zona ensaiada é representativa da massa global. 

O ensaio de cone em queda livre: 

− os ensaios podem ser conduzidos em amostras extraídas ou 

dentro de tubos amostradores; 

− fornece uma medida de sensitividade se também executado em 

condições remoldadas; 

− deve-se verificar sempre a integridade do cone. 

Compressão não confinada: 

− a resistência à compressão não confinada (simples) é o dobro 

da resistência não drenada ; 

− tem a grande vantagem de evitar o talhamento e preparação que 

pode secar os provetes em ensaios mais sofisticados; 

− usar só argilas moles que mantenham o teor em água por acção 

capilar e, por isso, mantenham o estado de tensão efectiva 

constante. 

Ensaios de compressão não consolidada e não drenada: 

− os provetes não devem contactar com água, nem as pressões 

neutras devem ser medidas para evitar a exposição à água. 
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10.3 Avaliação dos resultados 

(1) Os resultados destes ensaios devem ser apresentados 

conjuntamente com a descrição e a classificação do solo. 

(2) Em geral, a compressão não consolidada e não drenada dá 

resultados mais fiáveis  do que outro qualquer ensaio indicial. 

(3) Em geral, estes ensaios de índice de resistência só podem ser 

usados quando há muito boa e documentada “experiência 

comparada” em solos similares. 

11 ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DOS SOLOS 

11.1 Objectivos e âmbito 

(1) O objectivo destes ensaios é o de estabelecer os parâmetros de 

resistência em tensões efectivas, os parâmetros de pressão neutra 

e(ou) a resistência não drenada. 

(2) A norma cobre o ensaio de compressão triaxial e dois tipos de 

ensaios de corte directo, a caixa de corte directo e a caixa de 

corte circular . Para os ensaios de corte directo, os resultados só são 

tratáveis em condições drenadas. 

(3) Esta norma só se aplica a solos saturados. 

11.2 Requisitos essenciais 

(1) Para a determinação da resistência ao corte em argilas, siltes e solos 

orgânicos, só se deve usar amostras indeformadas (classe 1). Para 

certos solos com objectivos particulares os ensaios podem ser 

realizados em condições drenadas. 
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(2) Se se usam amostras da classe 2, os efeitos da perturbação da 

amostragem devem ser tidos em consideração na interpretação dos 

resultados. 

(3) Para argilas, os provetes deverão ser tanto quanto possível 

representativos das condições in situ . 

(4) Para siltes  e areias, os provetes podem ser recomp actados . 

Deve haver um cuidado especial no método de preparação de forma 

a reproduzir tanto quanto possível a “estrutura” e a compacidade 

relevante para o dimensionamento. 

(5) As características físicas de remoldagem têm que ser especificadas. 

(6) Para os ensaios de determinação de resistência, deve-se especificar: 

− o número de ensaios necessários; 

− a selecção da melhor localização da amostragem; 

− a qualidade (classe) de amostragem; 

− o método de preparação dos provetes; 

− a orientação do provete; 

− o tipo de ensaio; 

− os ensaios de classificação que devem ser usados; 

− as condições de ensaio (ex: tensões de consolidação, fim de 

consolidação); 

− velocidade de corte; 

− critérios de definição de rotura; 

− deformação até à qual o ensaio se deve realizar; 

− critérios de aceitação (ex: saturação, ...); 

− precisão das medições; 

− formato de apresentação dos resultados dos ensaios; 

− qualquer procedimento extra ao de referência (norma). 
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(7) A resistência ao corte em termos de tensões efectiv as e a 

envolvente de Mohr de uma amostra deve ser determin ada por 

ensaio de um conjunto de três ensaios ou mais sob d istintas 

tensões efectivas de consolidação . 

(8) Quando se planeia a avaliação da resistência ao corte de um estrato 

de solo, deve-se ter em conta: 

Investigação de campo: 

− resultados de campo e de laboratório existentes, provenientes de 

estudos realizados para estruturas vizinhas; 

− o número e a qualidade das amostras; 

− o número e o tipo de ensaios de campo. 

Ensaios de laboratório: 

− armazenamento de amostras; 

− tipo de corte para determinação de resistências; 

− número de provetes; 

− método de preparação dos provetes; 

− necessidade para ensaios de classificação adicionais. 

(9) As condições de ensaio serão escolhidas para reproduzir o melhor 

possível as condições de campo . 

(10) São dadas informações e indicados guias metodológicos  para a 

boa execução destes ensaios: 

− a norma de referência  indicada é a ETC5 – N95.58: “Method for 

Consolidated Triaxial Compression Tests on Water-Saturated Soils”; 

− os ensaios múltiplos só podem ser executados em faces lubrificadas 

ou em provetes de elevadas razões altura/diâmetro; não são, 

contudo, recomendados; 

− o quadro que se segue dá uma indicação sobre o número mínimo 

de ensaios exigidos em função da variabilidade do solo e da 

experiência comparada (projectos de Categoria Geotécnica 2): 
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Ensaios para determinar o ângulo de atrito (1 ensaio ≡ 3 provetes) 

Variabilidade do módulo 
edométrico Eoed em gamas de 

tensões relevantes 

Experiência comparada 

Nenhuma Média Extensiva 

Coeficientes de correlação < 0,95 4 3 2 

0,95 ≤ Coef.s de correlação ≤ 0,98 3 2 2 

Coeficientes de correlação > 0,98 2 1 1 

Ensaios para determinar a resistência não drenada 

Variabilidade na resistência não 
drenada   (para a mesma tensão de 

consolidação) 

Experiência comparada 

Nenhuma Média Extensiva 

Ratio entre os valores máx/min > 2 6 4 3 

1,25 ≤ Ratio entre os valores máx/min < 2 4 3 2 

Ratio entre os valores máx/min < 1,25 3 2 1 

O número de ensaios pode ser reduzido se existirem dados da 

resistência ao corte derivados de outros ensaios, como, por exemplo, de 

ensaios de campo. 

São aconselháveis algumas verificações da validade dos resultados dos 

ensaios (para além da factualidade): 

a) o engenheiro deve incluir (verificar) as correlações entre as 

características de resistência determinadas e índices topológicos 

como o tipo de solo, plasticidade, etc.; ex: 0/ vus σ ′  ou su versus Ip, ...; 

b) o ângulo de atrito deve ser situado em relação aos padrões de 

compacidade relativa (ver EC7 – Part 1); o ângulo de atrito 

determinado deve ser bem indexado ao tipo de solicitação presente 

(ex: axissimétrico versus de deformação plana) e convenientemente 

adaptado à condição de carga predominante na obra em causa; o 

enquadramento em relação a índices como a resistência à 

penetração são muito informativas. 
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11.3 Sobre a avaliação dos resultados dos ensaios  

(1) Os ensaios de compressão triaxial e o ensaio de corte directo 

fornecem parâmetros de resistência ao corte relevantes para os 

métodos de dimensionamento correntes, mas podem não ser 

aplicáveis a outras classes. 

(2) A apresentação dos resultados dos ensaios deve incluir trajectórias 

de tensões efectivas, curvas de tensão-deformação, curvas de 

pressão neutra-deformação e o parâmetro de pressão neutra. 

(3) Os círculos de Mohr devem ser incluídos no relatório. A extrapolação 

linear dos resultados dos ensaios pode ser errónea, já que a 

envolvente de Mohr é frequentemente não linear, muito em particular 

para baixas tensões normais. 

(4) A gama de tensões usada para determinação dos parâmetros de 

resistência efectiva deve ser sempre indicada. 

