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SUBESTAÇÃO DE ALCOCHETE 220/60 kV 

Instalação Inicial – Obra 52.00 

RELATÓRIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

1 INTRODUÇÃO 

No âmbito do Projeto de Engenharia Civil da obra de instalação inicial da Subestação de Alcochete 

(Obra 52.00) para o qual a TETRAPLANO, Engenharia, Lda. celebrou contrato com a REN - Rede 

Eléctrica Nacional, S.A., foi realizado o estudo geológico-geotécnico dos terrenos interessados pela 

referida subestação (Fotografia 1.1). 

 

Fotografia 1.1 – Vista geral da área, de nordeste para sudoeste. 

Neste estudo são descritos e interpretados os trabalhos desenvolvidos, que constaram consulta e 

recolha de elementos bibliográficos da especialidade existentes sobre o local, da análise dos 

resultados obtidos no reconhecimento geotécnico realizado em setembro de 2011, pela empresa 

GEOSOLVE – Soluções de Engenharia, Geotecnia e Topografia, Lda., e do planeamento e execução 

de uma campanha de prospeção geotécnica complementar. 

O reconhecimento geotécnico complementar da área em estudo, realizado no âmbito do presente 

contrato, consistiu no reconhecimento geológico de superfície e na realização de duas sondagens 

mecânicas com cerca de 11 m de cada uma, acompanhadas da execução de ensaios de penetração 

dinâmica SPT, espaçados da ordem de 1,5 m. Durante a execução dos trabalhos de prospeção 

procedeu-se à recolha de amostras de solos, para observação macroscópica dos terrenos ocorrentes 

em profundidade e execução de ensaios laboratoriais. Num dos furos de sondagem efetuados, 

procedeu-se à instalação de tubo piezométrico tendo em vista a monitorização da posição do nível de 

água. 

Neste documento são descritos os trabalhos realizados e apresentados os resultados obtidos, visando 

a definição do cenário geológico-geotécnico ocorrente neste local, a considerar no presente projeto. 
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2 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

2.1 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DISPONÍVEIS 

O desenvolvimento deste estudo baseou-se na consulta e análise de elementos bibliográficos da 

especialidade existentes sobre o local e a região onde se insere, sendo de destacar os seguintes 

documentos: 

 Carta Militar de Portugal, Folha 432 (Montijo), à escala 1:25 000, publicada pelo Instituto 

Geográfico do Exército (1992 e 2009); 

 Carta Geológica de Portugal, Folha 34-D (Lisboa), à escala 1:50 000, publicada pelo do Instituto 

Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, em 2005, e respetiva Notícia Explicativa (Pais, 

J. et al, 2006); 

 GEOSOLVE (2011). Reconhecimento Geológico-Geotécnico, Subestação do Alcochete – Fase 2. 

ESTIPLANO. 

2.2 LITOSTRATIGRAFIA 

O local em estudo situa-se junto ao Vale do Passil, em Atalaia, freguesia de Montijo, próximo da 

Autoestrada A12/IP1. A localização da área em estudo consta Figura 2.1 e Figura 2.2, bem como no 

Desenho SACT 67517, apresentado em anexo. 

 

Figura 2.1 – Localização da área no extrato da Carta Militar de Portugal, Folha 432 (Montijo), na escala 
1:25 000, (IGeoE, 2009), representação sem escala. 
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Figura 2.2 – Localização da área na imagem aérea de 2013 - representação sem escala. 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal mencionada anteriormente, a área em estudo insere-se 

nos terrenos de idade Pliocénica, habitualmente designados por “Formação de Santa Marta” (PSM). 

Esta formação encontra-se coberta por depósitos de aterro recentes (At). A cartografia das unidades 

geológicas ocorrentes consta da Figura 2.3. 

  

Figura 2.3 – Extrato da Carta Geológica de Portugal, Folha 34-D (Lisboa), na escala 1:50 000, (INETI, 
2005) – representação sem escala associada. 
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A “Formação de Santa Marta” corresponde a conjunto arenoso, essencialmente representado por 

areias finas a grosseiras, quase sempre arcósicas, de cor variável, desde o branco até ao vermelho e 

amarelo, frequentemente com estratificação entrecruzada e/ou com estruturas convolutas, fluviais 

(Fotografia 2.1 e Fotografia 2.2). Na base desta formação ocorrem conglomerados pouco espessos, 

descontínuos. Por vezes surgem argilitos arenosos cinzentos, com algumas intercalações arenosas, 

cinzentas esbranquiçadas. Este conjunto atinge cerca de 320 m de espessura em Pinhal Novo, mas 

não ultrapassa 50 m na faixa litoral. 

       

Fotografia 2.1 – Afloramento da 
“Formação de Santa Marta” observado 

junto à ribeira de Possil. 

Fotografia 2.2 – Pormenor das 
areias siltosas que constituem 

este afloramento. 

Na área da futura subestação, a formação pliocénica encontra-se coberta por aterros recentes, 

conforme se pode observar na Fotografia 2.3 e Fotografia 2.4. 

   

Fotografia 2.3 – Talude de aterro que limita a área a 
norte, paralelo à ribeira de Possil. 

Fotografia 2.4 – Depósitos de aterro 
colocados recentemente no local, com 

cerca de 1 a 1,5 m de altura. 
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Estes depósitos de aterro resultaram dos trabalhos de modelação topográfica realizados na área 

estudada ao longo dos tempos. Tanto quanto foi possível verificar a partir de um histórico de imagens 

aéreas, estes trabalhos terão tido o seu maior desenvolvimento entre 2003 e 2006 (Figura 2.4 e Figura 

2.5), encontrando-se o terreno com configuração semelhante à atual em 2007 (Figura 2.6). 

 

Figura 2.4 – Imagem aérea de 2003, onde se pode verificar a modelação do terreno na zona sul da área. 

 

 

Figura 2.5 – Imagem aérea de 2006, com praticamente toda a área afetada pelos trabalhos de 
modelação. 
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Figura 2.6 – Na imagem aérea de 2007 constata-se que as formas do terreno se encontravam próximas 
das que se podem observar atualmente no local. 

2.3 GEOMORFOLOGIA 

A região enquadrante da Atalaia apresenta uma morfologia composta por formas de relevo suaves, 

dissecadas pela rede de drenagem do tipo dendrítico, culminando no vértice geodésico da Senhora 

da Atalaia, à cota 67. A rede de drenagem estende-se por vales abertos, normalmente simétricos, em 

terrenos sedimentares que oferecem fraca resistência à erosão, sendo situação recorrente a formação 

de abarrancamentos em zonas de declive mais acentuado, as quais são geradas e potenciadas pela 

intensidade de precipitação. 

A área em causa situa-se num terreno aplanado que ronda a cota altimétrica 15, limitado a Norte e a 

Este pela ribeira de Possil e o seu afluente (Fotografia 2.5 e Fotografia 2.6). Estes cursos de água são 

tributários da linha de água que se desenvolve no Vale da Maçaroca, de orientação sensivelmente 

NE-SE, que, por sua vez, desagua no rio Tejo, a norte. 

No limite norte do terreno verifica-se a existência de um talude de declive algo acentuado, de 

orientação concordante com a ribeira de Possil, ou seja NE-SW, compreendido aproximadamente 

entre as cotas altimétricas máximas da ordem dos 14 a 16, na crista do talude, e as cotas mínimas de 

6 a 8, na margem esquerda da referida ribeira. Tal como referido anteriormente, este talude é em 

grande parte constituído por depósitos de aterro. Para nascente, as cotas altimétricas diminuem 

progressivamente até à linha de água. 
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Fotografia 2.5 –  Formas aplanadas do terreno onde 
se localiza a área estudada. 

Fotografia 2.6 – Vale da ribeira de Possil. 

Refere-se ainda que na Carta Militar de 1992 se encontra cartografada uma pequena linha de água 

no terreno da futura subestação, que terá sido aterrada durante a realização dos referidos trabalhos 

de modelação topográfica, uma vez que não foi observada, durante o reconhecimento de superfície, 

nenhuma evidência da sua existência e não foi representada na Carta Militar de 2009. 

2.4 HIDROGEOLOGIA  

Do ponto de vista da hidrogeologia a área em estudo enquadra-se no Sistema Aquífero da Bacia Tejo-

Sado - Margem Esquerda. Este sistema aquífero é formado por várias camadas porosas, em geral 

confinadas ou semiconfinadas, existindo variações laterais e verticais na fácies litológicas, que 

originam alterações significativas nas condições hidrogeológicas. Desta complexidade litológica e 

estrutural, resulta uma alternância de camadas aquíferas, separadas por outras de permeabilidade 

baixa ou muito baixa (aquitardos e aquiclusos), nalguns locais com predomínio de uma ou outra classe 

de formações hidrogeológicas. 

O complexo pliocénico corresponde a sedimentos de origem fluvial que constituem uma espessa série, 

constituído por areias, com intercalações lenticulares de argilas. Segundo a bibliografia consultada, 

este complexo possui condições hidrogeológicas variáveis, conforme a situação geográfica, a 

natureza litológica das formações e a espessura das camadas, ocorrendo algumas variações laterais 

e verticais da permeabilidade. No conjunto, este sistema hidrogeológico é constituído por um aquífero 

superior livre, sujeito a variações sazonais, instalado nas camadas arenosas do topo do Pliocénico e 

nos depósitos detríticos mais recentes, sobrejacente a um aquífero confinado, multicamada, que tem 

por suporte as camadas da base do Pliocénico e as camadas areníticas, calco-areníticas e margosas 

do Miocénico médio a superior. 
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Figura 2.7 – Enquadramento litoestratigráfico do sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado (Margem 
Esquerda) (in Almeida, C., Mendonça, J. J. L., Jesus, M. R., Gomes, A. J, 2000). 

De um modo geral, o grau de permeabilidade que caracteriza este complexo pliocénico, aliado a uma 

topografia suave, favorece a infiltração em detrimento da escorrência superficial. Este facto é 

comprovado pela baixa densidade de drenagem e pelo carácter temporário de algumas linhas de água 

ocorrentes na região, sendo que a alimentação deste aquífero é efetuada diretamente por infiltração 

a partir da superfície. 

Durante a realização dos trabalhos de prospeção realizados em 2011 e em 2015 foi detetada a 

presença de nível de água em todos os furos de sondagem efetuados, variando de um modo geral 

entre 4,6 e 9,5 m de profundidade. No reconhecimento de superfície realizado constatou-se a 

existência de água, a cerca de 5,5 m de profundidade, no poço de captação localizado a nordeste da 

futura subestação (Fotografia 2.7 e Fotografia 2.8).  

         

Fotografia 2.7 –  Poço de captação. Fotografia 2.8 – Espelho de água no poço. 
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2.5 TECTÓNICA E SISMICIDADE 

De acordo com o estudo geológico de 2011, na área em estudo não foram detetadas evidências de 

ocorrências tectónicas, no entanto, a nível regional, destacaram-se as seguintes deformações frágeis: 

1. Falha (lineamento) do Vale Inferior do Tejo (falha provável), com orientação NE-SW. A este 

cisalhamento atribui-se a origem do sismo que em 1909, com epicentro situado na zona de 

Benavente, abalou fortemente a região do Baixo Tejo, cuja magnitude está estimada entre 6 e 7,6; 

2. Falha do Gargalo do Tejo (falha provável), localizada ao longo do troço vestibular do rio Tejo, 

de direção E-W; 

3. Falha Pinhal Novo-Alcochete (falha provável), com orientação sensivelmente NNW-SSE, 

corresponde à principal macroestrutura presente na Carta Geológica de Lisboa, embora a geologia 

de superfície não a evidencie com clareza com orientação. Abrange uma zona larga de 

deformação, apresentando um padrão de falhas ramificadas e anastomosadas. 
 

De acordo com a norma NP EN 1998-1 de 2010, a região abrangida pelo presente estudo situa-se na 

zona sísmica 1.3 e 2.3 para a ação sísmica tipo 1 e 2, respetivamente, o que corresponde a uma 

aceleração máxima de referência de projeto (agR) de 1,5 e 1,7 m/s2 (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8 – Zonamento sísmico em Portugal Continental. 

Esta norma define espetros de potência consoante a natureza dos terrenos (Tipos A, B, C, D e E), 

conforme se apresenta no Quadro 2.1. 
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Quadro 2.1 – Tipos de Terreno. 

Tipos de 
Terreno 

Descrição do Perfil Estratigráfico 
Parâmetros 

νs,30 (m/s) NSPT cu (kPa) 

A 
Rochas ou formação geológica de tipo rochosos, que 

inclua, no máximo, 5 m de material mais fraco à 
superfície. 

> 800 - - 

B  

Depósitos de areia muito compacta, de seixo 
(cascalho) ou de argila muito rija, com uma espessura 

de, pelo menos, várias dezenas de metros, 
caracterizados por um aumento gradual das 

propriedades mecânicas com a profundidade. 

360 – 800 > 50 > 250 

C 

Depósitos profundos de areia compacta ou 
medianamente compacta, de seixo (cascalho) ou de 
argila rija, com uma espessura de várias dezenas e 

muitas centenas de metros. 

180 - 360 15 - 50 70 - 250 

D 

Depósitos de solos não coesivos de compacidade 
baixa a média (com ou sem alguns estratos de solos 

coesivos moles), ou de solos predominantemente 
coesivos de consistência mole a dura. 

