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1.

INTRODUÇÃO

Refere-se o presente documento às Cláusulas Técnicas Especiais, do Plano de Prospeção GeológicoGeotécnica, referente ao procedimento de Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal (2ª fase) Consolidação Estrutural da Encosta Sobranceira ao Arruamento de Acesso, localizado na zona do Lazareto,
concelho do Funchal, Ilha da Madeira. Na Figura 1 é apresentada uma vista aérea com a localização
aproximada do local de intervenção.

Rua Lazareto

Local da
intervenção
(Área aproximada)

Figura 1 – Vista aérea do local de intervenção (imagem retirada do Google Earth).
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2.

CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS

2.1

SONDAGENS GEOTÉCNICAS
a)

De forma a maximizar a qualidade da amostragem, as sondagens deverão, sempre que possível,
ser realizadas à rotação. Quando tal não for possível, deverá estabelecer-se como critério para o
início da furação à rotação quando se atingem terrenos com uma percentagem de recuperação
não inferior a 30%;

b) Para estabilizar a parte superior dos furos de sondagem, dever-se-á utilizar embainhamento
metálico ou em PVC, de diâmetro não inferior a 120 mm;
c)

O fundo do furo deverá ser convenientemente limpo antes de ser realizada qualquer operação de
recolha de amostras ou de ensaios, não se admitindo no fundo do furo espessuras de sedimentos
superiores a 5 cm. A limpeza efetuar-se-á de modo a que se assegure que o terreno a ensaiar não
seja alterado por esta operação;

d) Em solos e rochas brandas efetuar-se-ão ensaios de penetração dinâmica SPT a intervalos não
superiores a 1,50 m e sempre que se verifique uma transição litológica dos terrenos;
e)

O nível de água na sondagem manter-se-á sempre à altura do nível freático ou ligeiramente
acima deste. A ferramenta de perfuração e o amostrador dos ensaios SPT deverão ser retirados
lentamente, mantendo um fornecimento contínuo de água, a fim de evitar uma possível
descompressão do solo;

f)

O Sondador deverá dar especial atenção a todas as mudanças das condições litológicas do
subsolo e deverá conduzir as suas medições de tal modo que, em qualquer momento, possa
saber exatamente a que profundidade está a operar;

g)

À boca do furo, o Sondador classificará sumariamente os terrenos, dando especial ênfase e
registando:
▪

as cotas de ocorrência;

▪

o grão;

▪

a cor;

▪

o cheiro;

▪

a resistência de perfuração da ferramenta;

▪

qualquer outra característica singular.

h) Deverão ser verificadas as condições de ocorrência de água subterrânea, observando e
registando ainda:
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i)

▪

se os aquíferos são ou não artesianos;

▪

se a água é ou não límpida;

▪

se a água possui cheiros.

O Empreiteiro deverá elaborar, no local, um registo contínuo da execução de cada sondagem,
onde constem no mínimo os seguintes dados:

j)

▪

máquina e equipamento utilizado;

▪

data da execução;

▪

implantação e cota da boca;

▪

diâmetro do furo;

▪

operações realizadas;

▪

sequência litológica e descrição dos terrenos encontrados;

▪

resultados dos ensaios de penetração e pressiométricos realizados;

▪

situação e características das amostras obtidas;

▪

ganhos e/ou perdas do líquido de perfuração (água ou lamas bentoníticas);

▪

cotas do nível freático e de outros níveis aquíferos;

▪

percentagem de recuperação e RQD;

▪

outros tipos de ensaios realizados durante a execução.

Serão recolhidos os tarolos de furação em todas as sondagens efetuadas à rotação, que serão
acondicionados em caixas de madeira, devidamente identificadas, com etiquetas apropriadas, em
que se explicitará:

k)

▪

a indicação da sondagem em que foram retirados;

▪

as profundidades das manobras de perfuração e recolha dos tarolos.