(5) Sempre que possível devem ser cruzados resultados de resistência 

ao corte obtidos em ensaios diferentes. 

(6) Os resultados dos ensaios devem ser estudados tendo em conta o 

efeito importante da velocidade de deformação. 

11.4 Ensaios de compressão triaxial consolidados 

11.4.1 Requisitos 

(1) Para os ensaios de compressão triaxial deve-se ter em conta: 

− o método e o critério de saturação; 

− a contrapressão necessária para o cumprir; 
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− qualquer procedimento de ensaio não normalizado (ex: 

extremidades lubrificadas, medições locais da deformação ou 

pressões neutras). 

(2) Para os ensaios triaxiais consolidados não drenados, a forma de 

medir a resposta das pressões neutras e de assegurar a trajectória 

de tensões totais requerida deve ser bem especificada. 

(3) Para os ensaios triaxiais consolidados drenados deve-se estabelecer 

com rigor os requisitos de medição da variação de volume e as 

trajectórias de tensões até ao corte. 

(4) Os ensaios de identificação que têm que ser realizados no decurso 

de um ensaio triaxial são a determinação do teor em água e peso 

volúmico antes e após cada ensaio. 

(5) Para cada conjunto (amostra) de provetes ensaiados deve-se realizar 

uma análise granulométrica e a determinação dos limites de 

Atterberg. 

(6) Um relatório de resultados deve identificar claramente que tipo de 

ensaio foi implementado e, se forem apresentados, a que tipo de 

parâmetros de resistência se referem (máxima tensão de desvio ou 

máxima razão de tensões efectivas principais máxima e mínima), 

bem como a velocidade de corte adoptada e o critério de rotura  

que foi usado para definir a envolvente de resistência. 

(7) Qualquer incerteza na obtenção da saturação dos provetes deve ser 

explicitada num relatório de ensaios. Os desvios nos procedimentos 

de ensaio ou nos equipamentos utilizados em relação aos 

documentos normativos também devem fazer parte do relatório e, 

quando se achar relevante, com gráficos esquemáticos. 

(8) A opção de se conduzir ensaios triaxiais mais sofisticados deve ser 

sempre equacionada. Neles se incluem ensaios triaxiais em 

trajectória de deformação plana em compressão e extensão, ensaios 
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triaxiais verdadeiros, ensaios triaxiais direccionados para estudo dos 

efeitos da anisotropia inerente ou induzida. 

11.4.2 Avaliação de resultados de ensaios 

(1) A interpretação dos resultados de ensaios deve ter em 

consideração que a resistência ao corte não drenada , os 

parâmetros de pressão neutra e as relações tensão-d eformação 

são muito mais afectadas pela perturbação das amost ras do que 

os parâmetros de resistência definidores da envolve nte de rotura 

em termos de tensões efectivas . 

(2) Os valores dos módulos de deformabilidade só podem ser 

determinados com fiabilidade a partir de ensaios co nsolidados 

anisotropicamente sob um valor adequadamente estima do de K 0, 

a menos que se considere que o valor de K0 natural é próximo da 

unidade e, por isso, seja adoptado ensaio tipo CIU ou CID. 

11.5 Ensaios de corte directo e corte circular 

11.5.1 Requisitos essenciais 

(1) A localização e orientação de um provete devem ser consideradas 

cuidadosamente de forma a reproduzir tanto quanto possível as 

condições in situ. Note-se que nestes equipamentos a rotura é 

imposta num plano praticamente horizontal no centro do provete. 

(2) A geração de incrementos de pressões neutras no decurso destes 

ensaios deve ser evitada, por não se ter meios fiáveis para a sua 

avaliação nestes equipamentos, pelo que os ensaios devem ser 

conduzidos com velocidades suficientemente baixas para se garantir 

condições drenadas. 
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A.11.2.1 Sobre os métodos de ensaio de corte directo  

(1) Indicam-se as seguintes normas de referência: 

− ETC5 - NP96.29 “Method for Direct Shear Testing on Water-

Saturated Soils” (em preparação); 

− BS 1377: 1990 – “Part 7. Shear Strength Tests, Total Stress”; 

− ASTM D 3080-90 “Method for Direct Shear Test of Soils Under 

Consolidated Drained Conditions”. 

(2) O equipamento de corte directo deve assegurar que as duas metades 

se movam durante o ensaio paralelamente entre si, evitando a 

indução de momentos. Só as caixas directas que têm controlo desse 

paralelismo simulam com rigor o desenvolvimento de bandas de corte 

em roturas in situ. A utilização de placas não paralelas pode conduzir 

a valores de ângulos de atrito efectivos superiores aos reais em 4º 

em solos argilosos ou inferiores em 6º em areias (Wernick, 1979). 

A.11.2.2 Planeamento dos ensaios 

(1) O ensaio de corte directo (caixa ou anel) deve ser conduzido em 
solos e em condições de estabilidade em que se prevê um plano de 
rotura bem definido (ao longo do qual se procurará simular em 
laboratório as condições de corte) ou quando se procura as 
características de uma dada interface. 

(2) Os estudos comparados mostraram que os resultados de ensaios de 
corte em caixa rectangular ou circular (translacção unidireccional) e 
em anel circular são concordantes. Nas caixas clássicas a 
preparação da amostra é mais fácil. No corte circular há maior 
homogeneidade das tensões, mas não das deformações (φint ≠ φext). É 
mais fácil determinar a resistência residual de um solo em anel 
circular do que na caixa. 

(3) A recolha da amostra deve garantir sempre material que permita a 
realização do dobro dos ensaios previstos. 
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A.11.2.3 Número de ensaios 

(1) No quadro seguinte apresenta-se um indicação do número mínimo de 
ensaios requerido em função da variabilidade do solo e da 
experiência comparável. Esta recomendação é considerada nas 
circunstâncias em que só se usam ensaios de corte directo para 
avaliação da resistência ao corte dos maciços. 

 

Mínimo número de ensaios de corte directo (projecto de Categoria Geotécnica 2). 
Cada ensaio deve incorporar 3 provetes 

Variabilidade da envolvente de 
resistência. Coeficiente de 
correlação numa curva de 

regressão 

Experiência comparável 

Nenhuma Média Extensiva 

Coeficiente de correlação < 0,95 4 3 2 

0,95 ≤ Coefic. de correlação ≤ 0,98 3 2 2 

Coeficiente de correlação > 0,98 2 2 1 

13 ENSAIOS DE PERMEABILIDADE EM SOLOS 

13.1 Objectivo 

(1) É objectivo deste ensaio o estabelecimento do coeficiente de 
permeabilidade e(ou) a condutividade hidráulica para um fluxo de 
água em solos saturados . O documento apresenta alguns métodos. 

13.2 Requisitos essenciais 

(1) Para ensaios de permeabilidade em solos finos/argilas, siltes e solos 
orgânicos, só se deve usar amostras de classe 1 ou 2. 

(2) Em argilas admite-se o recurso a amostras de classe 3, desde que 
sejam reconsolidadas para minimizar o efeito da perturbação das 
amostras. 

(3) Em areias e cascalhos, pode-se usar amostras de classe 3 desde 
que devidamente remoldadas e recompactadas. 
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(4) Os provetes a ensaiar de argilas, siltes e solos orgânicos devem, não 
só ter a mesma constituição granulométrica, índice de vazios e teor 
de água de campo mas, muito particularmente, representarem a 
estratificação natural e serem sujeitos a estados de tensão 
representativos da realidade in situ. 