< 180 < 15 < 70 

E 

Perfil de solo com um estrato aluvionar superficial 

com valores de υs do tipo C ou D e uma espessura 
entre cerca de 5 e 20 m, situado sobre um estrato 

mais rígido. 

   

S1 

Depósitos constituídos ou contendo um estrato com 
pelo menos 10 m de espessura de argilas ou siltes 
moles com um elevado índice de plasticidade (IP > 

40) e um  elevado teor em água 

< 100 
(indicativo) 

- 10 - 20 

S2 
Depósitos de solos com potencial de liquefação, de 
argilas sensíveis ou qualquer outro perfil de terreno 

não incluído nos tipos A – E ou S1 
   

νs,30 – velocidade média das ondas de corte. 

A formação pliocénica ocorrente agrupa-se, de um modo geral, nos terrenos do tipo B, enquanto os 

depósitos de aterro se inserem nos terrenos do tipo D. 

3 TRABALHOS DE PROSPEÇAO REALIZADOS 

3.1 TIPOS DE TRABALHOS REALIZADOS 

Os trabalhos de prospeção complementares realizados no âmbito do presente trabalho incluíram a 

execução de 2 sondagens mecânicas (SC1 e SC2), tendo como principais objetivos o reconhecimento 

dos terrenos em profundidade, a execução de ensaios in situ, a instalação de piezómetro de tubo 

aberto e a colheita de amostras de solos destinadas à realização de ensaios laboratoriais, bem como 

a confirmação do estudo geológico-geotécnico realizado anteriormente. O comprimento total das 

sondagens foi de 21,48 m, tendo sido realizados 14 ensaios SPT. Foi instalado um piezómetro na 

sondagem SC1. 
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Esta campanha de reconhecimento complementa os trabalhos de prospeção executados em 2011, 

pela GEOSOLVE. A prospeção geológico-geotécnica de 2011 compreendeu a realização de 

8 sondagens mecânicas verticais, com ensaios SPT e a instalação de 4 piezómetros, bem como de 

10 ensaios com penetrómetro dinâmico ligeiro (PDL), 6 poços de prospeção com recolha de amostra 

para posterior caracterização laboratorial e 3 perfis de resistividade elétrica. 

Quadro 3.1 – Síntese dos trabalhos de prospeção realizados 

Trabalhos de 
prospeção 

Unidade 
Campanha de prospeção 

Total 
2011 2015 

Sondagens Un. 8 2 10 

Furação m 78 21,48 99.48 

Ensaios SPT Un. 21 14 66 

Piezómetros Un. 4 1 5 

Ensaios PDL Un. 10 - 10 

Poços de prospeção Un. 6 - 6 

Perfis de 
resistividade elétrica 

Un. 3 - 3 

3.2 SONDAGENS DE FURAÇÃO 

A campanha de reconhecimento complementar, realizada de 11 a 13 de maio de 2015, consistiu na 

execução de duas sondagens, SC1 e SC2, com furação à rotary, com trialetas de  101 mm de 

diâmetro, utilizando uma sonda Oxidrill, modelo OG 150, assente sobre lagartas. 

A localização destes furos de sondagem e das oito sondagens realizadas a trado, em julho de 2011 

(S1 a S8), pela GEOSOLVE, figura na imagem aérea da Figura 3.1 e no Desenho SACT 67517, em 

anexo. 

 

Figura 3.1 – Localização dos furos de sondagem numa imagem aérea.  
Representação sem escala associada. 
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No Quadro 3.2 indicam-se as coordenadas e cotas aproximadas (Sistema ETRS 89 / PT-TM06), as 

profundidades atingidas pelas sondagens e o número de ensaios SPT efetuados em cada uma delas, 

em ambas as campanhas de reconhecimento. 

Quadro 3.2 – Dados relativos às sondagens de furação. 

Campanha 
de 

Prospeção 

Sondagem 
N.º 

Coordenadas aproximadas 
Cota de boca 
aproximada 

Profundidade 
(m) 

N.º de 
Ensaios SPT M P 

2015 
SC1 133365 193099 15,15 10.90 7 

SC2 (Pz) 133322 192919 15,37 10.58 7 

2011 

S1 133221 193050 15,09 10,50 7 

S2 133318 193085 15,02 9,00 6 

S3 133414 193120 15,00 9,00 6 

S4 133292 193012 15,07 9,00 6 

S5 133386 193047 15,03 10,50 7 

S6 133261 192940 15,10 10,50 7 

S7 133357 192975 15,08 10,50 7 

S8 133454 193010 15,03 9,00 6 

Os diagramas individuais de sondagem, com as profundidades atingidas, a descrição litológica e 

espessura dos terrenos atravessados, a simbologia, a estratigrafia, a posição do nível de água, os 

resultados dos ensaios SPT e a identificação das profundidades da colheita das amostras 

indeformadas são apresentados no Anexo 1, apresentando-se igualmente as fotografias das caixas 

de sondagem com a amostragem obtida durante a furação. Os diagramas das sondagens executadas 

em setembro de 2011, pela GEOSOLVE (S1 A S8), constam no Anexo 3. 

As sondagens permitiram identificar as seguintes unidades lito-estratigráficas em profundidade: 

Recente 

 Aterros (At) – Depósitos essencialmente constituídos por areias argilo-siltosas e areias siltosas, 

com passagens de argilas areno-siltosas, de tonalidades acinzentadas, acastanhadas, 

amareladas e esverdeadas, com fragmentos líticos de natureza e dimensão variáveis. 

Pliocénico  

 “Formação de Santa Marta” (PSM) – Areias siltosas castanhas, amareladas e alaranjadas, por 

vezes com componente argilosa e com intercalações de argilas arenosas acinzentadas. 

3.2.1 Ensaios de penetração dinâmica – SPT 

No decurso da furação realizaram-se ensaios de penetração dinâmica - SPT (Standard Penetration 

Test), em intervalos de 1,5 m, pretendendo-se assim avaliar in situ a compacidade e/ou consistência 

dos solos prospetados, bem como a colheita de amostras remexidas e representativas dos terrenos 

atravessados. 
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Os resultados obtidos nos ensaios SPT executados nas campanhas de prospeção geotécnica são 

apresentados no Quadro 3.3 e nos boletins individuais de sondagem, bem como nos perfis geológico-

geotécnicos representados no Desenho SACT 67517. 

Quadro 3.3 – Valores NSPT em profundidade. 

Profundidade 
aproximada (m) 

2015 2011 

SC1 SC2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1,5 6 4 4 6 4 3 4 6 13 18 

3,0 9 14 12 60* 3 15 10 5 12 6 

4,5 4 14 4 4 7 25 60* 5 10 36 

6,0 35 4 16 9 28 2 6 45 51 8 

7,5 60 (10) 60 (18) 60 60 60 60 53 36 60 52 

9,0 60 (20) 60 (6) 60 60 60 60 60 60 53 60 

10,5 60 (25) N 60       60 60 60   

12 – número de pancadas para a penetração dos 30 cm de 2ª e 3ª fases do ensaio (NSPT); 60 (10) – 60 pancadas para a penetração de 10 

cm na 2ª e 3ª fase do ensaio; N – 60 pancadas nos primeiros 15 cm do ensaio, sem penetração na 2ª e 3ª fase (nega brusca); (*) – Os 

ensaios SPT de 60 pancadas obtidos nos depósitos de aterro não se consideram representativos destes materiais, uma vez que deverão 

ter origem na existência de fragmentos líticos no seio destes depósitos. 

 

Na Figura 3.2 apresenta-se a evolução dos valores de NSPT em profundidade. 

 

Figura 3.2 – Valores de Nspt em profundidade. 

Aterro (At)  Pliocénico 

(PSM) 
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Observa-se no Quadro 3.3 e na Figura 3.2 que os valores de 60 pancadas ou superiores, obtidos nos 

ensaios SPT, ocorrem aproximadamente entre 7,5 e 9,0 m de profundidade. 

Com base nos valores de pancadas dos ensaios SPT é possível estabelecer uma classificação para 

as areias e argilas em relação à sua compacidade e consistência, conforme Quadro 3.4. e Quadro 

3.5, respetivamente. 

Quadro 3.4 – Classificação das areias em função dos resultados do ensaio SPT. 

Compacidade NSPT,C Compacidade relativa (%) 

Muito solta 0 - 4 < 15 

Solta 4 - 10 15 - 35 

Medianamente compacta 10 - 30 35 - 65 

Compacta 30 - 50 65 - 85 

Muito compacta > 50 > 85 

Quadro 3.5 – Classificação das argilas em função dos resultados do ensaio SPT. 

Consistência NSPT,C 
Resistência à 

compressão uniaxial 
(kPa) 

Muito mole 0 - 2 < 25 

Mole 2 - 4 25 – 50 

Média 4 - 8 50 – 100 

Dura  8 - 15 100 – 200 

Muito dura 15 - 30 200 – 400 

Rija > 30 > 400 

Os depósitos de aterro reconhecidos até profundidades compreendidas entre 6,0 (S2) e 7,5 m (S1A) 

correspondem, de um modo geral, a solos incoerentes soltos a medianamente compactos e a coesivos 

moles a duros. 

Inferiormente, ocorrem formações atribuídas ao Pliocénico, em regra constituídas por areias siltosas 

soltas a compactas, passando, a partir dos 7,5 a 9,0 m de profundidade, a muito compactas. 

3.2.2 Instalação de piezómetros e leituras dos níveis de água 

No decurso da execução das sondagens complementares foi detetada a presença de água, tendo-se 

procedido à instalação de um piezómetro de tubo aberto (Pz) de 2’’ de diâmetro na sondagem SC2, 

com cerca de 10,5 m de comprimento, devidamente ranhurado (crepinado) entre 4.5 e 10,0 m de 

profundidade e envolvido por material drenante. 

Na campanha realizada em 2011 tinham sido instalados quatro piezómetros nos furos de sondagem 

S1, S4, S5 e S8, cujos resultados constam nos boletins individuais de sondagem, apresentados no 

Anexo 3. 
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No Quadro 3.6 apresentam-se as profundidades dos níveis de água medidos durante a realização dos 

trabalhos de campo, nos furos de sondagem e nos piezómetros. 

Quadro 3.6 – Profundidades e cotas do nível de água. 

Sondagem 
N.º 

Campanhas de Prospeção 

2015 2011 

SC1 Pz SC2 S1 Pz S2 S3 S4 Pz S5 Pz S6 S7 S8 Pz 

Data 12-05 11-05 18-07 26-07 25-07 21-07 20-07 25-07 21-07 19-07 

Profundidade 
N.A. (m) 

6,5 4,6* 8,5 9,0 8,5 6,5 8,5 8,0 9,5 8,0 

(*) – O nível de água detetado refere-se à leitura efetuada no final da furação no furo se sondagem, podendo não 

corresponder ao nível de água local, devido à água utilizada durante o processo de furação. 

Da observação do quadro verifica-se que o nível de água se encontra posicionado, nos piezómetros 

instalados, entre 6,5 e 8,5 m de profundidade. 

3.3 ENSAIOS COM PENETRÓMETRO DINÂMICO LIGEIRO (PDL) 

Os trabalhos de prospeção realizados em 2011 pela GEOSOLVE incluíram a realização de dez 

ensaios PDL (PDL1 a PDL10), com o objetivo de avaliar a capacidade de carga dos terrenos. Foram 

efetuados quatro ensaios PDL na zona da estrada de acesso e seis ensaios PDL na zona de 

implantação da subestação, conforme se pode observar na planta de localização em anexo (Desenho 

SACT 67517). 

No Quadro 3.7 apresentam-se as profundidades máximas atingidas pelos ensaios PDL. 

Quadro 3.7 – Profundidades atingidas pelos ensaios PDL. 

Ensaio N.º 
Prof. 

Máxima (m) 
Ensaio N.º 

Prof. 
Máxima (m) 

PDL 1A 0,16 PDL 6 0,23 

PDL 1B 0,15 PDL 7 0,17 

PDL 2 0,10 PDL 8 0,14 

PDL 3 2,16 PDL 9 0,24 

PDL 4 0,395 PDL 10 0,11 

PDL 5 0,12   

No relatório geológico-geotécnico de setembro de 2011 refere-se que a presença dos fragmentos ou 

a existência de um nível de compactação apenas superficial, e facilmente ultrapassado pela 

sondagem, poderá ter gerado valores de pancadas não característicos do real estado de compactação 

do solo nesta plataforma, pelo que há que aceitar estes resultados com a necessária reserva. 

Nos relatórios de ensaio apresentados em anexo encontram-se registados os resultados obtidos. 
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3.4 POÇOS DE PROSPEÇÃO 

Em 2011, foram executados, pela GEOSOLVE, seis poços de prospeção (P1 a P6), com recurso a 

uma retroescavadora, com o objetivo de caracterizar as condições geológicas e geotécnicas dos 

níveis superficiais, detetar eventuais níveis freáticos elevados e proceder à colheita de amostras 

remexidas para posterior caracterização laboratorial. As profundidades dos poços de prospeção 

constam no Quadro 3.8. 

Os boletins individuais dos poços realizados com a identificação, profundidade atingida, descrição da 

natureza litológica dos terrenos atravessados e respetiva espessura encontram-se no Anexo 3. 

