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1. INTRODUÇÃO 

Por solicitação das Águas de Santo André, a Sondagens do Oeste, S.A. procedeu ao estudo geológico-geotécnico 
dos terrenos inseridos na Área de Concessão das Águas de Santo André, em Sines, para a Conduta Adutora - ETA 
de Morgável, Reservatório de Monte Chãos.  
A campanha de prospeção consistiu na realização dos seguintes trabalhos: 

− 12 Sondagens com realização de ensaios SPT em intervalos de 1.5 m; 
− Instalação de piezómetros nos furos de sondagem para monitorização do nível freático; 
− 1 poço de reconhecimento para inspeção da camada superficial do terreno; 
− Recolha de amostras para realização de ensaios de laboratório (9 amostras remexidas + 9 amostras 

indeformadas). 
Os trabalhos de campo decorreram nos dias 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 24 e 25 de Maio de 2017. Na Figura 1, e em 
anexo, apresenta-se a localização em planta das sondagens realizadas. 

 
Figura 1: Localização do terreno abrangido pela campanha de prospecção geotécnica (Fonte: Google Earth). 
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2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

Na Figura 2 apresenta-se um extracto da Folha 42 – C (Santiago do Cacém) da Carta Geológica de Portugal à escala 
1/50.000, com indicação aproximada da zona em estudo.  

 

  - Aluviões (a)                                      - Areias com seixos da planície litoral (Plio-Plistoénico)          

 - Formação de Mira (Carbónico)   
Figura 2: Extracto da Folha 42 – C (Santiago do Cacém), com indicação do local em estudo, e respectiva legenda 

 
O local em estudo enquadra-se nas seguintes formações: 

- Aluviões(a): são constituídas por areias com seixos e por lodos. Esta formação foi detetada nas sondagens 
S4, S2 (Novo) e S3 (Novo); 

- Depósitos de areias com seixos da planície litoral (PQ): é composta por depósitos de areias alaranjadas e 
avermelhadas com pequenos seixos de quartzo, lascas de xisto e fragmentos de arenito 
avermelhados do triásico. Por vezes existem níveis com calhaus rolados de quartzo. 
Localmente existem argilitos, concreções carbonatadas e abundantes pisólitos ferruginosos. 
Formação detectada nas sondagens S1 e S5 a S9. 

- Formação de Mira (HMi): constituída por grauvaques finos e siltitos, cinzento-esverdeado, em leitos delgados 
geralmente milimétricos a centimétricos e xistos carbonosos. Formação detectada nas 
sondagens S2 a S6 e S1 (Novo) a S3 (Novo). 
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3. SISMICIDADE 

Os parâmetros a seguir apresentados encontram-se presentes na Parte 1 do Eurocódigo 8 (EC8), priorizando as 
disposições constantes no Anexo Nacional NA que faz parte integrante do referido documento, e aplicam-se ao 
projecto de edifícios e de outras obras de engenharia civil em zonas sísmicas. Tratam-se de documentos que 
estabelecem regras para a quantificação da acção sísmica e regras gerais de projecto. 

3.1. Requisitos de desempenho e critérios de conformidade 
As estruturas nas regiões sísmicas devem ser projectadas e construídas de forma a que sejam satisfeitos os 
seguintes requisitos, cada um com um adequado grau de fiabilidade: 
▪ Requisito de não ocorrência de colapso: a estrutura deve ser projectada e construída de forma a resistir à acção 
sísmica de cálculo sem colapso local ou global, mantendo assim a sua integridade estrutural e uma capacidade 
resistente residual depois do sismo. A acção sísmica de cálculo é expressa em função: da acção sísmica de 
referência associada a uma probabilidade de excedência de referência (PNRC) em 50 anos ou a um período de retorno 
de referência (TNCR) (os valores recomendados pelo EC8 são PNRC = 10% e TNCR = 475 anos) e do coeficiente de 
importância (γI)  para ter em conta a diferenciação da fiabilidade. 
▪ Requisito de limitação de danos: a estrutura deve ser projectada e construída de forma a resistir a uma acção 
sísmica cuja probabilidade de ocorrência seja maior que a da acção sísmica de cálculo, sem a ocorrência de danos e 
de limitações de utilização cujos custos sejam desproporcionadamente elevados em comparação com os da própria 
estrutura. A acção sísmica a considerar no “requisito de limitação de danos” tem uma probabilidade de excedência 
(PDLR) em 10 anos e um período de retorno (TDLR) (os valores recomendados pelo EC8 são PDLR = 10% e TDLR = 95 
anos).  
Para satisfazer estes requisitos fundamentais, os seguintes estados limites devem ser verificados: estados limites 
últimos e estados limites de danos. Os estados limites últimos são os associados ao colapso ou a outras formas de 
rotura estrutural que possam por em perigo a segurança das pessoas. Os estados de limitação de danos são os 
associados a danos para além dos quais determinados requisitos de utilização deixam de ser satisfeitos. 