(5) Quando se planeia uma campanha de determinação da 
permeabilidade de um maciço, deve-se ter em conta: 

A investigação in situ: 

− resultados prévios de amostras comparadas; 

− medições de características em zonas vizinhas; 

− número e qualidade das amostras; 

− número e tipo de ensaios in situ; 

Ensaios de laboratório: 

− armazenamento de amostras; 

− escolha dos ensaios mais adequados; 

− número de provetes; 

− preparação dos provetes; 

− orientação dos provetes no ensaio; 

− necessidade de ensaios adicionais de classificação. 

(6) Em relação às condições em que os resultados dos ensaios são 
usados, especificam-se os seguintes parâmetros relevantes: 

Em argilas, siltes e solos orgânicos : 

− as condições de estado de tensões sob as quais o provete será 
ensaiado; 

− o grau de precisão da condição de fluxo permanente; 

− a direcção do fluxo em relação ao provete; 

− o gradiente hidráulico  sob o qual o provete será ensaiado; 

− necessidade de aplicação de contrapressão para saturar; 

Em areias e cascalhos: 

− índice de compacidade de remoldagem do provete; 

− gradiente hidráulico  a que se sujeita o provete; 

− necessidade de contrapressão para garantir saturação. 
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(7) Quando se selecciona o gradiente hidráulico a aplicar no ensaio de 
laboratório, deve-se verificar que este, como o de campo, não pode 
ultrapassar o valor limite em que seja válida a lei  de Darc y. O 
gradiente hidráulico no laboratório deve, aliás, aproximar-se do que 
se prevê in situ. 

(8) Deve-se verificar se as variações de volume durante a consolidação 
do provete mudam substancialmente os valores medidos da 
permeabilidade. 

(9) O relatório deverá indicar qualquer desvio do grau de saturação dos 
provetes, das metodologias usadas, da composição do provete ou 
qualquer outro procedimento distinto do preferencial, indicado em 
anexo (A13). 

(10) No anexo (A13) apresenta-se um guia para o número de ensaios e 
procedimentos de ensaio. 

[A13].1 Procedimentos de ensaios de permeabilidade  

(1) Referem-se os seguintes documentos normativos  a usar: 

− ETC5-N95.38 “Determination of Soil Permeability by Constant 
Falling Head”; 

− BS1377: 1990, Part 5 “Compressibility, permeability and durability 
tests”; 

− DIN 18130-1 “Determination of the coefficient of water 
permeability”. 

(2) Deve-se recolher uma quantidade de amostras por camadas que 
permita conduzir o dobro de ensaios que se prevêm. 

(3) Os provetes a ensaiar devem cobrir os valores extremos das 
características físicas existentes em campo, i.e., composição, índice 
de compacidade, índice de vazios, etc. 

(4) Como indicação, recomenda-se que o gradiente hidráulico não 
ultrapasse 30 em solos argilosos e siltosos e 10 em solos arenosos e 
cascalhentos. 

(5) Consoante os objectivos delineados pode-se exigir que se estabeleça 
uma relação entre o grau de saturação e o coeficiente de 
permeabilidade. 
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13.3 Número de ensaios 

(1) No quadro que se segue apresenta-se o número de ensaios a 
conduzir tendo em conta a variabilidade do terreno e a existência de 
experiência comparada. 

Número mínimo de ensaios de permeabilidade (Categoria Geotécnica 2) 

Variabilidade do coeficiente de 
permeabilidade medido(*) 

Experiência comparável 

Nenhuma Média Extensiva 

Ratio de kmax/kmin > 100 5 4 3 

10 ≤ Ratio de kmax/kmin ≤ 100 5 3 2 

Ratio de kmax/kmin < 10 3 2 1* 

 

(2) A referência a um só ensaio é tida como uma verificação de 
resultados anteriores bem fundamentados. Se o valor se afastar, 
reinicia-se o processo. 

A.13.3 Avaliação de resultados  

(1) Há quatro metodologias mais divulgadas para se determinar o 
coeficiente de permeabilidade (condutividade hidráulica): 

− ensaios in situ, tais como os que recorrem a bombagem (ver 
detalhe noutro local); 

− correlações empíricas com distribuição granulométrica; 

− avaliação (indirecta) a partir de ensaios edométricos; 

− ensaios de permeabilidade em laboratório sobre provetes sujeitos 
a percolação. 

A utilização conjunta destes diferentes métodos permite controlar com 
alguma segurança os resultados advindos dos vários. 

(2) Mesmo num horizonte de solo homogéneo, pode haver forte variação 
do coeficiente de permeabilidade devido a pequenas alterações do 
estado de tensão, índice de vazios, estrutura, granulometria e 
disposição das camadas. Os métodos mais fiáveis para avaliar a 
condutividade hidráulica são os realizados in situ. 
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(3) Mesmo em solos homogéneos deve-se tentar estabelecer os volumes 
mínimos e máximos da sua grandeza. 

(4) Para siltes e argilas, a determinação do coeficiente de 
permeabilidade pelo ensaio edométrico incremental só pode ser 
assumido como uma mera estimativa. 

(5) Numa areia homogénea, o coeficiente de permeabilidade pode ser 
estimado com alguma confiabilidade por via de correlações com a 
granulometria do solo. 

(6) Para argilas, siltes e solos orgânicos, onde se pode obter amostras 
indeformadas de grande qualidade, os ensaios de laboratório podem 
ser confiáveis, desde que o maciço seja homogéneo, haja uma boa 
caracterização de eventuais factores de anisotropia laminar e as 
amostras ensaiadas sejam representativas. 

(7) Em certos tipos de solos, o grau de saturação pode influenciar 
fortemente o coeficiente de permeabilidade, com valores que podem 
atingir diferenças substanciais, com relações que podem atingir 
ordens de grandeza de 3 vezes. 

13.4 Interpretação de resultados para projecto 

(1) A utilização dos resultados deve ter em conta os factores referidos 
como condicionantes in situ (grau de saturação, direcção do fluxo, 
gradiente hidráulico, condições e estado de tensão, compacidade e 
estratificação; fluxos bidimensionais e perda de altura de água em 
filtros e tubos). 

(2) Em solos não saturados é de esperar valores de permeabilidade 
muito menores do que em condições saturadas. 

(3) Ter em conta a necessidade de fazer correcção pela temperatura. 

14. PREPARAÇÃO DE PROVETES DE ROCHAS 

14.1 – Objectivos 

(1) Os objectivos deste capítulo centram-se na garantia de gerar 
provetes que representem a formação rochosa em análise. 

(2) Reportemo-nos ao ANEXO A14 onde se encontram as indicações 
genéricas dos procedimentos a seguir. 
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A14 

(1) Referem-se os documentos da ISRM "Suggested Methods for Rock 
Characterisation, Testing and Monitoring" como base destas 
metodologias, neles se referem alguns requisitos de volume, 
qualidade, metodologias de preparação, dimensões e formas das 
amostras e provetes a ensaiar. 

(2) Outro documento em que se explicita os requisitos de preparação dos 
provetes é a ASTM D4543-85. 

(3) Há alguns condicionalismos em rochas brandas, mais porosas e 
fracamente cimentadas para garantir os critérios de preparação da 
ISRM. 

(4) É dado relevo ao corte e rectificação dos provetes. 

(5) A maior parte das carotes não fracturadas recolhidas em tubos 
simples, bi-partidos e tripartidos são utilizáveis e recomendáveis em 
ensaios de laboratório sem subcarotagem, só se exigindo o corte e a 
rectificação das faces. Os blocos de rochas podem também ser 
usados desde que se faça carotagem e se defina bem a sua 
orientação. 