Os poços revelaram a presença de materiais de aterro até às profundidades máximas prospetadas, 

com exceção dos poços efetuados no caminho de acesso à subestação (P1, P2 e P3), próximo da 

EN 118, onde foram detetaram solos de natureza arenosa, com matriz silto-argilosa, e argilo-areno-

siltosa, com idades atribuídas ao Pliocénico. Esta formação foi reconhecida no poço P1 aos 2,9 m de 

profundidade, sob os depósitos de aterro, e nos poços P2 e P3 abaixo de um nível de terra vegetal 

arenosa, com espessuras da ordem dos 0,2 e 0,4 m. 

Quadro 3.8 – Profundidade dos poços de prospeção. 

Poço N.º Prof. (m) 

P1 3,6 

P2 2,5 

P3 2,9 

P4 3,1 

P5 3,0 

P6 2,5 

3.5 PROSPEÇÃO GEOFÍSICA PELO MÉTODO DA RESISTIVIDADE ELÉCTRICA 

Tendo em vista a identificação de zonas de descompressão dos terrenos ou zonas saturadas, em 

profundidade, a GEOSOLVE realizou em 2011 três perfis de resistividade elétrica (PR1 a PR3). 

Os perfis foram realizados com orientação aproximada NNW-SSE, conforme se pode observar no 

Desenho SACT 67517, apresentando-se nas Figura 3.3, Figura 3.4 e Figura 3.5 as tomografias de 

resistividade elétrica efetuadas. 
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Figura 3.3 – Tomografia de Resistividade Elétrica PR1. 

 

Figura 3.4 – Tomografia de Resistividade Elétrica PR2. 

 

Figura 3.5 – Tomografia de Resistividade Elétrica PR3. 

No relatório de 2011 refere-se que em todos os perfis é perfeitamente identificável a região com menor 

resistividade, que se situa no máximo até cerca de 10 m de profundidade. Ao cruzar esta informação 

com a informação recolhida nas sondagens, o estudo indica que as zonas identificadas com as cores 

azul e verde podem corresponder a areias saturadas com água doce e à presença de água nos níveis 

identificados entre 6,5 m e 9,5 m de profundidade. Destaca-se ainda, da observação das tomografias 

elétricas, a pequena amplitude do intervalo de resistividades elétricas, entre 20 e 200 Ωm.  
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Nos perfis PE1 e PE3 foram identificadas zonas com anomalias, até cerca de 2,50 m de profundidade, 

que se destacam da restante configuração (Quadro 3.9), que podem corresponder a zonas menos 

saturadas ou mesmo sem saturação e/ou com maior percentagem de material argiloso e/ou 

cascalhento (material de aterro) nos terrenos. 

Quadro 3.9 – Indicação de zonas anómalas identificadas para os perfis PE1 e PE3. 

Perfil 
Zonas anómalas 

(Coordenadas-abcissas) 

PE1 17,5 - 55 

PE3 60 – 62,5 

PE3 65 – 77,5 

PE3 85 – 87,5 

PE3 90 - 97 

4 ENSAIOS LABORATORIAIS 

4.1 TIPOS DE ENSAIOS REALIZADOS 

Para caracterização dos solos foram realizados ensaios de identificação e caracterização geotécnica 

sobre três amostras colhidas nas sondagens SC1 (a 4,50-4,95 m de profundidade) e SC2 (a 1,50-

1,95 m e a 6,00-6,45 m de profundidade), cujos boletins de ensaio se apresentam no Anexo 2. 

Em 2011 tinha-se procedido à análise laboratorial de outras três amostras colhidas nos poços P2 (a 

2,9-3,6 m de profundidade), P3 (a 1,7-2,6 m de profundidade) e P4 (a 1,1-1,8 m de profundidade). 

Foram realizados os seguintes ensaios de laboratório: 

 Análises granulométricas por peneiração (6 ensaios); 

 Determinação dos limites de consistência: LL e LP (6 ensaios); 

 Determinação do teor em água (3 ensaios); 

 Determinação do equivalente de areia (3 ensaios); 

 Compactação Proctor modificado (3 ensaios); 

 CBR (3 ensaios). 

As amostras analisadas no âmbito deste projeto são constituídas por aterro, bem como a amostra P4 

da fase anterior. As restantes amostras foram colhidas na formação pliocénica. 

4.2 ENSAIOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Os resultados dos ensaios de identificação encontram-se resumidos no Quadro 4.1 no qual se inclui 

igualmente a classificação dos solos de acordo com a Classificação Unificada Revista (ASTM, 2000) 
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e com a Classificação para Fins Rodoviários (AASHTO). Na Figura 4.1 apresentam-se as respetivas 

curvas granulométricas e na Figura 4.2 a carta de plasticidade. 

As três amostras colhidas nas sondagens SC1 e SC2 foram colhidas na camada de aterro, sendo 

classificadas, de acordo com a Classificação Unificada de Solos (ASTM, 2000), como areias argilo-

siltosas, SC-SM, e areias siltosas, SM. Segundo a Classificação para Fins Rodoviários (AASHTO) as 

amostras são classificadas como “cascalho e areia siltosos ou argilosos”, A-2-4 (0). 

Quadro 4.1 – Resultados dos ensaios de identificação. Classificação de solos. 

Amostra 
Unidade 

geológica 

Granulometria 
Limites de 

consistência 

Teor em 
água 

natural 

Classificação dos 
solos 

EA 
 

(%) %finos 
< #200 

%areia 
#200 - 

#4 

%seixos 
> #4 

LL 
(%) 

LP 
(%) 

IP  
(-) 

wn (%) ASTM AASHTO 

SC1 (4,50-4,95) Aterro 25 75 0 21 15 6 - SC-SM A-2-4(0) - 

SC2 (1,50-1,95) Aterro 32 66 2 22 17 5 - SC-SM A-2-4(0) - 

SC2 (6,00-6,45) Aterro 12 87 1 NP NP NP - SM A-2-4(0) - 

P2 (2,90-3,60) Pliocénico 53 47 0 NP NP NP 15,3 
ML A-4(0) 10,6 

P3 (1,70-2,60) Pliocénico 5 95 0 NP NP NP 3,2 
SP A-3(0) 77,5 

P4 (1,10-1,80) Aterro 5 95 0 NP NP NP 4,3 
SP A-3(0) 85,9 

No acesso à zona de implantação da obra foram colhidas em fase anterior três amostras, tendo as 

amostras P2 (2,90-3,60) e P3 (1,70-2,60) sido retiradas da formação pliocénica e a amostra P4 (1,10-

1,80) do aterro. A primeira é classificada, de acordo com a Classificação Unificada de Solos (ASTM, 

2000), como um silte, ML, e as restantes como areias mal graduadas, SP. Segundo a Classificação 

para Fins Rodoviários (AASHTO) a amostra P2 (2,90-3,60) é classificada como solo siltoso, A-4(0), e 

as restantes como areias finas, A-3. 

Todas as amostras ensaiadas apresentam baixa plasticidade, com valores de índice de plasticidade, 

IP, inferiores a 6 ou sendo solos não plásticos. A amostra P2 (2,90-3,60), da formação pliocénica, 

apresenta percentagem de finos ligeiramente superior a 50% e valor de equivalente de areia, EA, de 

10,6%. As restantes amostras são consistentes com os resultados dos limites de plasticidade, as 

amostras com maior percentagem de finos, SC1 (4,50-4,90) e SC2 (1,50-1,95) apresentam baixa 

plasticidade e as restantes amostras, com percentagem de finos inferior a 12% apresentam 

plasticidade nula, NP. 
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Figura 4.1 – Curvas granulométricas dos materiais ensaiados. 

 

Figura 4.2 – Carta de plasticidade dos materiais plásticos ensaiados. 

4.3 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO 

Em 2011 foram realizados três ensaios de compactação do tipo Proctor modificado e três ensaios 

CBR. No Quadro 4.2 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos. 
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Quadro 4.2 – Resultados dos ensaios de compactação. 

Amostra 
Unidade 

geológica 

Proctor modificado wn CBR 

dmax wopt  95% 
C.R. 
(%) 

Expansão 
(%) (kN/m3) (%) (%) 

P2 (2,90-3,60) Pliocénico 20,5 9,7 15,3 11 0,3 

P3 (1,70-2,60) Pliocénico 17,2 6,9 3,2 18 0,1 

P4 (1.10-1.80) Aterro 17,2 5,3 4,3 14 - 

Para a amostra P2 (2,90-3,60) obteve-se um valor de peso volúmico aparente seco máximo, dmáx, de 

20,5 kN/m3 e de teor em água ótimo, wópt, de 9,7%. O ensaio Proctor realizado sobre as amostras 

P3 (1,70-2,60) e P4 (1,10-1,80) conduziu a valores iguais de dmáx, nomeadamente 17,2 kN/m3 e teores 

em água ótimos de 6,9 e 5,3%, respetivamente. 

Na Figura 4.3 apresentam-se as curvas correspondentes aos ensaios de compactação realizados 

sobre as amostras referidas. 

 

Figura 4.3 – Curvas de compactação. 

Sobre estas amostras foi determinado o teor em água natural, wn, tendo-se obtido para a amostra com 

maior percentagem de finos, P2 (2,90-3,60 m), um valor de wn, de 15,3%. As amostras P3 (1,70-2,60) 

e P4 (1,10-1,80) apresentam menores valores de wn, nomeadamente de 3,2 e 4,3%, respetivamente. 

De acordo com os resultados dos ensaios de identificação da amostra P2 (2,90-3,60) seria expectável 

um valor de dmáx inferior ao obtido pelo ensaio Proctor. 
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Relativamente aos ensaios CBR obtiveram-se valores de 11, 18 e 14% para as amostras ensaiadas. 

Segundo a classificação de solos proposta pela JAE (1995), baseada nos resultados de CBR, verifica-

se que todas as amostras correspondem à classe S3 (10≤ CBR <20). 

5 CARATERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

5.1 RESULTADOS OBTIDOS 

Com base nos resultados obtidos na campanha de prospeção realizada no âmbito do presente estudo 

e na informação constante no relatório realizado por GEOSOLVE (setembro de 2011), no local de 

implantação da futura subestação foram reconhecidos aterros, constituídos por areias argilo-siltosas 

e areias siltosas, finas a médias, por vezes grosseiras, com passagens de argilas areno-siltosas, de 

tonalidades acinzentadas, acastanhadas, amareladas e esverdeadas, com fragmentos líticos de 

natureza e dimensão variáveis, elementos de alvenaria, de betão e betuminosos, e, mais raramente, 

com finas passagens lodosas cinzentas escuras. Estes depósitos de aterro foram detetados até 

profundidades a variar entre 6,0 e 7,5 m. Nos ensaios de penetração dinâmica SPT efetuados nestes 

depósitos foram registados valores de NSPT compreendidos entre 2 e 18 pancadas, pontualmente 

superiores (25, 36 e 60), correspondendo a solos incoerentes soltos a medianamente compactos e a 

coesivos moles a duros. Os valores de NSPT mais elevados deverão ter origem na existência de 

fragmentos líticos no seio destes depósitos não devendo ser considerados representativos dos 

aterros. 

Foram ensaiadas em laboratório quatro amostras colhidas nos aterros, as quais foram classificadas 

como areia argilo-siltosa, SC-SM, areia siltosa, SM, e areia mal graduada, SP, de acordo com a 

classificação Unificada, e pertencentes aos grupos A-2-4(0) e A-3(0), segundo a classificação para 

fins rodoviários (AASHTO). Apresentaram uma percentagem de finos a variar entre 5% e 32%, com 

valores de wn de 4,3%, de LL de 21% e 22% e de IP de 6% e 5%, respetivamente, ou então 

correspondendo a solos não plásticos (NP). 

Numa das amostras de material de aterro procedeu-se à realização de um ensaio de compactação 

Proctor modificado, tendo-se obtido um valor de peso volúmico aparente seco máximo, dmáx, de 

17,2 kN/m3 e de teor em água ótimo, wópt, de 5,3%. O valor obtido do índice de CBR foi de 14% para 

uma compactação relativa de 95%. 

Sob os depósitos de aterro ocorre a “Formação de Santa Marta” (PSM), datada do Pliocénico, 

fundamentalmente representada por areias siltosas castanhas, amareladas e alaranjadas, finas a 

médias, mais raramente médias a grosseiras, por vezes com componente argilosa e com 

intercalações de argilas arenosas acinzentadas e algum seixo essencialmente quartzoso. Esta 

formação foi reconhecida até às profundidades máximas prospetadas (9,0 e 10,5 m), tendo-se 

detetado um horizonte superior, mais alterado e descomprimido, com espessura máxima da ordem de 

1,5 m, pontualmente de 3,0 m (sondagem S6). Neste horizonte superior do Pliocénico, foram obtidos 

valores de NSPT a variar entre 6 e 45 pancadas, característicos de solos incoerentes soltos a 
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compactos. Abaixo dos 7,5 a 9,0 m de profundidade foram registados valores iguais ou superiores a 

51 pancadas, correspondendo a solos muito compactos. 

Os ensaios de laboratório realizados sobre duas amostras da formação pliocénica permitiram 

classificar os solos como areia mal graduada, SP, e silte arenoso, ML, inserindo-se nos grupos A-3(0) 

e A-4(0). Nestas amostras foram obtidos valores da percentagem de finos de 5 e 53%, não plásticos 

(NP), com valores de teor em água natural, wn, de 3,2 e 4,3%. 