3.2. Identificação dos tipos de terrenos 
Os terrenos dos tipos A, B, C, D e E descritos por perfis estratigráficos e pelos parâmetros apresentados no Quadro 1, 
poderão ser utilizados para ter em conta a influência das condições locais do terreno na acção sísmica. Encontra-se 
assinalado o perfil correspondente ao terreno em estudo. 
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Quadro 1 – Tipos de terreno 
Tipo de Terreno de Fundação Descrição do perfil estratigráfico 

Parâmetros 
Vs,30  
(m/s) 

NSPT 

(NP/30 cm) 
Cu  

(KPa) 
A Rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso 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 espessura de, pelo menos, várias dezenas de metros, caracterizados por um aumento gradual das propriedades mecânicas em profundidade 360-800 > 50 > 250 

C Depósitos profundos de areia compacta ou medianamente compacta, de seixo (cascalho) ou de argila rija com espessura entre várias dezenas e muitas centenas de metros. 180-360 15-50 70-250 

D Depósitos de solos não coesivos de compacidade baixa a média (com ou sem alguns estratos de 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 vs do tipo C ou D e espessura variando entre 5 e 20 metros, assente sobre um estrato mais rígido com valores de vs superiores a 800 m/s 
   

S1 
Depósitos constituídos ou contendo um estrato com pelo menos 10 m de espessura de argilas ou siltes moles com um elevado índice de plasticidade (IP>40) e um elevado teor em água 

<100 
(indicativo) - 10 - 20 

S2 Depósitos de solos com potencial de liquefacção, de argilas sensíveis ou qualquer outro perfil de terreno não incluído nos tipos A – E ou S1    
Nota: o terreno deverá ser classificado de acordo com o valor da velocidade média das ondas de corte, Vs,30, se disponível. Caso contrário, deverá utilizar-se o valor de NSPT. 
                   - Areias com seixos da planície litoral (Plio-Plistoénico)                       - Formação de Mira (Carbónico)    
 
 
3.3. Tipos de acção sísmica e zonas sísmicas 
No dimensionamento das estruturas em Portugal continental devem ser considerados dois tipos de acção sísmica: 

� Acção sísmica tipo 1 
� Acção sísmica tipo 2 

No arquipélago da Madeira apenas é necessário considerar a Acção sísmica Tipo 1. No arquipélago dos Açores 
apenas é necessário considerar a Acção sísmica Tipo 2. 
Esta necessidade de, em Portugal, considerar dois tipos de acção sísmica decorre do facto de haver dois cenários de 
geração dos sismos que podem afectar o país: 
� um cenário designado de “afastado” referente, em geral, aos sismos com epicentro na região Atlântica e que 

corresponde à Acção sísmica Tipo 1; 
� um cenário designado de “próximo” referente, em geral, aos sismos com epicentro no território continental, 

ou no arquipélago dos Açores, e que corresponde à Acção sísmica Tipo 2. 
 

Xistos 

Aluviões 

Areias 

Areias  Xistos 
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Figura 3: Acção Sísmica Tipo 1. Sismo afastado. Figura 4: Acção Sísmica Tipo 2. Sismo próximo. 
Nota: as zonas 2.1 e 2.2 identificadas na figura 4 (sismo próximo) não têm correspondência no território continental, sendo unicamente definidas para o arquipélago dos Açores (não abrangido pelas presentes especificações). 
 
Em Portugal, os valores da aceleração máxima de referência (agR) para as várias zonas sísmicas e para os dois tipos 
de acção sísmica a considerar são os indicados no Quadro 2. Encontram-se assinalados os valores correspondentes 
ao local em estudo. 

Quadro 2 – Aceleração máxima de referência (agR) nas várias zonas sísmicas 
Acção Sísmica Tipo 1 Acção Sísmica Tipo 2 

Zona Sísmica agR(m/s2) Zona Sísmica agR (m/s2) 
1.1 2.5 2.1 2.5 
1.2 2.0 2.2 2.0 
1.3 1.5 2.3 1.7 
1.4 1.0 2.4 1.1 
1.5 0.6 2.5 0.8 
1.6 0.35 - - 

O valor de referência da aceleração máxima à superfície do terreno, definidos para cada zona sísmica pelas 
autoridades nacionais, corresponde ao período de retorno de referência (TNCR) da acção sísmica para o requisito de 
“não ocorrência de colapso” (ou, de forma equivalente, a probabilidade de excedência de referência em 50 anos, 
PNRC) escolhido pelas autoridades nacionais. A este período de retorno de referência é associado um coeficiente de 
importância (γI) igual a 1.0. Para períodos de retorno que não sejam o de referência, o valor de cálculo da aceleração 
à superfície de um terreno do tipo A (ag) é igual a agR multiplicado pelo coeficiente de importância γI  (ag = agR x  γΙ.). 