No final, o Empreiteiro fornecerá ao Dono da Obra as caixas com os tarolos das diferentes
sondagens, bem como 3 exemplares das fotografias a cores de cada uma das caixas com as
respetivas etiquetas, incluindo o código de cores padronizado. As referidas fotografias devem
também ser fornecidas em suporte digital.

l)

Por cada sondagem, será ainda apresentado um gráfico onde se registará:
▪

a designação e localização da sondagem a que pertence, com coordenadas M, P;

▪

as cotas altimétricas da boca do furo: z;

▪

as datas do início e fim da sondagem;

▪

o tipo de furação e respetivos diâmetros utilizados;

▪

a natureza dos terrenos atravessados;
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2.2

▪

a profundidade de eventuais níveis de água subterrâneos, no início e final de cada dia de
trabalho;

▪

o número de pancadas das duas fases dos ensaios SPT;

▪

o estado de alteração e o grau de fracturação do maciço, assim como a percentagem de
recuperação e a compartimentação segundo o critério do RQD (nos troços em que seja
contínua a recolha de amostra);

▪

todas as observações consideradas relevantes para uma boa interpretação das
sondagens.

SONDAGENS DE FURAÇÃO À ROTAÇÃO
a)

Neste processo, a furação é executada com recurso a um caroteiro, o qual, em simultâneo com o
corte, acondiciona no seu interior o terreno atravessado, o qual constituirá uma amostra
contínua.

b) Para lubrificação, arrefecimento da ferramenta de corte e limpeza do furo, é injetada água sob
pressão pelo interior da ferramenta de corte.
c)

O equipamento é constituído por:
▪ sonda rotativa e cabeça;
▪ bomba de água;
▪ varas de furação;
▪ tubos de revestimento com respetiva cabeça e sapata;
▪ cabeça de adução de água.

d) Os materiais utilizados são:
▪ caroteiros;
▪ coroas e calibradores;
▪ fluído de circulação (água);
▪ aditivos (bentonite, polímeros e óleos de corte);
▪ ferramentas e materiais de desgaste diversos.
e)

O processo de execução das sondagens à rotação pode ser subdividido nas cinco fases seguintes:
▪ implantação do furo;
▪ preparação para início da furação;
▪ furação;
▪ extração e acondicionamento da amostra;
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▪ execução de ensaios.
f)

A implantação dos furos será efetuada com meios topográficos, sendo posteriormente realizado o
levantamento das suas coordenadas e cota altimétrica.

g)

A preparação para início da furação compreende os seguintes trabalhos:
▪ limpeza e preparação da área envolvente do local do furo de forma a permitir a execução
de todas as tarefas inerentes ao posicionamento do equipamento e à furação;
▪ abertura de um sulco para drenagem da água de furação e proteção da boca do furo
evitando a entrada de água de escorrência;
▪ posicionamento do equipamento e adaptação da coluna de furação à inclinação
pretendida;
▪ seleção do diâmetro e tipo de coroa em função da profundidade a atingir, da litologia e
do estado de alteração e fracturação do maciço;
devendo garantir-se que existe fluído de circulação em quantidade suficiente para o trabalho a
executar.

h) Na furação deverá garantir-se que:
▪ A sondagem é executada de forma a garantir o diâmetro final adequado, bem como a
colheita de amostras e ensaios especificados.
▪ Durante a furação, sempre que as condições do terreno o exijam, há necessidade de
revestir os furos de sondagem para garantir a estabilização das suas paredes, utilizandose para tal, tubos de revestimento com características e diâmetros que promovam a
estabilização da parede e permitam a continuidade da furação.
▪ A força sobre a coluna de varas e a velocidade de rotação são adaptadas a cada situação,
função do terreno e do diâmetro, tipo e matriz da respetiva coroa.
▪ É exercida uma vigilância constante sobre o caudal e a pressão do fluído de circulação de
modo a garantir-se que a coroa não corta a “seco” ou com fluxo excessivo que possa
danificar uma amostra mais friável.
▪ A manobra (subida do caroteiro à superfície) é normalmente realizada para a execução
de um ensaio, por encravamento da amostra no caroteiro ou para a recolha da amostra.
i)