Nos ensaios de compactação Proctor modificado registaram-se valores de peso volúmico aparente 

seco máximo, dmáx, de 17,2 e 20,5 kN/m3 e de teor em água ótimo, wópt, de 6,9 e 9,7%. Os valores 

obtidos do índice de CBR foram de 11 e 18% para uma compactação relativa de 95%, com 

expansibilidades de 0,3 e 0,1%, respetivamente. 

Tal como mencionado no capítulo 3.2.2, o nível de água medido no piezómetro instalado na sondagem 

SC2 estava a 6,5 m de profundidade, nos dias 12-05-2015 e 13-05-2015. Nos piezómetros instalados 

em julho de 2011 o nível de água encontrava-se compreendido entre 6,5 e 8,5 m de profundidade. 

5.2 ZONAMENTO GEOTÉCNICO 

Consideraram-se três zonas geotécnicas, ZG1 a ZG3: 

 A zona geotécnica ZG3 compreende os depósitos de aterro e a formação areno-siltosa do 

Pliocénico onde foram obtidos valores de NSPT variáveis entre 2 e 18 (pontualmente 25, 36 e 60), 

apresentando uma espessura da ordem de 6,0 a 7,5 m. 

 A zona ZG2 diz respeito à camada de topo das areias siltosas pliocénicas, onde foram registados 

valores de NSPT variáveis entre 28 e 45, com espessura máxima da ordem de 1,5 m, pontualmente 

de 3,0 m. 

 A zona geotécnica ZG1 é constituída pela formação areno-siltosa pliocénica com valores de NSPT 

iguais e superiores a 51, ocorrendo a profundidades compreendidas entre os 7,5 a 9,0 m. 

Foram elaborados três perfis geológico-geotécnicos interpretativos, à escala vertical 1:200 e horizontal 

1:1000, designados como A-A’ a C-C’ e que traduzem o modelo geológico adotado para o local, que 

se apresentam no Desenho SACT 67517. 

5.3 PARÂMETROS GEOTÉCNICOS 

De acordo com os resultados obtidos na campanha de prospeção realizada, no conhecimento do tipo 

de solos ocorrentes e nas correlações existentes na bibliografia da especialidade, baseadas, no 

presente caso, na natureza litológica dos materiais e nos valores de NSPT, sugerem-se os parâmetros 

geotécnicos constantes no Quadro 5.1, para as zonas geotécnicas anteriormente definidas. 

Quer para os materiais de aterro, quer para os solos incoerentes pliocénicos, apresentam-se os 

parâmetros em condições drenadas, ou seja, ângulo de atrito efetivo, ’, coesão nula, e módulo de 

deformabilidade em termos de tensões efetivas, E’. 
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Quadro 5.1 – Parâmetros Geotécnicos. 

Zona 
geotécnica 

Descrição NSPT  (kN/m3) ’ (°) E’ (MPa) 

ZG3 

Aterros (Recente) e 
areias siltosas 

(Pliocénico 
descomprimido) 

2 a 18 18 23 – 28 4 – 10 

ZG2 Areias siltosas 
(Pliocénico) 

28 a 45 19 30 - 35 30 - 50 

ZG1 ≥ 51 21 35 - 38 100 - 150 

 – peso volúmico; ’ – ângulo de resistência ao corte; E’ – módulo de deformabilidade drenado. 
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ANEXO 2 

Boletins de ensaios de laboratório 

 

 

 

























  

  

 

ANEXO 3 

Relatório geológico-geotécnico 
(GEOSOLVE, setembro 2011) 
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1 - NOTA PRÉVIA 

De acordo com a solicitação expressa pela ESTIPLANO, realizou a GEOSOLVE, LDA, uma 

campanha de prospecção geológico-geotécnica num terreno localizado em Atalaia, freguesia do 

Montijo, com vista ao projecto de implantação de uma subestação 400/60 kV. 

Esta prospecção tem como objectivo caracterizar as condições geológicas/geomecânicas dos 

terrenos em presença, para servir de suporte ao projecto de fundações da estrutura a construir. 

No presente Relatório são apresentados e descritos os trabalhos executados, a metodologia 

seguida e os resultados que se obtiveram após a prospecção efectuada, tendo sempre presente 

que os objectivos do trabalho eram a caracterização de comportamentos geotécnicos 

associados ao ambiente geológico em presença de modo a perspectivar as condições de 

fundação da estrutura a edificar e o tipo de equipamento a utilizar nas escavações. 

A prospecção geológico-geotécnica definida consiste na realização de 8 sondagens mecânicas 

verticais (tendo sido instalados 4 piezómetros), 10 ensaios com penetrómetro dinâmico ligeiro 

(PDL), 6 poços de prospecção com recolha de amostra para posterior caracterização laboratorial 

e 3 perfis de resistividade eléctrica. 
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3 - ENQUADRAMENTO DA ÁREA EM ESTUDO  

3.1 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

A área analisada situa-se em Atalaia, freguesia de Montijo (Figura 1). 

Como apoio e reconhecimento do terreno dispôs-se dos seguintes elementos: 

� Carta Militar de Portugal, folhas 442 (Barreiro), à escala 1:25.000; 

� Carta Geológica de Portugal, folha 34-D (Lisboa), dos Serviços Geológicos de Portugal, à 

escala 1:50.000 e respectiva Notícia Explicativa; 

� Carta Neotectónica de Portugal Continental, dos Serviços Geológicos de Portugal, à escala 

1:1 000.000; 

� Inspecção visual efectuada pelos técnicos da Geosolve. 

 
Figura 1 – Extracto da Carta Militar de Portugal, folha 442 (Barreiro), à escala 1:25.000 do IGEOE, e 
identificação do local em estudo. 
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3.2 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO  

Compreender o sistema ambiental de formação e deposição das rochas, bem como a evolução 

tectónica regional, é fundamental para perceber e interpretar a sua previsível geometria, a sua 

extensão lateral, as suas propriedades e características e as suas descontinuidades prováveis, 

principalmente quando se pretende estabelecer modelos geológico-geotécnicos a partir da 

representatividade conferida pelas campanhas de prospecção.  

Neste sentido, caracteriza-se de seguida e resumidamente a área em estudo relativamente à 

geologia local e regional. 

3.2.1 Geomorfologia 

A área em interesse localiza-se na margem esquerda do estuário do Tejo, num dos vários braços 

que se desenvolvem para o interior da Península de Setúbal. 

A morfologia da região enquadrante da Atalaia apresenta uma morfologia composta por formas 

de relevo suaves, dissecadas por uma rede de drenagem do tipo dendrítico (Figura 2) com graus 

de hierarquização muito variáveis, a qual se estende por vales abertos, normalmente simétricos, 

em terrenos sedimentares que oferecem fraca resistência à erosão, sendo situação recorrente a 

formação de abarrancamentos em zonas de declive mais acentuado, as quais são geradas e 

potenciadas pela intensidade de precipitação. 

 

Figura 2 – Exemplificação do tipo de padrão de drenagem dendrítica. 

Localmente, a zona em estudo encontra-se numa encosta de pendente suave, orientadada 

sensivelmente N-S e virada para poente, pelo que o sentido de escorrência superficial também 

se processará para poente. Esta encosta culmina com a zona ribeirinha de um braço do rio Tejo, 

encontrando-se o limite poente da área em estudo a aproximadamente 50 m. 
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3.2.2 Geologia 

Do ponto de vista geológico, o local em estudo desenvolve-se nos sedimentos pliocénicos 

identificados como Formação de Santa Marta (PSM). Trata-se de uma formação essencialmente 

representada por areias de calibre variável (desde finas a grosseiras), que muitas vezes se 

encontram com estratificação entrecruzada, ou seja, é uma formação com variação lateral e 

vertical de fácies bastante significativa. 

Acresce-se ainda que podem ocorrer níveis de conglomerados, em regra pouco espessos, com 

descontinuidade espacial. 

As cores características conjunto de sedimentos vão desde o branco até ao vermelho e amarelo. 

Não obstante não se encontrarem representados na cartografia geológica consultada, 

atendendo à proximidade do rio Tejo, terá que se considerar a possibilidade de ocorrência de 

materiais aluvionares na zona de cotas mais baixas que fazem fronteira com o rio. 

Na Figura 3, encontra-se a localização da área em estudo relativamente à geologia local, onde 

se observa, a unidade litológica interessada ao estudo. 

Localmente, as sondagens deram a conhecer um conjunto de sedimentos essencialmente 

arenosos, de granularidade fina a média e de matriz silto-argilosa, de tons castanhos amarelados 

a alaranjados e mais raramente de tons cinzentos, subjacentes a material de aterro. Por 

indicação de pessoas locais, estes materiais poderão responder a depósitos de materiais da 

época da obra da EXPO 98 que aí foram depositados. Não obstante esta informação, os 

sedimentos reconhecidos vão de encontro aos descritos para a Formação de Santa Marta. 
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Figura 3 – Extracto da Carta Geológica 34-D (Lisboa), dos Serviços Geológicos de Portugal, à escala 
1:50.000, respectiva legenda e identificação do local em estudo. 

3.2.3 Recursos Hídricos 

A região em estudo, bem como a sua envolvente, caracteriza-se pela existência de linhas de 

água extensas e de dimensão apreciável, sendo o rio Tejo a linha de água de maior expressão, 

seguindo-se o Vale da Maçaroca e o Corte do Paul. 

A nível local foi detectado o nível freático entre os 6,45 m e os 9,50 m de profundidade. 
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No que respeita à hidrogeologia, temos que a zona em estudo se enquadra na sub-unidade 

“Bacia Terciária do Tejo”, inserida na grande bacia sedimentar do Tejo-Sado, com orientação NE-

SW. Segundo Pais, J., et al., Lisboa, 2006, toda a área a sul do Tejo se enquadra no Sistema 

Aquífero da Margem Esquerda (ou Sistema Aquífero do Tejo-Sado). 

Este sistema desenvolve-se em terrenos de idade Terciária e Quaternária, mais precisamente do 

Pliocénico com 11 Ma ao Recente, sendo constituídos por areias, argilas e lodos (Figura 4). 

O Sistema Aquífero da Bacia Tejo-Sado - Margem Esquerda, caracteriza-se por possuir várias 

camadas porosas, geralmente confinadas ou semi-confinadas, existindo variações laterais e 

verticais na fácies litológicas, que originam alterações significativas nas condições 

hidrogeológicas. Desta estrutura, resulta uma alternância de camadas aquíferas, separadas por 

outras de permeabilidade baixa ou muito baixa. 

 

Figura 4 – Enquadramento litoestratigráfico do sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado (Margem 
Esquerda) (in Almeida, C., Mendonça, J. J. L., Jesus, M. R., Gomes, A. J, 2000). 

Os sedimentos pliocénicos, constituídos por areias com intercalações lenticulares de argilas, 

afloram em grande parte da Carta Geológica, bem como em grande parte da área do sistema 

aquífero. Para Pais, J., et al. (Lisboa, 2006), estes sedimentos de origem fluvial, constituem uma 

espessa série, o que vai fazer com que as características do sistema aquífero variem em função 
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da importância das próprias camadas pliocénicas nesta região. Assim, e para a zona em questão, 

temos que o sistema aquífero é constituído por um aquífero superior livre instalado nas 

camadas arenosas do topo do Pliocénico e nos depósitos detríticos mais recentes, sobrejacente 

a um aquífero confinado, multicamada, instalado nas camadas da base do Pliocénico. 

A tendência do fluxo subterrâneo do aquífero livre, parece ser em direcção ao estuário do Rio 

Tejo e dos seus principais afluentes, sendo a recarga efectuada por infiltração directa nos 

depósitos detríticos pliocénicos ou quaternários que cedem parte dessa infiltração às formações 

mais profundas do Pliocénico. 

Por norma a sua produtividade é elevada, apresentando caudais específicos entre 1 l/s.m a 7 

l/s.m. Actualmente, o potencial hidráulico do aquífero livre é superior ao do confinado. 

Em termos químicos, e segundo Pais, J., et al., Lisboa, 2006, as águas pliocénicas são pouco 

mineralizadas, facto relacionado com os depósitos arenosos presentes na bacia do Tejo. 

Representam águas pouco duras, com baixos teores de bicarbonato, cálcio, sódio e magnésio, 

que correspondem a fácies cloretadas sódicas e cálcicas e algumas bicarbonatadas calco-

magnesianas 

3.2.4 Sismotectónica 

A evolução tectónica no território português no Neogénico e no Quaternário indicam que, após 

o Miocénico, com actividade tectónica intensa em várias áreas, teve lugar um período de 

acalmia no Pliocénico. Ainda no final do Pliocénico, ocorreu acentuada actividade tectónica, que 

se prolongou pelo período Quaternário. 