 

Sines 
Sines 
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4. PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA 

4.1. Sondagem com ensaios SPT 

Tendo em conta as diferentes litologias existentes na área em estudo, bem como as condições locais para a 
realização das sondagens, foram utilizados dois equipamentos e metodologias de perfuração distintas:  

• perfuração a trado oco com máquina SMA 630 de fabrico nacional, equipada com trados ocos de 230 mm de 
diâmetro exterior e 86 mm de diâmetro interno, por onde trabalha o amostrador de Terzaghi normalizado. 

• perfuração à rotação com máquina da marca APAFOR 30D, equipada com amostrador do tipo T2-76 mm e 
tubos de revestimento 84/ 77 mm, para a furação em solo e em rocha.  

Ao longo da furação procedeu-se à execução de ensaios SPT (Standart Penetration Test) em intervalos de 1.5m. O 
ensaio consiste em cravar no terreno o amostrador Terzaghi normalizado, registando-se o número de vezes que é 
necessário deixar cair um pilão com 63.5 kg de peso, de uma altura igual a 75 cm, para que o amostrador penetre no 
terreno 15+(15+15) cm. O valor NSPT corresponde ao número de pancadas para penetrar os últimos 30cm; a “nega” 
corresponde à obtenção de 60 pancadas para uma penetração igual ou inferior àquela 

  

Foto 1: Equipamento APAFOR no local da sondagem S3. Foto 2: Equipamento SMA no local da sondagem S6. 

  

Foto 3: Equipamento SMA no local da sondagem S9. Foto 4: Equipamento SMA no local da sondagem S2 (Novo) 



CONDUTA ADUTORA - ETA DE MORGÁVEL, RESERVATÓRIO DE MONTE CHÃOS – SINES – MAIO 2017 PÁGINA 8 
 

   

 

As amostras obtidas nos ensaios SPT foram guardadas em sacos apropriados e devidamente identificadas.  
As sondagens atingiram as profundidades indicadas no Quadro 3. 

Quadro 3 – Profundidade das sondagens e respectivas coordenadas 

M P
T S1 74,74 -54037,7430 -193913,5200 9,0 0,0 9,0 6

S2 8,25 -58627,0930 -193226,8360 7,5 0,0 7,5 5
S3 10,38 -58668,1690 -193196,2228 3,0 4,5 7,5 2
S4 9,35 -58702,2464 -193159,6773 13,5 0,0 13,5 9
S5 13,24 -58789,2702 -193066,3900 4,5 4,5 9,0 3
S6 24,33 -60676,8383 -191535,6455 7,5 0,0 7,5 5
S7 24,94 -60694,0278 -191501,6991 9,0 0,0 9,0 6
S8 34,65 -60902,9576 -191114,3109 9,0 0,0 9,0 6
S9 35,70 -60960,8115 -191076,3568 9,0 0,0 9,0 6

S1 (Novo) 6,78 -58682,7430 -193146,6240 9,0 0,0 9,0 6
S2 (Novo) 5,63 -58711,6332 -193128,1760 15,0 0,0 15,0 10
S3 (Novo) 7,88 -58714,5040 -193115,4150 18,0 0,0 18,0 12
TOTAL 114,0 9,0 123,0 76

Profundidade 
máxima                     
(m)

Ensaios             
SPT

Solos ou 
rocha branda                         

(m)
Rocha                 
(m)Fu

raç
ão

R

T

Referência Cota                                
(m)

Coordenadas

T: Trado    R: Rotação  Na presente campanha perfuraram-se um total de 123 metros, dos quais 114m em solos ou rocha branda e 9m em 
rocha, tendo-se executado 76 ensaios SPT.  
Ao longo da furação, tanto em zonas terrosas como de rocha branda, procedeu-se à execução de ensaios SPT 
(Standart Penetration Test) em intervalos de 1.5m. O ensaio consiste em cravar no terreno o amostrador Terzaghi 
normalizado, registando-se o número de vezes que é necessário deixar cair um pilão com 63.5 kg de peso, de uma 
altura igual a 75 cm, para que o amostrador penetre no terreno 15+(15+15) cm,  anotando-se o número de pancadas 
necessários à cravação. O valor NSPT corresponde ao número de pancadas para penetrar os últimos 30cm; a “nega” 
corresponde à obtenção de 60 pancadas para uma penetração igual ou inferior àquela. 
As amostras obtidas nos ensaios SPT foram guardadas em recipientes apropriados, devidamente identificadas.  
Nas zonas rochosas, as sondagens à rotação permitem caracterizar em profundidade os índices de recuperação (IR) 
e de qualidade RQD, e os estados de fracturação e alteração do maciço. 
O índice de recuperação (IR) é determinado a partir da razão entre o comprimento de material recuperado numa 
manobra (tarolo) e o comprimento total da manobra, que normalmente é de 1.5 m. 
O índice de qualidade RQD determina-se pela razão entre a soma dos comprimentos de fragmentos do tarolo iguais 
ou superiores a 0.10 m e o comprimento total da manobra:  