(6) O volume da amostra exigido para ensaio depende do programa de 
ensaios. Em geral, amostras de 300 a 1000 mm são suficientes para 
descodificação e ensaios de definição de características de 
deformabilidade e resistência. 

(7) O número de provetes depende da fissuração natural e induzida o 
que implica uma boa descrição à priori. 

(8) A selecção não criteriosa de provetes em zonas mais isentas de 
fracturas ou descontinuidades pode ser fortemente desaconselhável 
se não houver representatividade e enquadramento com a realidade. 

(9) Em rochas brandas o manuseamento das amostras é muito exigente 
e deve ser feito de modo a minimizar os efeitos de alívios de tensões. 
A água deve ser evitada na maioria dos casos de amostragem em 
rochas brandas. 

14.2 Requisitos essenciais  

(1) Se não se conseguir preparar um provete de rocha de acordo com as 
especificações, deve-se tentar aproximar dessas condições e relatar 
as opções realizadas. 
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(2) Todos os dispositivos de controlo de planura, lisura e 
perpendicularidade das faces ou extremos dos provetes têm que ser 
verificados regularmente. 

(3) Num trabalho experimental e no respectivo relatório exige-se a 
especificação de: 

− condições de armazenamento das amostras de rochas (curto prazo 
e(ou) longo prazo); 

− condições de humidade dos provetes e o tempo de ensaio; 

− métodos de preparação dos provetes de rochas; 

− métodos para determinação de dimensões e forma. 

(4) Deve-se evitar mudanças de teor em água. Se for inevitável deve-se 
prever a reposição em laboratório 

(5) Se não houver boa qualidade da forma das carotes de campo deve-
se recarotar ou aplicar rectificantes. A ressaturação deve ser sempre 
tida em consideração. 

(6) Conjuntamente com os dados e resultados de um ensaio, deve-se 
relatar: 

− a origem dos provetes, incluindo profundidade e orientação; 

− dados dos provetes (fases de preparação e de ensaio); 

− comentários sobre a representatividade dos provetes ensaiados; 

− todas as dimensões e formas usadas, incluindo comentários sobre 
a conformidade com normativas; 

− teor em água da amostra e do provete (na recepção, na 
preparação e após saturação); 

− condições para secagem (ao ar ou em estufas, sob pressão ou 
vácuo). 

(7) Qualquer alteração no teor em água deve ser discutida. 

14.3 Avaliação dos resultados  

(1) Os resultados devem ser apresentados sob a forma de tabelas e nos 
logs dos furos de sondagens. 

(2) Deve-se dar a seguinte informação no relatório de interpretação dos 
resultados: 
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− descrição física dos provetes, incluindo o tipo de rocha (por 
exemplo, arenito, argilito, granito, etc.), localização e orientação 
das características estruturais de rochas e qualquer 
descontinuidade, inclusões ou heterogeneidades. 

− esquema do provete ou fotografia colorida para casos de rochas 
não homogéneas. 

− índices associados, RQD, RMR e CR. 

− dados para verificação de tolerância e rectificação dos materiais 
em formas cilíndricas (lisura, perpendicularidade ...) 

15 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ROCHOSOS 

15.1 Generalidade 

15.1.1 Âmbito 

(1) Entre a classificação para rochas, todas ou quase todas se referem a 
ensaios de identificação, descrição, teor em água, densidade e 
porosidade. 

(2) A classificação divide as rochas em grupos ou categorias com fins de 
engenharia, estando geralmente associada a parâmetros 
mineralógicos, estrutura, cimentação, densidade, teor em água, 
porosidade e resistência ao corte. 

(3) As cláusulas do anexo respectivo conferem mais detalhe e guias para 
obter índices de classificação. 

A15 CLASSIFICAÇÃO EM MATERIAIS ROCHOSOS 

A15.1 Generalidades 

(1) A classificação de rochas é coberta na norma inglesa BS 5930:1981, 
Secção 44, e nos “ISRM Suggested Methods for Rock 
Characterization, Testing and Monitoring, Part I: Site Characterization 
(1991)”. 

(2) Bieniawski  (1989) resume os sistemas de classificação, baseados 
em métodos semi-empíricos em “Engineering Rock Mass 
Classification” (Wiley). 
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(3) A classificação de maciços rochosos baseada em carotes exige um 
número substancial de recuperação de carotes para identificação de 
descontinuidades e possíveis cavidades. A perturbação das carotes 
no processo de furação deve ser minimizado já que a maior parte das 
indexações baseia-se na caracterização da fracturação das mesmas. 

(4) Note-se que essas indexações são feitas sobre provetes, carotes, de 
50mm ou mais de diâmetro. 

A15.2 Identificação e descrição de rochas 

A15.2.1 Procedimentos de ensaio 

(1) Este documento estabelece as bases de concurso de normas 
nacionais mais desenvolvidas. 

(2) Qualquer sistema de classificação publicado e aceite localmente 
pode ser usado, desde que seja referida no relatório como referência 
tracejável. Até se provar um sistema de descrição - classificação a 
nível europeu, a British Standard (BS5930: 1981, Section 44) é 
preferida. 

A15.3 Teor em água 

A15.3.1 Procedimentos de ensaio 

(1) Os procedimentos de ensaio podem seguir os procedimentos da 
ISRM (Part 1: Suggested Methods for determining water content, 
porosity, density, absorption and related properties. Section 1: 
suggested method for determination of the water content of a rock 
sample). 

(2) Se especificado, pode-se verificar a precisão das determinações por 
comparação de resultados em provetes retirados em paralelo da 
mesma formação. 

A15.3.2 Número de ensaios 

(1) Em geral, o teor em água deve ser avaliado pelo menos de metro a 
metro numa sondagem. 
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A15.4 Densidade e porosidade 

A15.4.1 Procedimentos de ensaio 

(1) O procedimento de ensaio pode ser o sugerido pela ISRM (Part 1: 
Suggested method for porosity/density determination using saturation 
and calliper techniques, (ou), Part 1, Section 3: Suggested method for 
porosity/density determination using saturation and buoyency 
techniques). 

(2) A determinação de porosidade (ou de índices de vazios) exige a 
determinação da densidade (peso volúmico) das partículas sólidas 
(ou uma estimativa baseada em experiência local sobre rochas do 
mesmo tipo). 

(3) A existência de vazios fechados pode influenciar a determinação da 
porosidade. A determinação do volume de vazios pode ser feita com 
base na densidade dos sólidos em amostras reduzidas a pó, 
exigindo, no entanto, a determinação de vazios abertos e fechados 
ou o recurso a análises específicas. 

(4) EVITAR métodos que usam deslocamento de mercúrio. 

A15.4.2 

(1) A densidade e porosidade serão determinadas de, pelo menos, dois 
em dois metros, e pelo menos, para cada unidade rochosa 
diferenciada, independentemente da homogeneidade da rocha. Os 
parâmetros de densidade/porosidade representam parte da maior 
parte das ferramentas de estimativa das propriedades de 
deformabilidade em resistência das rochas. 

A15.1.2 Requisitos essenciais 

(1) Sempre que se reportam a resultados de ensaios para classificação, 
estes devem ser revistos em conjunto e integrando a informação de 
campo, nomeadamente a dos logs das sondagens e geofísicos, bem 
como a experiência comparável. 

(2) O modelo de geologia de engenharia adoptado deve ser suportado 
pela classificação dos solos e rochas e comparando outras 
informações de logs de sondagens, logs geofísicos, fotografias de 
carotes e outras informações históricas de reconhecimento geológico. 
O uso de mapas geológicos é essencial para a classificação. 