Nas proximidades da área em estudo não foram detectadas evidências de ocorrências 

tectónicas, no entanto, a nível regional e tendo em conta a Figura 5, destacam-se as seguintes 

deformações frágeis: 

1. Falha (lineamento) do Vale Inferior do Tejo (falha provável com tipo de movimentação 

desconhecido), com orientação NE-SW; 

2. Falha do Gargalo do Tejo (falha provável com tipo de movimentação desconhecido), 

localizada ao longo do troço vestibular do rio Tejo, de direcção E-W; 

3. Falha Pinhal Novo-Alcochete (falha provável com tipo de movimentação desconhecido), 

com orientação sensivelmente NNW-SSE, corresponde à principal macro-estrutura presente 

na Carta Geológica de Lisboa, embora a geologia de superfície não a evidencie com clareza 
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com orientação. Abrange uma zona larga de deformação, apresentando um padrão de falhas 

ramificadas e anostomosadas. 
 

 

Figura 5 - Extracto da Carta Neotectónica de Portugal sobreposta à Carta Geológica (sem escala associada) 
e respectiva legenda. 

Do ponto de vista sísmico e de acordo com a correspondência da Escala de Mercalli Modificada 

com a Escala Macrosísmica Europeia (EM98) recomendada pela Comissão Sismológica Europeia 

(ESC) na definição de uma intensidade IX (Figura 6), os efeitos produzidos são destruidores: 

pânico geral, muitas construções menos resistentes colapsam e mesmo os edifícios bem 

construídos, sofrem danos pesados (Baptista, M. A. et al., Lisboa, 2005). 

A delimitação das zonas sísmicas do território continental, em associação com a área de 

implementação do projecto, revela que a mesma recai na zona sísmica A, a de maior 

perigosidade, o que corresponde a um coeficiente de sismicidade, α = 1,0. Segundo o 

“Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes”, de 1983, o 

coeficiente sísmico de referência (β0), é definido com base na natureza dos terrenos que, no 

caso em estudo, se dividem maioritariamente em solos coerentes duros e de consistência média 

e solos incoerentes compactos (Tipo II). 

Para um período de retorno de 1000 anos, com base em estudo experimental, determinaram-se 

os seguintes valores: 

Aceleração > 150 cm/s2; Velocidade ≈ 19 cm/s;  Deslocamentos > 8 cm. 
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Figura 6 - Zonamento sísmico regulamentar apresentado no RSA (a zona A é a de maior perigosidade) e 
Carta de Intensidades históricas máximas registadas em Portugal. O rectângulo azul delimita a carta militar 
n.º 442. 
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4 - PROSPECÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA 

4.1 TRABALHOS DE CAMPO 

O objectivo da presente campanha de prospecção geológico-geotécnica é a caracterização das 

formações presentes no local e concluir acerca da sua capacidade de suporte para a construção 

de uma subestação eléctrica 400/60 kV numa área de implantação de cerca de 38.390 m2, ou 

seja, determinar as características geomecânicas dos terrenos em presença. 

Na Figura 7 pode observar-se a localização dos trabalhos de prospecção geológico-geotécnica 

efectuados, que constaram da realização de 8 sondagens, 10 ensaios PDL, 7 poços de 

prospecção, 3 perfis de resistividade eléctrica e ainda, a instalação de 4 piezómetros. 

 

Figura 7 – Localização dos trabalhos de prospecção geológico-geotécnica. 

4.1.1 Sondagens Mecânicas e Ensaios “In Situ” 

Foram efectuadas 8 sondagens verticais, com efectivação de ensaios SPT, de 1,50 m em 1,50 m, 

nos horizontes terrosos decompostos, de acordo com as recomendações da “International 

Reference Test Procedure for Standard Penetration Test, ISSMFE (1989)”. Estes trabalhos foram 

efectuados com recurso a uma sonda MUSTANG A32, propriedade da GEOSOLVE, equipada com 
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trado com 200 mm de diâmetro, de acordo com a especificação LNEC E218-1968: Prospecção 

Geotécnica de Terrenos. 

A execução das sondagens teve como objectivo, a averiguação das compacidades/consistências 

e natureza dos solos atravessados, e poder assim tentar interpretar acerca das suas capacidades 

de carga, averiguar a extensão, profundidade e espessura de cada horizonte geológico.  

A análise macroscópica da amostragem resultante do método de furação e das amostras dos 

ensaios SPT realizados, permitiu individualizar os diferentes horizontes interceptados neste 

local, e elaborar a respectiva coluna litoestratigráfica e proceder à caracterização do maciço 

terroso em presença. 

As fichas descritivas (“logs”) das litologias interceptadas encontram-se em anexo [ANEXO I – 

Fichas Descritivas (“logs”) das Sondagens]. Os “logs” de sondagem além dos dados relativos à 

furação (tipo, diâmetro e profundidade dos ensaios) sintetizam ainda os seguintes aspectos: 

• Sequência litoestratigráfica; 

• Resultados dos ensaios SPT (valores NSPT); 

• Profundidade do nível de água interceptado; 

• Percentagem de recuperação e de RQD (“Rock Quality Designation”), quando furação em 

rocha. 

Com o objectivo de determinar a resistência do solo à penetração com um amostrador Terzaghi, 

foram realizados um total de 51 ensaios SPT dentro do furo de sondagem, a cada 1,50 m de 

furação, a partir do primeiro 1,50 m de profundidade, quando possível. O equipamento utilizado 

para a execução do ensaio é “standartizado” conforme procedimento de referência “Standard 

Penetration Test: Internacional Reference Test Procedure”. 

O ensaio consiste na cravação de uma ponteira standartizada, através da aplicação de uma 

energia dinâmica, produzida pela queda de um pilão. A altura de queda e o peso do pilão são 

igualmente medidas standart: o pilão tem um peso de 63,5 Kg, com uma altura de queda de 75 

cm. 

Na realização do ensaio assegura-se que o furo de sondagem se encontra devidamente limpo de 

quaisquer detritos, de modo a permitir que o amostrador esteja encostado ao terreno natural 

sem perturbação. O ensaio inicia-se anotando o número de pancadas necessárias para a 

penetração de 15 cm, registando-se de seguida o número de pancadas necessárias para a 
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penetração de 30 cm. Quando o amostrador não penetrar 30 cm com 60 pancadas, regista-se a 

penetração conseguida, considerando-se o ensaio finalizado com “nega” (N).  

De acordo com o definido por Terzaghi-Peck (“Soil Mechanics in Engineering Practice”) o índice 

de resistência à penetração (NSPT – Standard Penetraction Test) é a soma do número de 

pancadas necessárias à penetração do solo dos 30 cm finais do amostrador. Despreza-se 

portanto o número de pancadas correspondentes à cravação dos 15 cm iniciais do amostrador. 

Embora o ensaio de resistência à penetração não possa ser considerado como um método 

preciso de investigação, os valores de NSPT obtidos fornecem uma indicação preliminar bastante 

útil da consistência (solos argilosos) ou estado de compacidade (solos arenosos) das camadas de 

solo sob investigação. Os valores de referência encontram-se tabelados de acordo com o 

definido na Especificação LNEC - E218-1968. 

Os resultados dos ensaios SPT reflectem as características de resistência dos materiais 

atravessados, embora os valores de NSPT possam ter, na prática, alguma variação, uma vez que 

os ensaios podem ter sido efectuados em cima de fragmentos rochosos de maiores dimensões e 

mais resistentes. 

Assim, em resultado dos dados obtidos nos ensaios SPT e de acordo com as correlações 

referidas, consideram-se os valores expostos no Quadro 2 para a definição da compacidade e 

consistência dos materiais interceptados. 

N SPT  

(n.º pancadas) 
Compacidade do Material 

Densidade 
Relativa 

(%) 

  N SPT  

(n.º pancadas) 

Consistência do 
Material 

Resistência à 
Compressão 

Simples (kPa) 

    0 – 2 Muito Mole (Mm) < 25 

≤ 4 Muito solto (MS) < 15  2 – 4 Mole (m) 25 – 50 

4 – 10 Solto (S) 15 – 35  4 – 8 Média (md) 50 – 100 

10 – 30 Medianamente compacto (mC) 35 – 65  8 – 15 Dura (D) 100 – 200 

30 – 50 Compacto (C) 65 – 85  15 – 30 Muito Dura (MD) 200 – 400 

> 50 Muito compacto (MC) 85 - 100  > 30 Rija (R) > 400 

Quadro 2 – Valores de referência para a definição da compacidade e consistência dos materiais. 

Apresenta-se na Tabela 1 as quantidades de trabalho realizado na efectivação das sondagens. 

Sondagem (Sx) Furação a trado (m) Ensaios SPT (un) Nível Freático (m) 

S1 10,50 7 8,50 

S2 9,00 6 9,00 

S3 9,00 6 8,50 
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Sondagem (Sx) Furação a trado (m) Ensaios SPT (un) Nível Freático (m) 

S4 9,00 6 6,45 

S5 10,50 7 8,50 

S6 10,50 7 8,00 

S7 10,50 7 9,50 

S8 9,00 6 7,95 

TOTAL 31,50 21  

Tabela 1 – Características resumo das sondagens efectuadas. 

Em termos litológicos os trabalhos executados confirmam o apontado para a geologia regional. 

4.1.2 Ensaios com Penetrómetro Dinâmico Ligeiro (PDL) 

Os trabalhos de prospecção constaram da realização de 10 ensaios PDL, com o objectivo de 

avaliar a capacidade de carga dos terrenos. 

O ensaio penetrométrico dinâmico ligeiro consiste em fazer avançar no terreno um cone de 

dimensões e peso normalizados, ligados à ponta de varas, contando-se o número de pancadas 

necessárias para que um pilão de 10 kgf, caindo de uma altura de 0,50 m, produza uma 

penetração no terreno de 10 cm (Figura 8). 

 

Figura 8 – Esquematização do ensaio penetométrico dinâmico ligeiro. 
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Este ensaio permite avaliar de uma forma expedita a resistência à rotura produzida pela ponta 

do penetrómetro recorrendo-se a fórmulas semi-empíricas. Salienta-se que os aumentos de 

resistência de ponta que se verificam progressivamente em profundidade, na maioria dos 

ensaios realizados, provêm não só do próprio solo, como da influência do aumento de número 

de varas (aumento da massa total em relação à energia do pilão) e dos inevitáveis atritos que se 

vão acumulando ao longo da haste e que só teoricamente não fica em contacto com o solo 

deslocado pela ponta de maior diâmetro. 

À semelhança dos ensaios SPT realizados nos furos de sondagem, os ensaios PDL reflectem as 

características de resistência dos materiais atravessados, podendo apresentar alguma variação 

em profundidade, por se detectarem fragmentos rochosos de maiores dimensões e mais 

resistentes. 

Tomando os valores mencionados por Guy de Castro e segundo Terzaghi and Peck: 

      qa = 0,08 n 

em que, qa – tensão máxima admissível do terreno (Kg/cm2); n – nº de pancadas. 

No sentido de proporcionar uma antevisão das capacidades de carga dos terrenos em presença, 

apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios PDL, com indicação genérica a partir de que 

profundidades se atingem capacidades de carga superiores a 100 kPa e 200 kPa. 

 De acordo com o exposto e tendo em conta os ensaios realizados, os valores obtidos poderão 

ser sintetizados como se apresenta na Tabela 2. 

Ensaio 

Prof. 

Máxima 
(m) 

Profundidade (m) 
onde Tmáx 

admissível < 100 
kPa 

Profundidade (m) 
onde 100 KPa < 

Tmáx admissível < 
200 kPa 

Profundidade (m) 
onde 200 KPa < 

Tmáx admissível < 
300 kPa 

Profundidade (m) 
onde Tmáx 

admissível > 300 
kPa 

PDL 1A 0,16 - - - > 0,07 

PDL 1B 0,15 - - - > 0,10 

PDL 2 0,10 - - - > 0,10 

PDL 3 2,16 0,10 

0,10 – 0,30 

0,50 – 1,00 

1,20 – 1,40 

1,60 – 1,80 

0,30 – 0,50 

1,40 – 1,60 

1,00 – 1,20 

1,80 – 2,16 

PDL 4 0,395 - 0,10 0,10 – 0,20 > 0,20 

PDL 5 0,12 - - - > 0,10 

PDL 6 0,23 - - 0,10 > 0,10 

PDL 7 0,17 - - 0,10 > 0,17 

PDL 8 0,14 - - 0,10 > 0,14 

PDL 9 0,24 - 0,10 0,20 > 0,20 



 

ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 
SUBESTAÇÃO DE ALCOCHETE  

 

Página 26 de 47 GL879/10 – Relatório  

 

Ensaio 

Prof. 

Máxima 
(m) 

Profundidade (m) 
onde Tmáx 

admissível < 100 
kPa 

Profundidade (m) 
onde 100 KPa < 

Tmáx admissível < 
200 kPa 

Profundidade (m) 
onde 200 KPa < 

Tmáx admissível < 
300 kPa 

Profundidade (m) 
onde Tmáx 

admissível > 300 
kPa 

PDL 10 0,11 - - 0,10 > 0,11 

Tabela 2 – Valores de capacidades de carga relativamente à profundidade dos ensaios PDL realizados. 

Foram efectuados 4 ensaios PDL na zona da estrada e 3 ensaios PDL na zona de implantação da 

subestação. 