RQD (%) = 100
10.0
×

≥∑
L

ml  l: comprimento de fragmentos do tarolo;  
L: comprimento total da manobra. 
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Para a estimativa do RQD apenas se consideram os fragmentos de tarolo de material rochoso, excluindo-se os que 
apresentam um grau de alteração significativo (a partir do grau IV, inclusive) para os quais se admite RQD nulo (0%).  
Para caracterização dos graus de fracturação e alteração do maciço rochoso, utilizaram-se os critérios propostos pela 
Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas (ISRM), apresentados nos quadros seguintes: 

 
Quadro 4 – Classificação da qualidade do maciço 

RQD (%) Qualidade do maciço rochoso 
0 - 25 Muito Pobre (MP) 
25 - 50 Pobre (P) 
50 - 75 Razoável (R) 
75 - 90 Bom (B) 
90 - 100 Excelente (E) 

 
Quadro 5 – Classificação do espaçamento entre fraturas  

ESPAÇAMENTO (cm) SÍMBOLO DESIGNAÇÕES 
>200 F1 

F1-F2 
Muito afastadas 

Afastadas 
60 a 200 F2 Afastadas 
20 a 60 F3 F3 Medianamente 

afastadas 
Medianamente 
afastadas 

6 a 20 F4 
F4-F5 

Próximas 
Próximas <6 F5 Muito próximas 

 
Quadro 6 – Classificação do estado de alteração (ISRM, 1981) e GSE (1995) 

SÍMBOLOGIA DESIGNAÇÕES CARACTERÍSTICAS 
W1 

W1 – W2 
Sã ou não alterada Não se observam sinais de alteração na matriz rochosa. 

W2 Pouco alterada Mudanças na cor original da matriz rochosa (descoloração). 

W3 W3 Medianamente 
alterada 

Menos de metade do material rochoso está decomposto e/ou 
desagregado num solo, mantendo-se a petrografia original. 

W4 
W4 – W5 

Muito alterada Mais de metade do material rochoso está decomposto e/ou 
desagregado num solo; a rocha é muito friável. 

W5 (*) Decomposta Todo o material rochoso está muito decomposto e/ou 
desagregado num solo residual. 

(*) – por vezes, na bibliografia é referenciada o termo W6 (ISRM, 1978; GSE,1995), i.e., desagregação total do maciço 
podendo ser considerado como um autêntico solo residual. 
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No Quadro 7 apresenta-se o resumo dos índices de qualidade e a classificação do maciço das sondagens. 

Quadro 7 – Índice de qualidade e classificação do maciço  
Referência Prof. (m) IR (%) RQD (%) Fraturação Alteração Qualidade 

 

S2 

0.0 – 1.5 - - - - - 
1.5 – 3.0 - - - - - 
3.0 – 4.5 24 - - W5 – W4 MP 

4.5 – 6.0 - - - W5 MP 

6.0 – 7.5 - - - W5 MP 
 

S3 

0.0 – 1.5 - - - - - 
1.5 – 3.0 40 - F5 W4 MP 

3.0 – 4.5 100 - F5 – F4 W4 – W3 MP 

4.5 – 6.0 67 - F4 – F5 W3 – W4  MP 

6.0 – 7.5 40 - F5 W4 MP 
 

S4 

0.0 – 1.5 - - - - - 
1.5 – 3.0 - - - - - 

3.0 – 4.5 - - - - - 

4.5 – 6.0 - - - - - 

6.0 – 7.5 - - - - - 
7.5 – 9.0 - - - - - 
9.0 – 10.5 - - - -  - 

10.5 – 12.0 9 - - W5 MP 

12.0 – 13.5 - - - W5  MP 
 

S5 

0.0 – 1.5 - - - - - 
1.5 – 3.0 - - - - - 
3.0 – 4.5 - - - - - 
4.5 – 6.0 30 - F5 W5 – W4  MP 

6.0 – 7.5 93 - F5 W4 – W3 MP 
7.5 – 9.0 100 - F5 W4 – W3 MP 

 

S6 

0.0 – 1.5 - - - - - 
1.5 – 3.0 - - - -  

3.0 – 4.5 - - - -  

4.5 – 6.0 - - - W5 MP 
6.0 – 7.5 24 - - W5 MP 

Os boletins das sondagens com ensaios SPT apresentam-se no Anexo 2.  
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4.2. Piezómetros e níveis de água 
Para a monitorização da posição do nível freático, procedeu-se à instalação de piezómetros em todos os furos de 
sondagens, exceto nas sondagens S1 (Novo), S2 (Novo) e S3 (Novo).  