(3) Uma descrição consistente deve exigir avaliações de terceiros e 
contemplar exemplos comparáveis do mesmo tipo. 
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15.2 Identificação e descrição da rocha 

15.2.1 Objectivo 

(1) O método fornece uma identificação e descrição do material rochoso 
e da massa com base em composição minerológica, grão 
predominante, grupo genético, estrutura, alteração e outros. A 
descrição pode ser conduzida a partir de carotes e outras amostras 
de rochas e massas rochosas in situ. 

15.2.2 Requisitos essenciais 

(1) São exigidas análises avançadas e relatórios consistentes. 

(2) As descrições e classificações devem ser realizadas sobre toda e 
qualquer amostra recebida em laboratório, independentemente da 
homogeneidade, já que este trabalho de identificação constitui uma 
ferramenta para todos os testes e avaliações. 

(3) O relatório deverá cumprir as cláusulas dadas pelos sistemas 
adoptados de classificação. 

15.3 Teor em água 

15.3.1 Objectivos 

(1) O teor em água é determinado por secagem em estufa a 105±5ºC. 

15.3.2 Requisitos essenciais 

(1) Devem ser tomadas medidas específicas para manter o teor em água 
durante a amostragem e armazenagem. 

(2) Essas especificações devem contemplar o seguinte: 

− selecção de amostras para ensaios; 

− armazenagem em laboratório previamente aos ensaios; 

− possibilidade re-saturação de amostras dissecadas usando 
técnicas de saturação por vácuo; 

− número de ensaios por estrato; 

− número de ensaios a serem realizados paralelos em provetes 
provenientes da mesma furação; 
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− número de verificações. 

(3) Idealmente, devem usar-se pelo menos 10 unidades de carotes 
partidas, cada uma com pelo menos 50gf e dimensão mínima de dez 
vezes o diâmetro máximo das partículas. Contudo, para muitos casos 
50 a 100gf pode ser suficiente para dar um provete. 

(4) O relatório deve explicitar se o teor em água corresponde ao teor em 
água in situ. 

15.3.3 Avaliação de resultados de ensaios 

(1) Verificações da plausibilidade de resultados podem passar, por 
exemplo, por comparação entre o teor em água e o correspondente 
em saturação completa versus densidade (ou porosidade) do provete. 
Resultados análogos devem ser investigados com repetição dos 
ensaios. 

(2) Pode-se e deve-se comparar os resultados com correlações 
correntes entre o teor em água natural e o tipo de rocha. 

15.4 Densidade e porosidade 

15.4.1 Objectivos 

(1) O ensaio mede o, agora designado, peso volúmico total e seco para 
se obter a porosidade e as propriedades relacionadas. 

15.4.2 Requisitos essenciais 

(1) Serão especificados os seguintes pontos: 

− selecção representativa dos provetes a ensaiar; 

− tipo de armazenamento antes de ensaiar; 

− ressaturação ou não das amostras dissecadas e que técnica usar; 

− número de ensaios por formação; 

− se se deve ensaiar paralelamente amostras da mesma formação 
rochosa. 

(2) Serão ensaiados, pelos menos, três provetes cada com 50gf ou mais 
e uma dimensão mínima de 10 vezes o máximo grão. Também aqui é 
geralmente suficiente a utilização de 50 a 100gf de amostra. 
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16 ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DE EXPANSIBILIDADE EM 

MATERIAIS 

16.1 Generalidades 

(1) Alguns materiais rochosos, particularmente os que possuem elevadas 
percentagens de argilas são sensíveis a processos de expansão, de 
enfraquecimento e desintegração quando expostos a humidificação e 
secagem ou a descarregamento em ambientes aquosos. Um número 
de ensaios indiciais  para classificar e comparar provetes de rochas 
tem sido desenvolvido, com as seguintes medições: 

− índice de pressão de expansão sob volume constante; 

− índice de deformação de expansão em provetes confinados; 

− índice de deformação de expansão em provetes confinados 
radialmente e com sobrecarga axial; 

− deformação de expansão em provetes de rocha não confinados. 

(2) Os ensaios indiciais fornecem indicações para estimativa de 
resistência à expansão sob condições controladas. 

(3) Estes ensaios são geralmente executados em rochas brandas , 
como por exemplo em argilitos e xistos. Os ensaios podem ainda ser 
aconselháveis em rochas duras que foram sujeitas a processos de 
alteração. As rochas que se desintegram durante os ensaios devem 
ser posteriormente classificadas segundo outros parâmetros mais 
significativos como sejam a retracção, o limite de liquidez, a 
expansibilidade, a distribuição granulométrica e o tipo de teor de 
argila. 

(4) As cláusulas do Anexo A16 detalham os procedimentos e as guias 
globais destes ensaios de expansibilidade. 

A.16 ENSAIOS DE EXPANSIBILIDADE EM MATERIAIS ROCHOS OS 

A.16.1 Generalidades 

A.16.1.1 Procedimentos de ensaio 

(1) Os ensaios de expansibilidade das rochas são descritos no 
documento da IRSM “Suggested methods for rock characterization, 
testing and monitoring, Part 2, Suggested methods for determining 
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swelling and slake–durability index properties. Esta norma só 
considera os ensaios de expansibilidade. 

(2) Deve-se, sempre que possível utilizar provetes de rochas 
indeformadas, já que a fábrica das rochas tem um papel importante 
nas características de expansibilidade. Quando as amostras são 
muito brandas  ou podem partir durante a preparação dos provetes, 
como é o caso de material de enchimento de falhas, os ensaios 
indiciais de expansibilidade podem ser conduzidos em provetes 
remoldados e recompactados . Os procedimentos usados devem 
ser descritos com detalhe e rigor em relatório. 

(3) O quadro seguinte estabelece uma perspectiva do número mínimo de 
ensaios de expansibilidade em amostras de dimensões distintas. As 
sugestões são aplicáveis em maciços com riscos limitados de 
expansão. Para maciços em que estes riscos são elevados, o número 
de ensaios deve ser acrescido de, pelo menos, o dobro dos valores 
indicados no quadro. Outros ensaios devem ser implementados. 

Número mínimo de ensaios de provetes de rochas para avaliação das 
características de expansibilidade (Projectos Geotécnicos de Categoria 2) 

Tipo de ensaio Espessura 
mínima 

Diâmetro 
mínimo 

Provetes a 
ensaiar 

Notas 

(1) Índice de 
pressão de 
expansão a 
volume 
constante 

15mm e(ou) 10 
vezes o Dmax das 

partículas 

2,5 vezes a 
espessura 3 

Os provetes têm 
que ficar justos e 

fixos ao anel 

(2) Índice de 
deformação de 
expansão em 
provetes 
confinados 
radialmente 
com 
sobrecarga 
axial 

15mm e(ou) 10 
vezes o Dmax das 

partículas 

4 vezes a 
espessura 

3 + provetes 
duplicados para 
determinação do 

teor de água 

Os provetes têm 
que ficar justos e 

fixos ao anel 

(3) Deformação 
de expansão 
desenvolvida 
em provetes 
de rochas não 
confinadas 

15mm e(ou) 10 
vezes o Dmax das 

partículas 

15mm e(ou) 10 
vezes o Dmax das 

partículas 

3 + provetes 
duplicados para 
determinação do 

teor de água 

--- 
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A.16.2 Índice de pressão de expansão sob volume con stante 

A.16.2.1 Procedimento de ensaio 

(1) Deve-se usar os procedimentos da ISRM “Suggested method for 
determining swelling and slake–durability index properties. Test 1: 
<<Suggested method for determination of the swelling pressure index 
of zero volume change>>”. 