Dos ensaios realizados, temos o seguinte: 

� Dado o resultado do 1.º ensaio efectuado (PDL 1A), realizou-se um outro para aferir se o 

valor obtido se devia ou não às condições litológicas naquele ponto exacto (pela presença 

pontual de um fragmento lítico que tivesse perturbado o normal desenvolvimento do 

ensaio penetrométrico), concluindo-se que o material de aterro em presença condiciona 

os resultados dos ensaios; 

� Os ensaios PDL 1A, PDL 1B, PDL 2 e PDL 4 revelaram valores muito elevados praticamente 

à superfície, o que aliando à informação retirada das sondagens e poços efectuados 

corresponderá à intersecção de fragmentos rochosos de maiores dimensões e mais 

resistentes; 

� Apenas o ensaio PDL 3 atingiu maiores profundidades, revelando uma Tmáx admissível > 

300 kPa apenas a partir de 1,80 m de profundidade; 

� Os restantes ensaios, do PDL 5 ao PDL 10, foram realizados posteriormente e na zona da 

subestação, obtendo-se valores semelhantes aos ensaios PDL 1, PDL 2 e PDL 4. 

No geral, os ensaios apresentam maior resistência logo à superfície, devido ao material em 

presença. A excepção é aplicada aos ensaios efectuados mais próximo da EN 118 – PDL 3 e PDL 4 

– que atingiram respectivamente 2,16 m e 0,40 m. O ensaio PDL 3 apresenta zonas intermédias 

de menor ou maior resistência, até ao término do ensaio, e o ensaio PDL 4 apresenta resistência 

crescente, gradual em profundidade até ao término do ensaio. 

No que respeita aos ensaios realizados na zona da plataforma, estes revelaram também 

resistência a níveis muito superficiais. Contudo, é pertinente verificar que confrontando com os 

ensaios SPT realizados nos furos de sondagens na mesma plataforma, seria expectável que os 

ensaios PDL tivessem tido maior avanço em profundidade. Este factor pode ser justificado por 

uma compactação mais elevada dos materiais numa camada superficial, fina, ou pela existência 

de fragmentos incorporados nos materiais de aterro (ver adiante neste documento), que podem 
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condicionar muito significativamente os resultados dos ensaios PDL. De facto, a ocorrência de 

pequenos clastos pode introduzir no ensaio PDL – no qual se utiliza um pilão de 10 kg a partir de 

uma altura de queda de 0,50 m – uma perturbação muito mais significativa do que a existente 

num ensaio SPT – no qual se utiliza um pilão de 63,5 kg partir de uma altura de queda de 0,75 m 

– na medida em que no segundo ensaio (SPT) o impacto, claramente superior, ultrapassa sem 

dificuldade a presença de pequenos fragmentos, o que não se pode dizer sobre o primeiro 

ensaio (PDL). 

Assim, analisando os resultados dos ensaios, verifica-se que de facto a presença dos fragmentos 

ou a existência de um nível de compactação apenas superficial (e facilmente ultrapassado pela 

sondagem) poderá ter gerado valores de pancadas não característicos do real estado de 

compactação do solo nesta plataforma, pelo que há que aceitar estes resultados com a 

necessária reserva. 

Nos relatórios de ensaio em anexo [ANEXO II – Dados e Gráficos Interpretativos dos Ensaios 

com Penetrómetro Dinâmico Ligeiro (PDL)], encontram-se registados os resultados obtidos, 

bem como os cálculos das resistências de ponta dinâmicas e representação gráfica dos mesmos. 

4.1.3 Poços de Prospecção 

Com o objectivo de caracterizar as condições geológicas e geotécnicas locais até profundidades 

superficiais, detectar eventuais níveis freáticos elevados e, sobretudo, proceder à colheita de 

amostras remexidas para posterior caracterização laboratorial, foram realizados, como referido, 

6 poços de prospecção abertos com máquina retro-escavadora. 

Foram executados até uma profundidade máxima de 3,60 metros, profundidade essa 

condicionada pela capacidade da lança da máquina, compacidade ou consistência dos terrenos. 

As fichas descritivas (“logs”) dos poços realizados com a identificação, profundidade atingida, 

descrição da natureza litológica dos terrenos atravessados e respectiva espessura encontram-se 

em anexo [ANEXO III - Fichas Descritivas (“logs”) dos Poços de Prospecção]. 

Tal como nas sondagens, os poços também revelaram a presença de materiais de aterro, sendo 

que na maior parte deles, este tipo de material surge até ao término dos mesmos. A excepção é 

identificada nos poços efectuados no caminho de acesso à subestação (poços P1, P2 e P3), 

próximo da EN 118, onde se detectaram solos de natureza arenosa, com matriz silto-argilosa, de 

tons amarelados e alaranjados, o que vai de encontro ao descrito para a geologia da região. 
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A identificação do material ocorrente revela a predominância de materiais de aterro, pelo que, à 

semelhança dos ensaios PDL, não se efectuou a totalidade dos poços, por se considerar que não 

se reconheceria material apto para a realização dos ensaios laboratoriais, tal como estipulado.  

A identificação fotográfica do trabalho não foi realizada devido a avaria do equipamento 

fotográfico. 

4.1.4 Prospecção Geofísica pelo Método da Resistividade Eléctrica 

O objectivo dos ensaios geofísicos de resistividade eléctrica, é a identificação de zonas de 

descompressão dos terrenos ou zonas saturadas, em profundidade. 

A abordagem dos resultados obtidos com a campanha de reconhecimento geofísico será 

exclusivamente direccionada para a análise de contraste de resposta dos terrenos ao método 

geofísico de resistividade eléctrica. 

4.1.4.1 Metodologia 

O método de prospecção com base na resistividade eléctrica tem por base a produção de um 

campo eléctrico através da injecção de corrente eléctrica no terreno, por meio de dois 

eléctrodos metálicos; e a medição da diferença de potencial eléctrico entre dois outros 

eléctrodos. 

A metodologia de aquisição consiste basicamente na disposição em linha de uma série de 

eléctrodos, com determinado espaçamento equidistante entre si e que é função da distância 

pretendida e do número escolhido de eléctrodos.  

Os eléctrodos encontram-se interligados por um cabo multi-condutor que, por sua vez, se 

encontra ligado a um resistivímetro (LGM 4point light hp). Este resistivímetro permite a ligação 

directa a um computador que com recurso a software da especialidade controla o dispositivo 

geoeléctrico pretendido e toda a logística envolvida na execução da tomografia eléctrica. 

 

Figura 9 – Geometria do dispositivo utilizado na aquisição de dados de campo. 
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O software de aquisição permite a visualização imediata das pseudo-secções onde são 

representadas as resistividades aparentes medidas no terreno. No entanto, a obtenção de um 

modelo de resistividade eléctrica pressupõe a inversão algorítimica das pseudo-secções que foi 

efectuada com recurso ao software Res2DInv de M.H. Loke (1999). 

O modelo final resulta do ajuste entre um modelo de resistividades aparentes e um modelo de 

resistividades calculadas e é apresentado sobre a forma de uma secção bidimensional de 

resistividade eléctrica do terreno, que surge após diferença mínima de erro RMS no cálculo 

iterativo. O erro RMS resulta do cálculo da diferença quadrática entre todos os pontos da 

pseudo-secção de campo e daquela calculada por inversão. 

4.1.4.2 Processamento, Resultados e Interpretação   

As tomografias de resistividade eléctrica (Figura 10 a Figura 12), resultam da inversão das 

pseudo-secções de resistividades aparentes obtidas com o dispositivo descrito e representam 

graficamente uma imagem bidimensional da variação de resistividade eléctrica do terreno em 

profundidade. Os perfis efectuados apresentam orientação aproximada NNW-SSE (ver Figura 7). 

 

Figura 10 – Tomografia de Resistividade Eléctrica PR1. 

 

Figura 11 – Tomografia de Resistividade Eléctrica PR2. 
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Figura 12 – Tomografia de Resistividade Eléctrica PR3. 

Da observação das tomografias eléctricas, destaca-se a pequena amplitude do intervalo de 

resistividades eléctricas, entre 20 e 200 ohm.m. 

Resistividade 
Eléctrica (Ωm) 

Tipo de Material ou Meio Geológico 

∞ Ar 

0,2 Água do mar 

10 – 30 Água superficial 

50 – 100 Água subterrânea 

1.000 – 10.000 Areias e cascalhos secos 

50 – 500 Areias e cascalhos saturados com água doce 

0,5 - 5 Areias e cascalhos saturados com água salgada 

10 – 10.000 Conglomerados 

2 – 20 Argilas  

20 – 100 Margas 

300 – 10.000 Calcários 

100 – 10.000 Mármores 

300 – 10.000 Grés e quartzitos 

50 – 300 Grés argiloso 

300 – 10.000 Lavas 

20 – 100 Tufos vulcânicos 

100 – 10.000 Basaltos 

0,5 - 5 Xistos grafitosos 

100 – 300 Xistos argilosos ou alterados 

300 – 3.000 Xistos sãos 

100 – 1.000 Gneisse e granito alterados 

1.000 – 10.000 Gneisse e granito sãos 

Quadro 3 – Valores de referência de resistividade eléctrica de vários tipos de materiais. 

Em todos os perfis é perfeitamente identificável a região com menor resistividade, que se situa 

no máximo até cerca dos 10,00 m de profundidade. Cruzando esta informação com a informação 
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recolhida nas sondagens, estas zonas identificadas com as cores azul e verde podem 

corresponder a areias saturadas com água doce e à presença de água nos níveis anteriormente 

identificados (entre 6,45 m e 9,50 m).  

Nos perfis PE1 e PE3 existem zonas com anomalias, até cerca de 2,50 m de profundidade, dado 

que se destacam da restante configuração (Tabela 3). 

Perfil Zonas anómalas (Coordenadas-abcissas) 

PE1 17,5 - 55 

PE3 60 – 62,5 

PE3 65 – 77,5 

PE3 85 – 87,5 

PE3 90 - 97 

Tabela 3 – Indicação de zonas anómalas identificadas para os perfis PE1 e PE3. 

Estas anomalias podem corresponder a zonas menos saturadas ou mesmo sem saturação e/ou 

com maior percentagem de material argiloso e/ou cascalhento (material de aterro) nos terrenos. 

4.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Com o objectivo de caracterizar os materiais ocorrentes na zona de implementação do projecto, 

na perspectiva da definição do seu comportamento geotécnico como fundação, procedeu-se, 

como já foi referido, à recolha de amostras nos poços realizados. As amostras recolhidas foram 

consideradas representativas dos litótipos interceptados. 

No Quadro 4 encontram-se referidos os ensaios laboratoriais realizados nas amostras recolhidas 

e a respectiva referência normativa. Os ensaios efectuados encontram-se acreditados pelo IPAC, 

Instituto Português de Acreditação. 

Ensaios Laboratoriais Referência Normativa 

Análise granulométrica por peneiração húmida LNEC E 239 

Determinação dos limites de consistência NP 143 

Teor em Água NP 84 

Equivalente de Areia LNEC E 199 

Ensaio de Compactação Proctor Normal LNEC E 197 

Ensaio CBR LNEC E 198 

Quadro 4 – Ensaios laboratoriais e respectivas referências normativas. 
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Na tabela que se segue (Tabela 4), encontram-se sintetizados os resultados referentes aos 

ensaios laboratoriais realizados. Os resultados e gráficos relativos aos ensaios laboratoriais 

realizados, encontram-se em anexo (ANEXO V – Relatórios dos Ensaios Laboratoriais). 
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Poço 

Prof. (m) 

Ref.ª 
Am. 

Classificação Análise Granulométrica (%) Limites (%) 
Teor em 

Água 
(%) 

Equivalente 
de Areia 

(%) 

Proctor 
Modificado 

CBR (%) Unificada 
ASTM 

D2487-85 

Rodoviária 
LNEC 

E240-1970 
Calhau Cascalho Areia Silte e Argila LL LP IP γγγγ (g/cm3) 

Wópt 
(%) 

P2 
(2,90 – 3,60) 

619/11 ML – Silte 
Arenoso 

A-4 (4) 0 0,8 46,6 52,6 NP NP NP 15,3 10,6 2,05 9,7 11 

P3 
(1,70 – 2,60) 

620/11 
SP – Areia 

mal 
graduada 

A-3 (0) 0 0 95,4 4,6 NP NP NP 3,2 77,5 1,72 6,9 18 

P4 
(1,10 – 1,80) 

621/11 
SP – Areia 

mal 
graduada 

A-3 (0) 0 0 96,0 3,9 NP NP NP 4,3 85,9 1,72 5,3 14 

Tabela 4 – Resumo dos resultados laboratoriais. 
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Na Tabela 5 pode observar-se que, a maior parte dos materiais detectados se apresentam 

permeáveis quando compactados  e com boa resistência ao corte quando compactados. Para 

estes materiais em concreto será de esperar uma permeabilidade de cerca de 10-3 m/s. 

Tipo de solo 

Permeabilidade 

quando 

compactado 

Resistência ao 

corte quando 

compactado 

Compressibilidade 

quando 

compactado 

Trabalhabilidade 

como material de 

construção 

ML 
Semipermeável a 

impermeável 
Razoável Média Razoável 

SP Permeável Boa Muito baixa Razoável 

Tabela 5 – Tendência de comportamento dos grupos da Classificação Unificada quando usados em obras de 
aterro. 
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5 - MODELO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

No sentido da idealização de um modelo geológico-geotécnico, procedeu-se à execução de seis perfis 

topográficos tendo em conta as sondagens executadas (Figura 13). 