  
Foto 5: Instalação do piezómetro S3. Foto 6: Instalação do piezómetro S7. 

Os piezómetros são constituídos por tubo em PVC rígido de 2’’, revestido com geotêxtil; na parte inferior o tubo é 
crepinado, com aberturas de 1 mm afastadas 10 mm. Foi introduzido no furo de sondagem após a limpeza do mesmo, 
com posterior preenchimento do espaço anelar por areia de granulometria adequada à função de filtro. 
No Quadro 8 indicam-se os níveis de água detetados nos piezómetros, no dia 24 de Maio de 2017. 

Quadro 8 – Níveis freáticos 

Referência Cota                         
(m)

Profundidade 
Nível freático                 

(m)

 Cota Nível 
freático              

(m)
S1 74,74 7,50 67,24
S2 8,25 6,00 2,25
S3 10,38 6,20 4,18
S4 9,35 5,50 3,85
S5 13,24 5,10 8,14
S6 24,33 ND -
S7 24,94 ND -
S8 34,65 ND -
S9 35,70 ND -

S1 (Novo) 6,78 3,50 3,28
S2 (Novo) 5,63 2,50 3,13
S3 (Novo) 7,88 4,00 3,88             ND – Não detetado 
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4.3. Poço de reconhecimento 

Com a finalidade de reconhecer do ponto de vista macroscópico os horizontes presentes na zona superficial do 
terreno e para recolha de amostra para ensaios de laboratório, realizou-se um (1) poço com balde de uma 
retroescavadora.  
O poço atingiu uma profundidade máxima de 2.3m, como indica o Quadro 9. 
 

Quadro 9 – Profundidade do poço e respectivas coordenadas 

M P
P1 15,39 -60479,8330 -191978,4880 2,3

Referência Cota                                
(m)

Coordenadas Profundidade 
máxima                     

(m)

 

 
Foto 8: Abertura do poço P1. 

No Anexo 3 apresenta-se o boletim individual do poço de reconhecimento. 
 
4.4. Ensaios de Laboratório 
Com vista à identificação e caracterização dos solos, recolheram-se cinco amostras remexidas e uma amostra intacta 
para a realização dos respectivos ensaios laboratoriais. 
No Quadro 10 apresenta-se a referência de cada amostra, a profundidade de recolha, a descrição litológica das 
mesmas com base na análise macroscópica e os ensaios laboratoriais requisitados. 
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Quadro 10 – Ensaios de laboratório realizados 
Ref. Amostra Profundidade 

(m) 
Descrição litólogica 

(análise macroscópica) Ensaios Requisitados 

P1 
(Amostra remexida)  

0.3m – 0.8m  Areia fina com silte 

Análise Granulométrica 
Limites de Atterberg (LL + LP) 

Proctor 

0.8m – 2.0m Areia fina com argila  
S1 

(Amostra remexida)  1.0m – 3.0m  Areia fina com argila 
S5 

(Amostra remexida)  1.0m – 2.0m  

Areia fina S7 
(Amostra remexida)  1.0m – 3.0m  

S8 
(Amostra remexida)  1.0m – 3.0m  

S9 
(Amostra remexida)  1.0m – 3.0m  Areia fina com silte 

S1 (Novo) 
(Amostra remexida) 2.0m – 3.0m Silte 

S3 (Novo) 
(Amostra remexida) 1.0m – 3.0m Arei fina 

S1 
(Amostra intacta) 2.4m – 3.0m Areia fina siltosa 

Análise Granulométrica 
Limites de Atterberg (LL + LP) 

 

S5 
(Amostra intacta) 

2.2m – 2.8m Areia fina 
5.0m – 5.3m Solo residual siltoso 

S7 
(Amostra intacta) 2.4m – 3.0m 

Areia fina  S8 
(Amostra intacta) 2.4m – 3.0m 

S9 
(Amostra intacta) 2.4m – 3.0m 

S2 (Novo) 
(Amostra intacta) 3.8m – 4.4m Areia siltosa 

S3 (Novo) 
(Amostra intacta) 2.4m – 3.0m 

Areia argilosa S3 (Novo) 
(Amostra intacta) 10.0m 

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de identificação, o solo amostrado foi classificado segundo os 
sistemas AASHTO (classificação rodoviária) e ASTM (unificada). No Quadro 11 apresenta-se um resumo dos 
resultados dos ensaios de identificação e dos ensaios de compactação. 
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Quadro 11 – Resumo dos ensaios laboratoriais de identificação e peso especifico do solo 