(2) Os aparelhos de ensaio são consequentemente comuns aos de 
solos, ou seja, células edométricas clássicas. 

A.16.3 Índice de deformação de expansão em provetes  com 
confinamento radial e sobrecarga axial 

A.16.3.1 Procedimentos de ensaio 

(1) Pode-se usar o documento normativo de ISRM “Suggested method 
for determining swelling and slake – durability index properties- Test 2 
<<Suggested method for determination of the swelling strain index for 
a radially confined specimen with axial surchange>>”. 

(2) O método sugerido pela ISRM especifica que o dispositivo de carga 
deve aplicar uma pressão de sustentação de 5kPa sob o provete 
durante a inundação com água. No entanto, podem e devem ser 
estudadas e aplicadas outras pressões mais apropriadas à 
reprodução das cargas reais em obra. O relatório deve justificar a 
avaliação das características sob tensões distintas. 

A.16.4 Deformação de expansão desenvolvida em prove tes de 
rocha não confinadas 

A.16.4.1 Procedimento do ensaio 

(1) Sugere-se a utilização do documento normativo da ISRM, “Suggested 
method for determination of the swelling strain developed in an 
unconfined rock specimen”. 
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A.16.1.2 Requisitos essenciais 

(1) Os provetes devem ser preparados conforma as práticas 
recomendadas nos items do anexo A.16.4 anteriormente descritos. 
As dimensões das amostras devem ser tais que permitam a 
preparação dos provetes para ensaio, por meio de recarotagem ou 
corte em lâmina, garantindo a perpendicularidade do eixo de carga ou 
expansão em relação à estratificação ou foliação. 

(2) Deve-se especificar o seguinte: 

− selecção de amostras para ensaio; 

− preparação, orientação e dimensões dos provetes a ensaiar; 

− número de ensaios para a formação requerida; 

− método de ensaio, equipamento e calibração; 

− tipo de água a utilizar: natural, destilada ou com químicos; 

− período de registo; 

− necessidade de curva de pressão de expansão ou de 
deslocamento função do tempo decorrido por inundação; 

− selecção dos parâmetros adicionais solicitados; 

− relato dos requisitos. 

A.16.1.3 Avaliação dos resultados dos ensaios 

(1) Os resultados devem ser revistos à luz da sua descrição, sendo 
então estabelecidos os parâmetros de classificação. 

(2) Os índices de expansibilidade devem ser considerados só como 
indicadores para determinação de propriedades por meio de ensaios 
in situ. Os processos de alteração a curto e mais longo prazo que 
decorrem da expansão, enfraquecimento e desintegração devido aos 
ciclos de molhagem e secagem que se desenvolvem em obra, podem 
só parcialmente ser reproduzidos por ensaios de laboratório, de carga 
e conteúdo de água. A principal razão deste facto reside na inegável 
forte influência da fissuração natural, estados de tensão complexos, 
drenagem e química da água intersticial. 

(3) Os valores usados em dimensionamento devem ser enquadrados 
com experiência de obra comparável, em condições semelhantes de 
clima, drenagem e humidificação, bem como tensões. 
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16.2 Índice de pressão de expansão a volume constan te 

16.2.1 Objectivo 

(1) O ensaio tem como objectivo a medição da pressão necessária para 
restringir um provete de rocha e não variar de volume quando se 
emerge em água. 

(2) O ensaio pode ser usado para estimar a pressão de expansão in situ 
por confronto com a experiência documentada em estratos de rochas. 

16.2.2 Requisitos essenciais 

(1) A força aplicada para manter a condição de volume constante deverá 
ser corrigida da deformação do próprio equipamento (margens da 
célula: interfaces, filtros, perdas, ...), exigindo uma prévia calibração. 

16.3 Índice de deformação de expansão em provetes s ujeitos a 
carga axial constante 

16.3.1 Objectivo 

(1) O ensaio tem o objectivo medir a deformação esperada quando sob 
tensão constante o maciço rochoso sofre humidificação (inundação). 

(2) O ensaio pode ser usado para estimar o potencial de expansibilidade 
in situ por comparação da experiência acumulada. Em função da 
tensão vertical aplicada, o ensaio fornece um elemento de base para 
a avaliação da expansão vertical ou horizontal em interfaces rocha-
estrutura. 

16.4  Expansão em provetes de rocha não confinados 

16.4.1 Objectivos 

(1) O ensaio tem como função a medição de deformações de expansão 
em rocha indeformada sob condições de não confinamento quando 
saturados. Este ensaio é muito pouco ajustado para rochas pouco 
duráveis (brandas) pela facilidade com que se desintegram. 

(2) O ensaio é também usado para avaliação do potencial de expansão 
in situ. Deve-se sempre informar se o mesmo foi conduzido em 
provetes não confinados radialmente. 
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17 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA EM MATERIAIS ROCHOSOS 

17.1 Generalidades 

17.1.1 âmbito 

(1) A presente norma inclui como métodos laboratoriais para 
determinação de resistência em rochas: 

− ensaio de compressão e deformabilidade uniaxial; 

− ensaio de carga pontual (Point load test); 

− ensaio de corte directo; 

− ensaio brasileiro; 

− ensaio de compressão triaxial. 

(2) No Anexo A17 são detalhados os procedimentos esperados para 
estes ensaios de resistência e a sua interpretação. 

17.1.2 Requisitos essenciais 

(1) São os seguintes: 

− amostas a ensaiar; 

− preparação dos provetes; 

− número de ensaios por formação; 

− parâmetros adicionais. 

17.1.3 Avaliação dos resultados dos ensaios 

(1) No relatório de interpretação dos ensaios de resistência deve-se 
incluir: 

− comparação com bases de dados reconhecidas para ajudar no 
estabelecimento de um rateio de eventuais resultados anómalos, 
tendo naturalmente em conta a vasta gama natural de resistência à 
compressão e deformação das rochas; 

− correlações com outros resultados de ensaios de classificação; 

− todos os ensaios devem ser agrupados e analisados com respeito 
à descrição geológica; os métodos estatísticos devem ser usados 
sempre que possível. 
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17.2 Deformabilidade e resistência à compressão uni axial 

17.2.1 Objectivo 

(1) O ensaio de compressão uniaxial mede a resistência à compressão 
de provetes cilíndricos de rocha. O ensaio tem como objectivo a 
classificação e caracterização da rocha intacta . 

17.2.2 Requisitos essenciais 

(1) Como complemento às especificações gerais exige-se a definição de: 

− dimensão e orientação do provete; 

− método de ensaio; 

− se relevante, a definição do módulo de deformabilidade (tangente, 
médio ou secante) e o coeficiente de Poisson e a sua relação com 
a tensão de deformação. 

17.3 Ensaio de carga pontual (Point Load test) 

17.3.1 Objectivo 

(1) O ensaio de Point Load tem como objectivo definir um parâmetro de 
classificação. Os resultados do ensaio deverão ser usados para 
estimar a resistência de um grupo de rochas com a mesma gama de 
consistência. O ensaio de carga pontual não é uma forma directa 
de medir a resistência mas sim, e tão só, um ensaio  indicial . A 
correlação entre o ensaio de Point Load e a resistência tem que ser 
bem documentada para cada caso. 

(2) O ensaio mede o índice de resistência à carga pontual, o índice de 
anisotropia de resistência, que é a razão entre as resistências à carga 
pontual em direcções que dão os maiores e menores valores. 