 
Figura 13 – Planta de localização da prospecção e dos perfis geológico-geotécnicos. 

Dada a proximidade das sondagens realizadas, os trabalhos de prospecção efectuados verificaram a 

natureza similar dos materiais atravessados, ou seja, o substrato da área em estudo apresenta 

características similares em termos de compacidade, apresentando continuidade lateral litológica. 

Tal como referido, a presença de água foi detectada em todas as sondagens, entre 6,45 m e 9,50 m 

de profundidade, localizada em níveis arenosos levemente siltosos, e portanto, apresentando 

permeabilidade.  

O nível de água interceptado é um factor importante a considerar, já que faz com que as 

características geomecânicas dos horizontes sejam reduzidas. 
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A partir dos resultados das sondagens e dos ensaios SPT realizados foi possível conceber seis perfis 

interpretativos geológico-geotécnicos, onde se identificaram as unidades geotécnicas e se avaliaram 

os graus de compacidade, permitindo a definição de zonas com características geomecânicas 

semelhantes, tendo em consideração os objectivos do projecto [ANEXO VI – Perfis Interpretativos 

Geológico-Geotécnicos].  

Os perfis interpretativos realizados têm em conta as ZG definidas, de modo a esboçarem 

graficamente o provável desenvolvimento espacial do andamento litológico e do dispositivo 

geoestrutural e geomecânico da área investigada. 

Assim sendo, as zonas geotécnicas presentes, caracterizam-se por: 

� ZONA GEOTÉCNICA 3 (ZG3) – aterros; 

� ZONA GEOTÉCNICA 2 (ZG2) – solos arenosos com valores de NSPT < 40 pancadas, com rara 

interferência do nível freático; 

� ZONA GEOTÉCNICA 1 (ZG1) – solos arenosos com valores de NSPT ≥ 40 pancadas, com 

interferência do nível freático. 

5.1  ZONA GEOTÉCNICA 3 (ZG3) – ATERROS COM NSPT < 40 

A ZG3 surge em todas as sondagens até cerca de 5,00 m de profundidade (pontualmente até 6,50 m 

de profundidade na zona da Sondagem 8) e não deverá ser considerada para apoio de fundações, 

salvo melhoramento das suas características mecânicas. 

5.2 ZONA GEOTÉCNICA 2 (ZG2) – SOLOS ARENOSOS COM NSPT < 40 

A ZG2 corresponde a materiais arenosos, silto-argilosos, e surge imediatamente subjacente à ZG1, no 

máximo até cerca de 8,00 m de profundidade. Apresenta uma espessura de cerca de 1,50 m. 

O nível freático surge ocasionalmente nesta ZG (perfil 2 e perfil 3, nas sondagens S4 e S6, 

respectivamente), devendo analisar-se pontualmente estas situações. 

Existem zonas onde a ZG 2 aparece em níveis lenticulares, nomeadamente entre os 5,00 m e os 

7,50 m de profundidade, nas sondagens S1 e S6, localizadas a NW e SW, respectivamente (tendo em 

consideração a planta de implantação da subestação – ver Figura 7). 

Dado o exposto, os materiais incorporados nesta ZG podem ser considerados para suporte de 

fundações, admitindo-se uma tensão máxima admissível na ordem dos 250 kPa a 300 kPa, dada a 

presença ocasional do nível freático nesta ZG e o substrato arenoso subjacente mais competente. 
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5.3 ZONA GEOTÉCNICA 1 (ZG1) – SOLOS ARENOSOS COM NSPT ≥ 40 

A ZG1 surge imediatamente a seguir à ZG2, iniciando-se entre os 5,00 m e os 7,50 m de 

profundidade, apresentando continuidade até ao término da sondagem. 

É nesta ZG que o nível freático assume maior importância, dada a sua posição em termos de 

profundidade. As variações apresentadas pela posição do nível freático, podem dever-se à presença, 

nem sempre constante da fracção argilosa, mais impermeável, e que reflecte os desníveis 

desenhados nos perfis interpretativos em anexo (ANEXO VI – Perfis Interpretativos Geológico-

Geotécnicos). 

Por exemplo, no perfil 1, o nível freático foi interpretado imediatamente acima (sondagens S1 e S2) e 

imediatamente abaixo (sondagem S3) de níveis mais argilosos, evidenciando deste modo a influência 

destes sedimentos nas alterações de profundidade do nível freático. 

Nesta ZG admite-se uma tensão máxima admissível na ordem dos 300 kPa e crescente em 

profundidade até aos 400 kPa, acautelando-se a presença praticamente constante do nível freático. 
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6 - DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS 

6.1 ASPECTOS GERAIS 

Os trabalhos de prospecção efectuados verificaram o apontado no enquadramento geológico para a 

formação geológica em presença.  

Foi detectada a presença de água em todas as sondagens, entre os 6,45 m e os 9,50 m de 

profundidade. 

Tendo em atenção os objectivos do presente estudo e com os dados obtidos, tecem-se de seguida 

algumas considerações relativamente às fundações da subestação a construir. 

6.2 PARÂMETROS GEOTÉCNICOS E CONDIÇÕES DE FUNDAÇÃO 

Apresenta-se na Tabela 6 um conjunto de parâmetros geotécnicos teóricos, apenas para as areias, 

que poderão ser tomados para a zona a escavar. 

Intervalos de NSPT 
Tensão Admissível 

Contacto [σσσσadm (KPa)] 

Ângulo Atrito Interno 

φφφφ´ (º) 

Peso Volúmico 

γγγγ (KN/m
3
) 

Coesão 
C (kPa) 

Areias com 
25<NSPT<40 (com 

interferência do n. f.) 
250 < σadm < 300 25 - 28 16 - 18 0 – 3 

Areias com NSPT ≥ 40 
(com interferência 

do n. f.) 
400 ≥ σadm ≥ 300 28 - 32 18 - 20 1 – 5 

Tabela 6 – Parâmetros geotécnicos correlacionados com base em tabelas conhecidas (de acordo com NEN 
6740 [3.12] e outras fontes). 

Estes parâmetros são indicados para cálculo de muros de contenção e de taludes de escavação e 

para o dimensionamento das fundações. Ressalva-se que as características geotécnicas dos materiais 

diminuem com a presença de água, pelo que estes valores deverão ser adoptados com as 

necessárias reservas. 

Tendo em conta a obtenção de valores de carga compatíveis com as necessidades de projecto, e 

observando o tipo de estruturas a construir, preconizam-se as seguintes medidas, para 

melhoramento das capacidades de suporte: 

1. Para edifícios e outras estruturas, a transmitir ao terreno tensões < 100 kPa: 

a) Remoção dos materiais de aterro mais superficiais da ZG3 (na espessura de cerca de 3 

metros) e o transporte a destino final adequado dos produtos sobrantes ou tratamento 
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dos mesmos (por remoção dos clastos) para reaplicação, conforme se indica adiante. Só 

se consideram para reaplicação solos eminentemente arenosos; 

b) Nas zonas saneadas, reforço de fundação de acordo com o esquema abaixo: 

 

Figura 14 – Representação esquemática do reforço de fundação a realizar 

c) As geogrelhas serão de tipo Tensar SS20 ou equivalente; 

d) Os solos na camada inferior serão os removidos do local, após tratamento dos mesmos 

por remoção dos clastos e de todo o material argiloso, ou solos arenosos seleccionados; 

e) Sobre a estrutura acima definida, aterro a 95% do Proctor Modificado com esses 

mesmos solos, se tratados conforme acima definido, ou com solos arenosos 

seleccionados até à cota final da plataforma, por forma a conseguir a mobilização dos 

esforços de corte durante a fase construtiva e garantir uma boa compacidade para as 

camadas. 

2. Para fundações de Pórticos de Amarração de Linha (PAL), a transmitir ao terreno 

tensões < 100 kPa: 

a) Fundação em pegões baseados na ZG2 – saneamento das zonas interessadas e 

preenchimento parcial com betão ciclópico, sobre o qual serão construídos maciços em 

betão para fundação da estrutura. O pegão deverá penetrar 1 m em zonas nas quais 

NSPT≥40. 

Relativamente à estrada de acesso, preconiza-se o saneamento da plataforma na espessura de 

1,50 m, que deverá ser preenchida com saibros de boa qualidade, bem compactados a 95% do 

Proctor Modificado. Os valores de CBR determinados nos poços 3 e 4 permitem considerar a 

admissibilidade destes materiais no corpo de aterro e no leito do pavimento. 
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6.3 INCLINAÇÃO DE TALUDES DE ESCAVAÇÃO 

No que concerne às inclinações dos taludes de escavação provisórios a adoptar, estes estarão 

condicionados pela profundidade da escavação a realizar, pela presença/ausência do nível de água 

ocorrente e pelo grau de compacidade dos terrenos. 

Dado o substrato em presença, assume-se a possibilidade da escavação ser realizada com taludes de 

V:H = 1,0:1,5 ou menos no período invernoso/pluvioso, dependendo da fracção silto-argilosa estar 

mais ou menos presente e da cota da água em presença. 

É essencial que o intervalo de tempo entre a escavação e a execução das fundações seja o menor 

possível, evitando eventuais fenómenos de descompressão dos terrenos. 

Todas as ressurgências de água que se manifestarem no decorrer das escavações deverão ser 

canalizadas ou desactivadas, retirando-as da zona de influência da estrutura a edificar. Note-se que 

dada a fraca compacidade dos materiais a profundidades inferiores a 3 m, haverá que considerar a 

possibilidade de recurso a contenções provisórias durante a fase de execução. 

6.4 ESCAVABILIDADE 

Dado o objectivo do projecto em causa, no que respeita ao tipo de estruturas a implantar, e tendo 

em conta as profundidades atingidas pelas sondagens mecânicas bem como os valores de SPT 

identificados, prevê-se que os terrenos sejam perfeitamente desmontáveis pelos equipamentos de 

terraplenagem convencionais.  

6.5 PERMEABILIDADE E TRABALHOS CORRENTES 

Porque os terrenos são praticamente permeáveis e dada a provável profundidade da escavação a 

executar, deve ser contemplada uma solução de remoção de água em caso de pluviosidade forte, 

sendo de considerar a bombagem contínua da mesma dada a presença do nível freático e a provável 

ocorrência de ressurgências. 

Admite-se que o nível freático registado sofra uma subida de cota, caso se verifiquem alterações 

hidrológicas na zona. 
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6.6 ESTIMATIVA DE ASSENTAMENTOS 

Considerando o exposto para a solução mais desfavorável apresentada (remoção dos materiais de 

aterro mais superficiais da ZG3, na espessura de cerca de 3 metros), apresenta-se o seguinte modelo 

representativo (Figura 15). 

 

Figura 15 – Modelo esquemático referente à situação mais desfavorável a considerar. 

A aplicação do método de Schmertmann e Hartmam ao assentamento de solos eminentemente 

granulares, é dado por: 

( ) ∑ ∆⋅⋅−⋅=∆
Zi

i
solosap h

E

Ih
qqCCH

0

21

 

Onde, 

� ∆H é o assentamento total das diversas camadas que se consideram afectadas e sujeitas a 

assentamento; 

� C1 é um factor de correcção que tem a ver com a profundidade da sapata, no maciço terroso 

e em relação à superfície; 
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� C2 é um factor de correcção que tem em atenção a fluência ao longo do tempo para solos 

sujeitos a cargas; 

� qsap é a tensão transmitida ao nível da plataforma de apoio da sapata; 

� qsolo é a tensão vertical que o solo comunica ao nível da plataforma de apoio da sapata; 

� Ihi é um factor de influência relacionado com a cota da camada compressível e com 

andamento definido para solos atríticos; 

� E, módulo de deformabilidade do solo em cada camada; 

� ∆h é a espessura de cada camada em que quisermos dividir o maciço a analisar. 

No nosso caso, e a partir do modelo definido atrás, teremos a seguinte estrutura de camadas 

geotécnicas (Figura 16): 

 

Figura 16 – Estrutura de camadas geotécnicas. 

O cálculo dos assentamentos expectáveis, para um período de 5 anos, para a estrutura de camadas 

definida na figura anterior, será a soma dos assentamentos para cada uma delas, a saber: 
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8622,05,01
1

=⋅−=
− soloqsap

solo

q

q
C  

para qsolo = 18 x 1,20 = 2,16 KN/m2 e qsap = 100 KN/m2, onde qsap – qsolo = 78,4 KN/m2. 

C2 = 1 + 0,2 log (tempo em anos x 10) = 1,34, e daqui teremos: 

Camada ∆∆∆∆hi (m) Es (MPa) hi (m) Ihi  

1 1,80 20.000 0,90 0,43 3,87 x 10
-5 

2 1,00 10.000 2,30 0,40 4,00 x 10
-5

 

3 2,50 22.000 4,05 0,08 0,91 x 10
-5

 

TOTAL 8,78 x 10
-5

 

Tabela 7 – Cálculo do assentamento esperado. 

Assim, o assentamento esperado será ∆H ≅ 8 mm. 

Diminuindo as características dos solos, em termos dos seus Módulos de Deformabilidade até aos 

valores duplos dos considerados, obteremos um valor na ordem dos 15 a 16 mm. 

As estruturas a instalar terão vãos máximos entre sapatas iguais a 6,04 m, o que dá uma 

possibilidade de assentamentos diferenciais absorvidos pela estrutura na ordem dos  

∆dif = L/300 = 20,1 mm, 

superiores aos obtidos. 