Ref. 
Amostra 

Análise granulométrica 
(% que passa no peneiro)  Limites 

de Atterberg  Class. Solos Compactação 

4.75 mm 
(#4) 

2.00 mm 
(#10) 

0.420 mm 
(#40) 

0.074 mm 
(#200) 

Limite de 
Liquidez 

(%) 
Índice de 

Plasticidade 
(%) 

AASHTO  
ASTM 

wop      (%) 
γdmáx 

(g/cm3) 
P1              

(0.3-0.8m) 98.5 97.7 71.3 6.8 NP NP 
A-3 (0) 

SP-SM 
11.6 1.83 

P1             
(0.8-2.0m) 89.3 86.2 64.0 27.4 16 5 

A-2-4 (0) 

SC-SM 
6.7 2.16 

S1                   
(1.0-3.0m) 97.5 93.4 53.1 24.7 16 4 

A-2-4 (0) 

SC-SM 
6.6 2.19 

S5              
(1.0-2.0m) 100.0 100.0 93.0 0.5 NP NP 

A-3 (0) 

SP 
8.4 1.83 

S7              
(1.0-3.0m) 99.6 99.3 40.1 10.5 NP NP 

A-1 b (0) 

SP-SM 
8.2 1.97 

S8              
(1.0-3.0m) 100.0 100.0 43.9 9.2 NP NP 

A-1-b (0) 

SP-SM 
10.2 1.95 

S9              
(1.0-3.0m) 100.0 99.9 59.4 14.5 NP NP 

A-2-4 (0) 

SM 
8.0 2.03 

S1 (Novo)              
(1.0-3.0m) 83.9 72.7 56.4 42.5 31 10 

A-4 (2) 

SC 
10.8 2.02 

S3 (Novo)              
(1.0-3.0m) 92.4 87.4 70.3 31.7 20 7 

A-2-4 (0) 

SC-SM 
7.5 2.24 

S1              
2.4-3.0m) 99.8 95.8 73.2 33.1 20 7 

A-2-4 (0) 

SC-SM 
-- -- 

S5              
(2.2-2.8m) 100.0 100.0 91.8 0.7 NP NP 

A-3 (0) 

SP 
-- -- 

S5             
(5.0-5.3m) 87.2 81.8 73.0 65.8 37 12 

A-6 (7) 

ML 
-- -- 

S7              
(2.4-3.0m) 100.0 99.2 18.4 7.0 NP NP 

A-1-b (0) 

SP-SM 
-- -- 

S8              
(2.4-3.0m) 100.0 100.0 37.5 6.8 NP NP 

A-1-b (0) 

SP-SM 
-- -- 

S9              
(2.4-3.0m) 100.0 100.0 57.9 8.7 NP NP 

A-3 (0) 

SP-SM 
-- -- 

S2 (Novo)              
(3.8-4.4m) 99.4 97.8 78.9 14.5 NP NP 

A-2-4 (0) 

SM 
-- -- 

S3 (Novo)              
(2.4-3.0m) 50.9 45.1 35.2 17.9 23 9 

A-2-4 (0) 

SC 
-- -- 

S3 (Novo)              
(10.0m) 99.8 98.8 80.3 40.7 29 9 

A-4 (1) 

SC 
-- -- 

NP: Não plástico 
Os boletins dos ensaios de laboratório apresentam-se no Anexo 4. 
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5. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. Zonamento geológico-geotécnico 
De acordo com os resultados dos trabalhos de prospeção, a zona em estudo é caracterizada por diferentes zonas: 

- Zona sondagem S1 (ETA): terreno composto por areias finas com alguma fração siltosa e/ou argilosa de 
coloração alaranjada e esbranquiçada do Plio-Pliostocénico. 

- Zona das sondagens S2 a S5: o terreno apresenta uma camada superficial de aterro, com uma espessura 
entre os 0.5m na sondagem S3 e os 2m na sondagem S4. Sob este, apenas na sondagem S4, 
surge um horizonte de areias aluvionares, com nível argiloso intercalado, até aos 9.5m de 
profundidade. Na sondagem S5, sob o aterro foi detetada a formação plio-Plistocécnica, constituída 
por areias finas, até aos 4.0m de profundidade. Sob o aterro, nas sondagens S2 e S3, sob a 
formação aluvionar na sondagem S4 e sob as areias do Plio-Plistocécnico na sondagem S5, surge a 
formação de Mira, pertencente ao Carbónico, constituída por solos de alteração e por rocha xistenta. 
Nas sondagens S3 e S5, a rocha apresenta-se regra geral muito alterada a medianamente alterada, 
com índices de recuperação entre 30% e 100% e RQD nulo. Nas restantes sondagens o maciço 
apresenta-se decomposto. 