17.3.2 Requisitos essenciais 

(1) Além dos requisitos gerais, acrescenta-se os dos próprios métodos. 

17.3.3 Avaliação dos resultados 

(1) Dos resultados de um conjunto ideal de dez ensaios simples sobre o 
mesmo tipo de maciço rochoso serão eliminados os do is mais 
altos e os dois mais baixos, e calculada a média do s restantes . 
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17.4 Ensaios de corte directo 

17.4.1 Objectivo 

(1) O ensaio de corte directo mede a resistência ao corte de pico e 
residual sob uma tensão normal de confinamento num plano de corte. 

(2) A norma presente lida em ensaios de laboratório para a determinação 
dos parâmetros de resistência ao corte e das características de de 
superfície das descontinuidades que controlam a resistência ao corte. 
No último caso, deve-se fazer uma descrição cuidadosa do tipo de 
junta, da rugosidade, do tipo e espessura do material de enchimento, 
e da presença de água na junta. 

17.4.2 Requisitos essenciais 

(1) São os seguintes os requisitos particulares deste ensaio: 

− definir bem a dimensão e forma do provete; 

− especificar bem a máquina de corte; 

− estabelecer a velocidade de corte mais adequada; 

− seleccionar a tensão normal a manter em cada ensaio individual. 

17.5 Ensaio brasileiro 

17.5.1 Objectivo 

(1) O ensaio brasileiro constitui uma forma indirecta de se medir a 
resistência de tracção uniaxial de um provete de ro cha . 

17.5.2 Requisitos essenciais 

(1) A orientação do provete tem que ser bem referenciada. 

(2) Para além dos requisitos gerais, deve-se definir: 

− a orientação e dimensões do provete ensaiado; 

− o método de ensaio. 

(3) A variabilidade do método de ensaio exige uma duplicação de 
provetes ensaiados em paralelo. 
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17.6 Ensaio de compressão triaxial 

17.6.1 Objectivo 

(1) O ensaio de compressão triaxial visa medir a resistência de provetes 
de rocha cilíndricos sujeitos a compressão triaxial. O número de 
ensaios deve fornecer valores suficientes para bem definir a 
envolvente de resistência. Desta envolvente deve-se poder definir 
com clareza o ângulo de resistência ao corte e o intercepto 
coesivo . 

(2) Geralmente não se impõe disposições especiais para a drenagem, 
nem para a medição da pressão neutra. (MAS...) Em certos tipos de 
rochas (ex: xistos ou siltitos e argilitos porosos ou gesso) e em certas 
condições, a pressão neutra pode influenciar os resultados. Para 
estes tipos de rochas tem que se recorrer a sistemas triaxiais 
avançados que permitam medir as pressões neutras e determinar as 
variações volumétricas. Esses ensaios podem incluir dispositivos de 
medição de deformabilidade e resistência como os do ensaio de 
compressão uniaxial. 

17.6.2 Requisitos essenciais 

(1) Basicamente são os referidos na generalidade e: 

− a orientação e dimensões dos provetes; 

− o método de ensaio. 

A.14 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA EM MATERIAIS ROCHOSOS 

A.17.1 Generalidades 

(1) Não acrescenta nada em relação ao texto comum. 

A.17.2 Deformabilidade e resistência à compressão u niaxial 

A.17.2.1 Procedimentos de ensaio 

(1) Os procedimentos de ensaio devem ser os da ISRM (Suggested 
methods for rock characterization, testing amd monitoring, 
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determining the uniaxial compressive strength and deformability of 
rock materials), mas com algumas alterações que se apresentam nos 
pontos que se seguem. 

(2) Os procedimentos descritos pela ISRM têm 2 níveis: 

− “Part 1: Method for determining the uniaxial compressive strength 
of rock materials”; 

− “Part 2: Method for determining deformability of the rock materials 
in compression”. 

(3) O primeiro nível fornece a resistência à compressão, enquanto o 
segundo fornece também os valores dos parâmetros de 
deformabilidade mais significativos: o módulo de deformabilidade (de 
Young) e o coeficiente de Poisson. O segundo é claramente 
preferível. 

(4) É possível especificar, em vez do nível 1 da ISRM, o ensaio por via 
da norma ASTM D2938-86 (revisto em 1991) “Standard method for 
unconfined compressive strength of intact rock core specimens”. 

(5) Os procedimentos referidos pela ISRM são excepcionalmente 
estritos, exactos e difíceis de realização, especialmente no que se 
refere à preparação das amostras e às tolerâncias geométricas. A 
prática recomendada na presente norma é menos exigente e estrita. 
Embora aqueles procedimentos sejam desejáveis, são aqui 
estipulados os requisitos mínimos exigidos. Considera-se importante 
conduzir o maior número possível de ensaios em provetes de 
razoável qualidade do que um menor número de ensaios em provetes 
de alta qualidade mas cuja elaboração é onerosa e difícil. 

(6) Sugeridas as seguintes alterações aos procedimentos da ISRM : 

− o diâmetro das faces da prensa usada deve-se situar entre D e D + 
10mm, em que D é o diâmetro da amostra, no entanto, se há 
garantia de que as faces das placas da prensa de ensaio têm 
suficiente rigidez, o seu diâmetro pode ser superior a D + 10mm; 
deve-se tomar as devidas precauções em centrar devidamente o 
provete nas placas; 

− pelo menos uma das placas deve ter rótula esférica; 

− os provetes devem ter uma forma cilíndrica regular com relações 
altura versus diâmetro de 2 a 3 e um diâmetro mínimo de 50mm. 
Para o diâmetro do provete, relacionado com o diâmetro máximo 
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das partículas, exige-se uma relação de 6:1, sendo, no entanto, 
preferível um ratio de 10:1; 

− as extremidades dos provetes devem ser planas com tolerâncias 
inferiores a 0,02% do diâmetro do provete e não se desviarem da 
sua perpendicular de mais do que 0,1º do eixo do provete; 

− o uso de materiais de regularização de faces (como cimentos ou 
misturas de enxofre) não é permitido , a não ser que o corte e 
rectificação seja inviável, como é o caso de rochas brandas, onde 
as características dos materiais de facetagem é superior ao do 
material rochoso em análise; 

− as verdadeiras dimensões do diâmetro e altura dos provetes 
devem ser medidas com uma resolução de 0,1mm ou 0,2%, pelo 
maior; 

− se forem usados sistemas de medição local de deformações, 
axial ou radial  (extensómetros colados directamente sobre as 
faces dos provetes), estes devem apoiar em pontos afastados de, 
pelo menos, dez vezes o Dmax das partículas; estes sistemas 
devem ainda ser apoiados em pontos fora dos terços dos extremos 
do provete (ou seja, das zonas próximas das faces de dimensão 
igual a 1/3 da altura do provete); a medição externa, pelo 
comprimento global do provete, só pode ser aceite se se provar 
que os efeitos marginais não são significativos ou são elimináveis; 

− a carga deve ser aplicada com taxas de acréscimo de tensão 
constantes (ou de deformação), de tal forma que a rotura se dê 
num período compreendido entre 5 e 15mm; se se executam ciclos 
de descarga e recarga intermédios para melhor conhecimento das 
propriedades de deformação, o tempo referido não inclui esses 
intervalos de descarga-recarga; 

− a máquina de ensaio deve garantir, pelo menos capacidade e 
manutenção de taxas constantes e o paralelismo das faces de 
carga. 