Relativamente à extração e acondicionamento de amostras, o Sondador:
▪ Desmonta o caroteiro para retirar a amostra, a qual é colocada numa calha de madeira ou
tubo de meia cana para acondicionamento provisório, sendo arrumada na disposição
mais próxima daquela que tinha “in-situ”.
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▪ Em seguida classifica sumariamente os terrenos, dando ênfase especial às profundidades
de ocorrência, ao grão, cor, cheiro, friabilidade e compacidade.
▪ Sempre que se justificar, regista anormais resistências oferecidas pelas ferramentas à
furação ou qualquer outra característica singular.
▪ Depois de medir o comprimento da amostra (comprimento de recuperação) e com o
cuidado necessário, coloca-a numa caixa assinalando com dois tacos de madeira o início
(topo) e o fim (base) da furação entre manobras. Nos tacos registam-se as respetivas
profundidades, expressas em metros com uma casa decimal (arredondada ao decímetro).
▪ Para referência das caixas de amostras, regista a designação da sondagem, nome
abreviado da obra e/ou projeto, local e número da caixa e número total de caixas
pertencentes ao mesmo furo.
j)

Após a extração da amostra e sempre que especificado, procede-se à execução dos ensaios
previstos no interior do furo, com vista à caracterização mecânica dos terrenos.

k)

Diariamente o Sondador regista, na “parte diária”, as ocorrências mais significativas detetadas no
decorrer da furação, nomeadamente:
▪ diâmetros de furação;
▪ diâmetros de revestimentos (caso se utilizem);
▪ descrição da litologia;
▪ medições dos níveis de água no final e no início dos turnos, referindo igualmente se, no
decurso da furação, a água vem sempre à boca do furo ou, caso contrário, a que
profundidade de furação é que desaparece.

2.3

AMOSTRAS DE SOLOS

2.3.1 AMOSTRAS INTACTAS
a)

Na recolha de amostras intactas o Empreiteiro observará as precauções a seguir indicadas, a fim
de garantir a não alteração das mesmas.
▪ O amostrador será sempre revisto e limpo antes de ser utilizado.
▪ Junto de cada sondagem dispor-se-á sempre de um amostrador de reserva, em condições
de ser utilizado, para substituição do amostrador habitualmente em uso, caso este se
danifique.
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▪ Sempre que falhe a extração de uma amostra ou a mesma se apresente danificada,
tentar-se-á extrair de imediato uma nova amostra, com limpeza prévia do fundo da
perfuração.
▪ As amostras serão recolhidas preferencialmente com amostradores de parede delgada
penetrando à pressão, só se admitindo a utilização de amostradores de paredes espessas
e a sua penetração à pancada quando as características do terreno impedirem a
penetração à pressão do amostrador de parede delgada.
▪ Os amostradores terão um diâmetro interior mínimo de 75 mm e um comprimento
mínimo de 50 cm.
▪ Na hipótese de o furo não apresentar, em toda a profundidade, um diâmetro
suficientemente largo para permitir a passagem do amostrador, proceder-se-á ao
alargamento do furo.
▪ Antes de se proceder à extração da amostra, limpar-se-á o fundo do furo e baixar-se-á
lentamente o amostrador até ao fundo do mesmo, certificando-se que este se apoia na
base do furo à profundidade prevista. Esta operação deverá ser feita com o cuidado
necessário para evitar o arrastamento ou o derrubamento das paredes do furo. No caso
de se voltarem a acumular sedimentos no fundo da sondagem, proceder-se-á novamente
à sua limpeza, devendo evitar-se uma acumulação de sedimentos com espessura superior
a 5cm.
▪ Nunca se deverá extrair uma amostra após uma paragem prolongada da perfuração, a fim
de evitar que a humidade natural seja alterada. As amostras serão acondicionadas em
caixas apropriadas (de madeira, plástico ou metálicas), nunca em sacos, imediatamente
após a sua extração e parafinação, de forma a protegê-las das intempéries e evitar a
perda de humidade.
▪ Uma vez protegidas as amostras, estas serão devidamente identificadas com etiquetas
apropriadas, em que se explicitará:
(a)

a indicação da sondagem em que foram extraídas;