- Zona das sondagens S1 (Novo) a S3 (Novo): o terreno apresenta uma camada superficial de aterro, com 
uma espessura entre os 2m nas sondagens S1 (Novo) e S2 (Novo) e os 4m na sondagem S3 
(Novo). Sob este, nas sondagens S2 (Novo) e S3 (Novo) surge um horizonte de areias aluvionares 
lodosas intercaladas com lodo e argila lodosa, até aos 13-15.5m de profundidade. Sob o aterro, na 
sondagem S1 (Novo) a partir dos 2m de profundidade e sob a formação aluvionar nas sondagens 
S2 (novo) e S3 (Novo), surge a formação de Mira, pertencente ao Carbónico, constituída por solos 
de alteração e pelo maciço xistento decomposto.  

Zona das sondagens S6 e S7: Sob uma fina camada de aterro, o terreno é constituído por areias finas e 
médias a finas de coloração acastanhada e bege acastanhada. A partir dos 4.8m na sondagem S6 e 
dos 3.5m na sondagem S7, surgem os solos de alteração e o maciço xistento decomposto até final 
da sondagem. 

Zona das sondagens S8 e S9: o terreno apresenta uma camada superficial de aterro, com uma espessura 
entre os 0.2m e 1.6m. Sob este, surge a formação Plio-Plistocécnica, constituída por areias finas por 
vezes com alguma argila de coloração bege, bege esbranquiçada e alaranjada. 

 
O modelo geológico-geotécnico local, com a individualização de 6 unidades geotécnicas principais, distinguidas em 
função da natureza das formações e do comportamento geomecânico evidenciado pelos ensaios SPT, é apresentado 
a seguir. Na peça desenhada anexa pode apreciar-se o desenvolvimento lateral e em profundidade das mesmas.  
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5.1. Parametrização Geotécnica 

No Quadro 12 apresenta-se o conjunto de parâmetros que se propõem para o modelo geotécnico local. Os valores 
foram definidos através de correlações referidas na bibliografia da especialidade, em função da litologia atravessada e 
do comportamento geomecânico evidenciado pelos ensaios in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AT
UA

L 

UN
4 

Representa o horizonte de solos orgânicos e aterros constituídos por solos arenosos ou siltosos, por vezes com 
fragmentos rochosos, de coloração acastanhada. Os ensaios SPT realizados nesta unidade variam entre 3 e 27 
pancadas. 

HO
LO

CÉ
NIC

O 

UN
3 

Horizonte aluvionar constituído por areias, argilas e lodos. Esta unidade foi assim subdividida:  
UN3B – Argila e lodo, com NSPT representativos entre 3 e 4, correspondente a solos de consistência mole.  

         UN3A – areia siltosa por vezes lodosa e com seixos, muito solta a medianamente compactada, com NSPT 
entre 2 e 17.   

PL
IO-

PL
IST

OC
ÉN

ICO
 

UN
2 Horizonte constituído por areias finas com alguma fração siltosa e/ou argilosa, de coloração regra geral alaranjada 

e esbranquiçada, com NSPT entre 11 e 45, areias medianamente compactas a compactas.  

CÂ
MB

RIC
O 

UN
1 

Representa o substrato rochoso local, constituído por solos residuais pelo maciço xistento. Esta unidade foi assim 
dividida: 

UN1B – Solo residual xistento siltoso medianamente compacto a compacto, com valores de NSPT 
representativos entre 14 e 47.   

 UN1A – Maciço rochoso xistento decomposto a medianamente alterado (W5 a W4-W3); apresenta 
predominantemente fraturas muito próximas a próximas (F5 a F4-F5), valores de IR entre 9 e 
100% e valores de RQD nulos. 
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Quadro 12 – Parametrização geotécnica 
For

ma
ção

 
Unidade 

Geot. 
Litologia NSPT 

Peso específico 
(kN/m3) 

Coesão 
(kN/m2) 

Ângulo de atrito 
(º) 

Módulo de deformabilidade 
(MPa) 

ATU
AL 

UN
4 Aterro 3 - 27 16- 18 - - - 

HO
LOC

ÉNI
CO

 
UN

3 UN
3B

 

Argila e lodo  3 - 4 15 - 16 10 - 20 24 - 26 3 - 5 

UN
3A

 Areia siltosa p/ lodosa 2 - 17 15- 18 0 - 5 20 - 32 3 - 20 

PLI
O-

PLI
ST 

UN
2 Areia com silte/argila 11 - 45 18- 20 0 - 10 28 - 34 15 - 50 

CÂ
MB

RIC
O 

UN
1 UN

1B
 Solo residual xistento siltoso 14 - 47 18- 20 5 - 15 28 - 32 15 - 50 

UN
1A

 Xisto                        (W5 a W4-W3) > 51 22 - 24 40 - 60 32 - 34 > 80 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESCAVABILIDADE  