(7) As deformações iniciais podem incluir efeitos de bordo/extremidades 
(na literatura anglo-saxónica “bedding”) e(ou) o fecho de micro-
fissuras no provete. A medição das deformações verticais pode, 
assim, conduzir a erros se não houver cuidadosos critérios 
correctivos/calibrações na avaliação da deformabilidade. 
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A.17.2.2 Número de ensaios 

(1) As características da rocha podem variar muito de rocha para rocha 
em função da litologia, da génese ou endurecimento (cimentação, 
litificação, etc.), alteração ou outros processos naturais, mesmo um 
só estrato geológico. No quadro seguinte apresenta-se um resumo do 
número mínimo de ensaios de compressão uniaxial que se deve 
realizar em função da variabilidade da rocha e da experiência 
comparada (Projectos Geotécnicos de Categoria 2). 

 

Desvio padrão da resistência 
média, σ 

Experiência comparável 

Nenhuma Média Extensiva 

σ > ± 50% da média 6 4 2 

± 20% da média < σ < ± 50% da média 3 2 1 

σ < ± 20% 2 1 0* 

* Só válido para rochas muito homogéneas e onde existe profícua experiência 
em locais vizinhos. 

A17.3 Ensaio de carga pontual (Point Load test) 

A.17.3.1 Procedimentos de ensaio 

(1) O método sugerido, e que se aconselha a usar, é que a ISRM sugere 
para determinação da resistência à carga pontual, revisto pelo comité 
de ensaios da mesma sociedade e publicado em “J. Rock Mech. Min. 
SCI & Geomech. Abstracts, Vol. 22, Nº 2, pp. 51-60, 1985”. 

(2) O ensaio pode ser realizado com um equipamento portátil ou em 
laboratório, ou seja, em campo e em interior (laboratório). 

(3) Os provetes de rochas têm formas iguais às usadas nos restantes 
ensaios de determinação de resistência, cilíndricos, mas também 
podem ter outras formas que são contempladas nesse “suggested 
method”. 
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A.17.3.2 Número de ensaios 

(1) O valor médio do índice de resistência à carga pontual é usado para 
classificar amostras ou estratos. Para se obter um valor médio 
representativo, deve-se realizar pelo menos cinco ensaios. 

(2) As rochas podem variar fortemente por via da litologia, diagénese e 
litificações ou outros processos como alterações, etc.. Com a 
caracterização de rochas e previsões de parâmetros de resistência, 
um número elevado de ensaios deve ser assegurado, sendo 
geralmente aconselhável a realização de 10 ensaios por estrato . 

A17.4 Ensaios de corte directo 

A.17.4.1 Procedimentos de ensaio 

(1) O método sugerido é ainda da ISRM “Suggested method to laboratory 
determination of direct shear strength” (Part 3 – Suggested method 
for determining shear strength). Foram introduzidas algumas 
modificações baseadas nas recomendações do SPRINT Ra216, 
“Quality Assurance in Geotechnical Testing”. 

(2) São os seguintes os acrescentos aos procedimentos da ISRM: 

− a máquina de ensaio deve ter um curso superior à grandeza da 
dilatância ou consolidação expectável e deve garantir a 
manutenção da carga normal até 2% de um valor seleccionado ao 
longo do ensaio; o sistema de medição da dilatância deve ter a 
mesma precisão do que o de medição de deslocamentos; 

− a velocidade de corte deve ser inferior a 0,1mm/min num período 
de, pelo menos, 10 minutos antes do registo de um conjunto de 
valores, a menos que o sistema de aquisição seja automático e o 
seu varrimento elevado; 

− o provete deve ser reconsolidado sob cada tensão normal nova, e 
cortado numa gama definida pela especificação da ISRM. Se as 
superfícies da amostra são limpas antes da fase de ensaio, ou se 
são descarregadas antes de reposicioná-las, tal deve ficar 
expresso em relatório; o material removido na limpeza das 
superfícies deve ser descrito no relatório. 
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(3) A resistência ao corte directo pode também ser determinada em 
ensaios de campo, exigindo-se para isso uma boa descrição in situ 
das descontinuidades. 

(4) Os resultados deste ensaio são usados, por exemplo, pa ra 
análises de equilíbrio da estabilidade de taludes o u de 
estabilidade das fundações de barragens, túneis ou outras 
estruturas subterrâneas . 

(5) Os provetes de rocha em forma cilíndrica ou outras podem ser 
usados. O plano de corte deve ter, pelo menos, 2500mm2. No caso 
de falhas preenchidas, o diâmetro equivalente deve ser, pelo menos, 
dez vezes o diâmetro máximo. A razão entre a espessura de falha e o 
lado da caixa é de pelo menos 0,5, para evitar instabilidade do 
aparelho. 

(6) Os equipamentos de corte dos provetes devem ser de grande 
diâmetro, sendo de evitar o uso de sondas com roto-percussão, 
martelos dinâmicos para minimizar os seus efeitos destrutivos. 

(7) A inclinação dos provetes é seleccionada para que sejam ensaiados 
em planos de corte coincidentes com os planos de maior fraqueza 
(estratificação, xistosidade, clivagem) ou em qualquer interface ou 
descontinuidade. 

A.17.4.2 Número de ensaios 

(1) A determinação da resistência ao corte deve ser feita em pelo menos 
5 ensaios para o mesmo horizonte e para a  mesma família de 
descontinuidades, sendo cada provete ensaiado em diferentes 
valores de tensões normais, mantidas constantes em cada ensaio, e 
numa gama de tensões adaptada. 

A17.5 Ensaio brasileiro 

A.17.5.1 Procedimentos de ensaio 

(1) O método sugerido é o da ISRM, “Suggested method for determining 
indirect tensile strength by the Brasil test” (ISRM Suggested methods 
for determining tensile strength of rock materials, Part 2). 

(2) Os provetes devem ser carotados para cilindros não inferiores ao 
tamanho normalizado NX, cerca de 54mm de diâmetro, com uma 
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espessura aproximadamente igual ao raio do provete. A superfície 
cilíndrica deve estar lisa e livre de marcas. Quaisquer irregularidades 
ao longo da espessura do provete não devem exceder 0,025mm. As 
faces devem ser lisas com limites de rugosidade de 0,25mm e 
paralelas entre si com margem de 0,25º. 

(3) Para xistos e outras rochas anisotrópicas é recomendável que se 
cortem provetes para realização de ensaios paralelos e 
perpendiculares à estraficação (xistosidade). Para os provetes 
cortados de eixo paralelo à estratificação, tem que se definir 
convenientemente a direcção da carga.  

A.17.5.2 Número de ensaios 

(1) As rochas variam muito pela sua litologia, diagénese e litificação, 
história de tensões, meteorização ou outros processos geológicos. O 
número de ensaios a realizar é o mesmo indicado para os ensaios de 
compressão uniaxial. Se o objectivo incluir também a previsão de 
outros parâmetros de resistência  deve-se aumentar o número de 
ensaios. 

A17.6 Ensaios de compressão triaxial 

A.17.6.1 Procedimentos de ensaio 

(1) O método sugerido é o da ISRM: “Suggested method for determining 
the strength of rock materials in triaxial compression”. 

(2) Os provetes devem ser carotados em cilindros de diâmetro não 
inferior a cerca de 54mm (NX), e os seus comprimentos devem ser 
de 2 a 3 vezes o diâmetro. 

(3) As rochas variam muito pela sua litologia, diagénese e litificação, 
história de tensões, meteorização ou outros processos geológicos. O 
número de ensaios a realizar é o mesmo indicado para os ensaios de 
compressão uniaxial. Se o objectivo incluir também a previsão de 
outros parâmetros de resistência  deve-se aumentar o número de 
ensaios. 

 