Os assentamentos esperados não são significativos para a execução da Obra, tal como concebida e 

com os cuidados de melhoramento dos solos prescritos. 
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Estes Anexos, parte integrante da Memória Descritiva do respectivo Relatório, não podem ser 
copiados e/ou duplicados, excepto na sua totalidade e mencionando expressamente a 
GEOSOLVE e o Técnico Responsável, sendo sempre necessária autorização prévia para o fazer. 
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FICHAS DESCRITIVAS (LOGS) DAS SONDAGENS 
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S1

ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

18-07-2011MUSTANG A32

argilo-siltosa, por vezes

grosseira, de cor castanho esverdeado, com

Idem

Idem, sem clastos de alvenaria.

, siltosa e levemente

dispersos e de cor castanho com passagens

de castanho alaranjado.

, siltosa e de

cor castanho amarelado claro.



Engenharia| Geotecnia | Topografia | Ambiente
2.2
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S1

ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

18-07-2011

8,5

Fim da sondagem

, siltosa, levemente

argilosa e de cor castanho alaranjado.

Areia fina siltosa , de cor castanho

amarelado claro.

MUSTANG A32
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GL879_10

S2

ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

26-07-2011

Argila arenosa  (fina) e siltosa, de cor verde

acastanhado.

, de matriz

siltosa e levemente argilosa, de cor

castanho.

argilo-siltosa, por vezes

grosseira, de cor castanho esverdeado, com

Idem

, siltosa e de

cor castanho amarelado claro.

MUSTANG A32
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S2

ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

26-07-2011

9,0

Fim da sondagem
Areia muito fina , silto-argilosa, de cor

cinzento a cinzento claro.
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S3

ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

25-07-2011

Argila arenosa  (fina) e siltosa, de cor verde

Areia muito fina , silto-argilosa, de cor

castanho e com clastos de pequena

Argila areno-siltosa de cor esverdeada com

Areia muito fina , silto-argilosa, de cor

cinzento a castanho alaranjado.

, siltosa e levemente

argilosa, de cor castanho alaranjado claro.

MUSTANG A32
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Montijo - Atalaia
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8.5

Fim da sondagem
, siltosa, de cor

castanho alaranjado claro.

MUSTANG A32
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S4

ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

21-07-2011

Areia fina a grosseira , silto-argilosa, com

Cor castanho esverdeado.

Argila areno-siltosa de cor castanho

esverdeado.

betuminoso.

argilo-silto-arenosa.
castanho e esverdeado.

??Sem recolha de amostra.??

, siltosa e levemente

argilosa, de cor castanho alaranjado claro.

MUSTANG A32
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S4

ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

21-07-2011

Fim da sondagem
Areia muito fina , silto-argilosa, de cor

cinzento a castanho amarelado claro.

MUSTANG A32
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S5

ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

20-07-2011

Argila arenosa fina , com componente

siltosa e de cor castanho esverdeado.

Idem, com zonas compactas de cor cinzento

claro.

, argilo-siltosa, de cor

castanho alaranjado.

Areia fina a muito fina , siltosa e de cor

castanho amarelado claro.

Idem

MUSTANG A32
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GL879_10

S5

ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

20-07-2011

8,5

Fim da sondagem

,

siltosa e de cor castanho amarelado claro.

Idem, mas cinzenta.

MUSTANG A32
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S6

ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

25-07-2011

Argila levemente arenosa, de cor castanho

esverdeado.

Idem

, argilo-siltosa, de cor

castanho alaranjado.

, argilo-siltosa, de cor

castanho alaranjado vivo.

Argila arenosa fina , com componente

siltosa e de cor castanho esverdeado.

MUSTANG A32
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ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

25-07-2011

8

Fim da sondagem

, argilo-siltosa ou

silto-argilosa, de cor cinzento.

Areia muito fina , silto-argilosa, cinzenta.

MUSTANG A32
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05-09-2011

Montijo - Atalaia

21-07-2011

Areia fina argilo-siltosa, de cor verde

acastanhado com clastos de natureza e

Areia fina argilo-siltosa, de cor castanho

Idem, com passagens argilosas de cor

esverdeado.

, siltosa e com leve

componente argilosa, de cor castanho

alaranjado claro.

Areia fina
castanho amarelado claro.

MUSTANG A32
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05-09-2011

Montijo - Atalaia

21-07-2011

9.5

Fim da sondagem

, silto-argilosa e

de cor cinzenta.

Areia muito fina a fina , silto-argilosa, de cor

cinzento a cinzento alaranjado claro.

MUSTANG A32
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ESTIPLANO

05-09-2011

Montijo - Atalaia

19-07-2011

Areia fina silto-argilosa, de cor castanho a

cinzento, com clastos de natureza e

Argila areno-siltosa de cor cinzento

esverdeado, com clastos de pequena

, silto-argilosa, de cor

castanho amarelado e com clastos de

Argila areno-siltosa de cor castanho
esverdeado com clastos de natureza e

,

siltosa e levemente argilosa, de cor

castanho.
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Montijo - Atalaia

19-07-2011

Fim da sondagem
de matriz siltosa e levemente

argilosa, de cor castanho alaranjado.

MUSTANG A32





ANEXO II

DADOS E GRÁFICOS INTERPRETATIVOS DOS ENSAIOS COM 
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OBSERVAÇÕES:

DATA DE EMISSÃO PÁGINAOPERADOR PROCESSAMENTO DADOS TÉC. RESPONSÁVEL

Este boletim não pode ser copiado ou alterado, quer parcialmente quer na totalidade, salvo autorização prévia, expressa pela GEOSOLVE e técnico responsável.
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ANEXO III

FICHAS DESCRITIVAS (LOGS) DOS POÇOS





Terra vegetal

Engenharia| Geotecnia | Topografia | Ambiente

Aterro

Areia; areia siltosa

Areia silto-argilosa; areia argilo-siltosa; areia argilosa

Argila; argila siltosa; argila arenosa

Recente

ESTRATIGRAFIA



Engenharia| Geotecnia | Topografia | Ambiente

Aterro: areia fina siltosa, de cor castanho claro, com restos de alvenaria e de

Aterro: areia fina ligeiramente siltosa, cor de laranja, com restos de alvenaria.

Argila areno-siltosa de cor laranja acinzentado.
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Areia fina quartzosa, bem calibrada e de cor castanho.
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Areia fina ligeiramente siltosa, de cor amarelo.

Areia fina alaranjada.

Areia fina, siltosa e de cor amarelo.



Engenharia| Geotecnia | Topografia | Ambiente

Aterro: areia fina silto-argilosa, de cor castanho escuro, com alvenaria.



Aterro: areia fina silto-argilosa, de cor castanho-acinzentado, com blocos de

Engenharia| Geotecnia | Topografia | Ambiente

Terra vegetal: areia fina siltosa, de cor castanho.

Aterro: areia fina, silto-argilosa, de cor castanho, com restos de alvenaria e

blocos de rocha.
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Aterro: areia fina silto-argilosa, de cor castanho-acinzentado, com blocos de

alvenaria.

Aterro: areia fina silto-argilosa, de cor cinzento-acastanhado, com blocos de
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ANEXO V

RELATÓRIO DOS ENSAIOS LABORATORIAIS
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OLOS  SOLOS  SOLOS  SOLOS  SOLO

CLIENTE
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OBRA AMOSTRA

LOCALSAIOS  RELATÓRIO DE ENSAIOS  RELA

AMOSTRA RECEPCIONADA NO LABORATÓRIO GEOSOLVE

                                 QUADRO RESUMO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS ( SOLOS )

ORIGEM

OPERADOR :EXECUÇÃO : EMISSÃO :

( * )  ENSAIO FORA DO ÂMBITO DA ACREDITAÇÃO

R.L.
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L.N.E.C. ( E239 - 1970 )
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NP
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EMISSÃO :
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INICIO : CONCLUSÃO : R.L.

TEOR EM ÁGUA 

 N.P. ( 84 - 1965 )DETERMINAÇÃO DO TEOR EM ÁGUA

CLIENTE

OBRA

OBRA AMOSTRA LOCAL
SAIOS  RELATÓRIO DE ENSAIOS  RELA



 OBSERVAÇÕES :

EQUIVALENTE DE AREIA 

ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA L.N.E.C. ( E199 - 1967 )

( % )

INICIO :

 EQUIVALENTE DE AREIA  MÉDIO

d2

h1

EMISSÃO :

h2

d1

R.L.CONCLUSÃO :

11

 TEOR EM ÁGUA MÉDIO ( % ) -----
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OLOS  SOLOS  SOLOS  SOLOS  SOLO

CLIENTE

OBRA

OBRA AMOSTRA LOCAL
SAIOS  RELATÓRIO DE ENSAIOS  RELA

AMOSTRA RECEPCIONADA NO LABORATÓRIO GEOSOLVE
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EMISSÃO :

AMOSTRA RECEPCIONADA NO LABORATÓRIO GEOSOLVE
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                             DETERMINAÇÃO DO C.B.R.

OLOS  SOLOS  SOLOS  SOLOS  SOLO

CLIENTE

OBRA

OBRA AMOSTRA LOCAL
SAIOS  RELATÓRIO DE ENSAIOS  RELA

CONCLUSÃO :

L.N.E.C. ( 198 - 1967 )

R.L.INICIO :
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 OBSERVAÇÕES :

OLOS  SOLOS  SOLOS  SOLOS  SOLO

CLIENTE

OBRA

OBRA AMOSTRA

LOCALSAIOS  RELATÓRIO DE ENSAIOS  RELA

AMOSTRA RECEPCIONADA NO LABORATÓRIO GEOSOLVE

                                 QUADRO RESUMO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS ( SOLOS )

ORIGEM

OPERADOR :EXECUÇÃO : EMISSÃO :

( * )  ENSAIO FORA DO ÂMBITO DA ACREDITAÇÃO

R.L.



 OBSERVAÇÕES :

L.N.E.C. ( E239 - 1970 )

LOCAL

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAÇÃO HÚMIDA

OLOS  SOLOS  SOLOS  SOLOS  SOLO AMOSTRA RECEPCIONADA NO LABORATÓRIO GEOSOLVE

OBRA AMOSTRA
SAIOS  RELATÓRIO DE ENSAIOS  RELA

CLIENTE

OBRA

R.L.CONCLUSÃO : EMISSÃO :INICIO :



LIMITE DE LIQUIDEZ

LIMITE DE LIQUIDEZ

LIMITE DE PLASTICIDADE

 OBSERVAÇÕES :

R.L.

L P ( % )

EMISSÃO :

LIMITE DE PLASTICIDADE

ÍNDICE DE PLASTICIDADE

CONCLUSÃO :

CLIENTE

OBRA

NP

NP

I P ( % )

L L ( % )

DETERMINAÇÃO DOS LIMITES DE CONSISTÊNCIA

INICIO :

NP

N.P. ( 143 - 1969 )

LOCALOBRA

AMOSTRA RECEPCIONADA NO LABORATÓRIO GEOSOLVE

AMOSTRA
SAIOS  RELATÓRIO DE ENSAIOS  RELA

OLOS  SOLOS  SOLOS  SOLOS  SOLO
T

E
O

R
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M
 Á
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U

A
 (
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 )

NUMERO DE PANCADAS



 OBSERVAÇÕES :

3,2 TEOR EM ÁGUA MÉDIO ( % )

AMOSTRA RECEPCIONADA NO LABORATÓRIO GEOSOLVE

EMISSÃO :

OLOS  SOLOS  SOLOS  SOLOS  SOLO

INICIO : CONCLUSÃO : R.L.

TEOR EM ÁGUA 

 N.P. ( 84 - 1965 )DETERMINAÇÃO DO TEOR EM ÁGUA

CLIENTE

OBRA

OBRA AMOSTRA LOCAL
SAIOS  RELATÓRIO DE ENSAIOS  RELA



 OBSERVAÇÕES :

EQUIVALENTE DE AREIA 

ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA L.N.E.C. ( E199 - 1967 )

( % )

INICIO :

 EQUIVALENTE DE AREIA  MÉDIO

d2

h1

EMISSÃO :

h2

d1

R.L.CONCLUSÃO :

78

 TEOR EM ÁGUA MÉDIO ( % ) -----

K

OLOS  SOLOS  SOLOS  SOLOS  SOLO

CLIENTE

OBRA

OBRA AMOSTRA LOCAL
SAIOS  RELATÓRIO DE ENSAIOS  RELA

AMOSTRA RECEPCIONADA NO LABORATÓRIO GEOSOLVE
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SAIOS  RELATÓRIO DE ENSAIOS  RELA
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 PROCTOR MODIFICADO ( MOLDE PEQUENO)
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OBRA

AMOSTRA RECEPCIONADA NO LABORATÓRIO GEOSOLVE

LOCAL

BARIDADE SECA / TEOR EM ÁGUA
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W
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EMISSÃO :

AMOSTRA RECEPCIONADA NO LABORATÓRIO GEOSOLVE

W

                             DETERMINAÇÃO DO C.B.R.

OLOS  SOLOS  SOLOS  SOLOS  SOLO

CLIENTE

OBRA

OBRA AMOSTRA LOCAL
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ANEXO VI

PERFIS INTERPRETATIVOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS
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