De acordo com os resultados obtidos nas sondagens realizadas, verifica-se que o traçado se irá desenvolver 
maioritariamente na formação Plistocénica/Plio-Plistocénica constituída por areias com algum silte e/ou argila e 
pontualmente na formação aluvionar (Sondagem S4) e nos xistos do Câmbrico (sondagens S1 (Novo), S2, S3 e 
Poço1). Atendendo aos resultados das sondagens realizadas, verifica-se pelos valores característicos dos ensaios 
SPT, que a escavação apresenta comportamento terroso, sendo escavável por meios mecânicos convencionais.  
Dada a natureza dos solos e à profundidade a que se prevêem as escavações, na ordem dos 2 a 5.5m, será 
necessário recorrer a meios de entivação para a execução das valas. À data da realização das sondagens foi 
detetada água entre 3.5-7.5m, nos piezómetros instalados. Tendo em conta as cotas de implantação da conduta, em 
princípio esta não deve interferir com os trabalhos de escavação (ver perfis geotécnicos). Contudo, se este for 
intercetado, devem-se prever trabalhos de bombagem adequados para a sua eliminação. 
De acordo com os resultados dos ensaios laboratoriais, os materiais terrosos provenientes da escavação (excluindo o 
horizonte superficial de solos de aterro) corresponderão maioritariamente a solos granulares, A – 1 ou A – 2, por 
vezes com fracção siltosa associada, que poderão vir a ser reutilizados em aterro.  
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7. TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM NAS VALAS 

Apresentam-se nos tópicos seguintes algumas recomendações consideradas relevantes para uma adequada 
realização dos trabalhos de terraplenagem nas valas: 

 

1) O início dos trabalhos de aterro deverão ser definidos tendo em atenção as condições climatéricas que 
deverão ser favoráveis à execução dos mesmos. 

2) Para a execução de aterro, recomenda-se a utilização de materiais de boa qualidade, necessariamente 
solos granulares pertencentes às classes A-1 ou A-2-4, segundo a classificação de solos para fins 
rodoviários (AASHTO). 

3) Os aterros deverão ser continuamente controlados através da execução de ensaios “in situ” pelo método 
do gamadensímetro, que permite determinar o grau de compactação de cada camada e o teor de 
humidade que apresenta; a compactação deve ser efectuada com os valores de humidade dentro da 
gama de teor óptimo definido em laboratório e devem ser obtidas compactações relativas superiores a 
95% do valor de Proctor determinado em laboratório. 

4) Somente após a aprovação de cada camada, deve ser aplicada a seguinte; sempre que os resultados 
não sejam de acordo com o definido, devem ser rectificados os aspectos que levaram à compactação 
deficiente (teor de humidade, solos inapropriados, espessura de camada excessiva, etc.). 

5) As camadas de leito do pavimento deverão ser compostas por solos que constituam boas condições de 
fundação, com material granular compactado, com características de leito de pavimento – material 
britado de granulometria extensa (tout-venant) ou solos do grupo A-1 AASHTO.  

6) Deve-se alertar para a possibilidade de interrupção dos trabalhos sempre que não existam condições 
climatéricas favoráveis à boa execução dos aterros, que não permitam a execução da compactação 
dentro do teor óptimo de humidade definido em laboratório. 

7) Referem-se ainda os seguintes aspectos relevantes para o bom desempenho dos trabalhos de 
compactação: 

- Os materiais a utilizar devem estar isentos de ramos, folhas, troncos, raízes, ervas, lixo ou 
quaisquer detritos orgânicos.  
- A dimensão máxima dos elementos dos materiais a aplicar será, em regra, não superior a 2/3 da 
espessura da camada, uma vez compactada.  
- A espessura das camadas deve ser compatível com a potência do meio de compactação utilizado.  
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8. EQUIPA TÉCNICA 

Guia, 13 de Julho de 2017  

  
Carlos Valente Paula Gonçalves 

ENG. GEÓLOGO ENG. GEÓLOGA 
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Anexo 1 

LOCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE PROSPEÇÃO 
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Anexo 2 

BOLETINS DAS SONDAGENS  
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Anexo 3 

BOLETIM DO POÇO DE RECONHECIMENTO 
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Anexo 4 

BOLETINS DOS ENSAIOS DE LABORATÓRIO 
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Anexo 5 

PERFIS LONGITUDINAIS COM INTERPRETAÇÃO  
GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA 
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