(b)

o número da amostra;

(c)

o tipo de amostrador utilizado,

(d)

a profundidade da extração;

(e)

a natureza do terreno a esse nível;

devendo ainda ser identificados os extremos superior e inferior da amostra.
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2.3.2 AMOSTRAS REMEXIDAS
a)

As amostras remexidas serão identificadas com etiquetas apropriadas, de forma análoga à das
amostras intactas. Deverão ser protegidas com um plástico duplo para evitar a perda de
humidade do solo, sendo armazenadas em local fresco e de preferência húmido, enquanto
aguardam transporte.

2.4

ENSAIOS DE PENETRAÇÃO DINÂMICA (SPT)
a)

Os ensaios de penetração dinâmica, SPT, têm como objetivo a determinação da resistência do
solo à penetração de um amostrador normalizado, bem como a obtenção de amostras
representativas.

b) São ensaios realizados dentro dos furos de sondagem com espaçamentos de 1,5 m ou sempre
que ocorrer uma alteração sensível de litologia.
c)

O equipamento para execução do ensaio é normalizado, sendo constituído por:
▪ guincho mecânico;
▪ cabo de aço;
▪ varas;
▪ pilão;
▪ guia do pilão;
▪ batente;
▪ amostrador Terzaghi;
▪ ponteira.

d) O ensaio consiste na cravação de uma ponteira normalizada, através da aplicação de uma energia
dinâmica, produzida pela queda de um pilão, que é libertado através de um dispositivo
automático. A altura de queda e o peso do pilão são igualmente medidas standard (o pilão tem
um peso de 63,5kgf, sendo a altura de queda de 76 cm).
e)

Antes do início do ensaio, o furo de sondagem é limpo de quaisquer detritos de modo a permitir
que o amostrador possa ser encostado ao terreno natural sem perturbação, sendo ainda
efetuada a leitura do nível de água antes e após a execução do ensaio.

f)

O ensaio é realizado da seguinte maneira:
▪ O amostrador (constituído por um tubo de aço com um comprimento de 457 mm e
diâmetros exterior e interior de 51 mm e 35 mm, respetivamente), ligado a um conjunto
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de varas, é descido até à profundidade de execução do ensaio. O ensaio inicia-se
anotando o nº de pancadas necessárias para a penetração de 15 cm, registando-se
seguidamente o número de pancadas necessárias para a penetração de 30 cm.
▪ Quando o amostrador não penetrar 30 cm com 60 pancadas, anota-se a penetração
conseguida para as 60 pancadas. Em linguagem corrente diz-se que se obteve uma
“nega”.
▪ Após concluído o ensaio, o amostrador é aberto pelo operador, sendo registada a
caracterização visual da amostra, eventuais zonas de transição, comprimento da amostra,
etc.
▪ Os 30 cm finais das amostras são acondicionados em recipientes fechados, transparentes,
sendo anotado, em etiquetas colocadas no interior do recipiente, o número e a
designação da obra, a data e designação da sondagem (ou o respetivo número) e a
profundidade de recolha da amostra, bem como os resultados do ensaio (número de
pancadas nas diferentes fases e respetivas penetrações). Os resultados dos ensaios são
ainda registados nas “partes diárias” de furação, conforme indicado nos pontos
anteriores.

2.5

PIEZÓMETROS

No furo de sondagem indicado proceder-se-á à instalação de piezómetro de tubo aberto.
O dispositivo, referente ao piezómetro de tubo aberto, é constituído por:
▪

tubo piezométrico em PVC (Ø75 mm);

▪

câmara piezométrica ranhurada, em PVC (ranhuras da ordem dos 0.5mm);

▪

maciço constituído por material filtrante, nomeadamente areão, geotêxtil ou georede;

▪

maciço de encabeçamento em betão ou argamassa;

▪

tampa de proteção do tubo piezométrico.

Para definição da profundidade das câmaras piezométricas a instalar e também para melhor interpretação
das leituras, ter-se-á em conta a recolha das amostras efetuadas durante a furação para definição das
diferentes litologias ocorrentes.
Para instalar o piezómetro procede-se à limpeza (do fundo) do furo, sendo posteriormente lançada areia
limpa/areão, numa extensão de furo de cerca de 0.20 m, visando a constituição da base de um filtro.
Seguidamente é feito o preenchimento de um troço, da ordem de 0.20 m, com areia fina para servir de
material de transição para a selagem.
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No final é feito um maciço de encabeçamento, em betão ou argamassa, para proteção do dispositivo.
Os materiais, equipamentos e as respetivas quantidades, utilizadas e consumidas na instalação do
aparelho, são registados na parte diária referente à sondagem, na qual se procedeu à instalação do
piezómetro.

2.5.1 LEITURA DO NÍVEL DE ÁGUA
A leitura do nível de água dentro de um piezómetro faz-se com recurso a uma sonda elétrica, composta por
uma bobina (roldana) manual com dispositivo sonoro e luminoso, fita graduada e torpedo de prova (sonda)
com sensor elétrico. Todos os componentes metálicos do aparelho são em aço inoxidável. A fita de leitura é
plástica, contendo duas cordas em aço resistente e a graduação é feita internamente, não podendo por
isso ser apagada ou deformada. A corrente elétrica necessária é fornecida por 4 pilhas comerciais, de 1.5 V,
inseridas no suporte manual da roldana.
Quando se atinge o nível de água a sonda acende uma luz e/ou emite um som, permitindo ao operador
detetar a profundidade a que o nível de água ocorre, através da leitura direta na fita graduada em
centímetros.
Os resultados obtidos correspondem aos valores das profundidades a que ocorrem os níveis de água e são
interpretados através da análise de várias leituras efetuadas num determinado período de tempo.
As leituras deverão ser efetuadas, durante a realização dos trabalhos de prospeção, com a maior
regularidade possível, dentro do razoável; após a conclusão dos trabalhos de prospeção e até ao início dos
trabalhos de terraplenagem deverão ser efetuadas leituras mensais durante o período seco, e quinzenais
durante os períodos de maior pluviosidade.

2.6

ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO SOBRE AMOSTRAS COLHIDAS EM
SONDAGENS ROTATIVAS
a)

Salvo indicação expressa em contrário, os ensaios serão realizados segundo a metodologia
indicada nas normas e especificações do LNEC ou regulamentação internacional em vigor e serão
executados por empresas e laboratórios devidamente credenciados.

b) Para além dos resultados próprios do ensaio, o Empreiteiro fornecerá os seguintes elementos:
▪ descrição da amostra e sua classificação;
▪ listagem das leituras efetuadas durante o ensaio e registo das ocorrências;
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▪ fotografia de cada provete antes e depois do respetivo ensaio;
▪ As amostras remexidas de solos serão submetidas a ensaios laboratoriais de identificação:

2.7

(a)

granulometria por peneiração (solos granulares);

(b)

granulometria por sedimentação (solos finos);

(c)

limite de liquidez e limite de plasticidade (solos finos);

(d)

teor em humidade natural;

RELATÓRIO FINAL – GEOTÉCNICO E HODROGEOLÓGICO
a)

A caracterização dos terrenos terminará com a realização de um relatório final.

b) Com base nos resultados obtidos nos trabalhos efetuados, será elaborado o referido relatório
final, que integrará a seguinte informação:
▪ Memória descritiva dos trabalhos, incluindo a quantificação e descrição do modo de
execução dos mesmos;
▪ Planta de localização dos trabalhos realizados, incluindo cotas altimétricas e planimétricas
da boca das sondagens;
▪ Resultados obtidos nos trabalhos de prospeção, nomeadamente através da apresentação
de documentação fotográfica, incluindo fotografias das caixas dos tarolos, bem como
gráficos individuais das sondagens, onde constarão:
(a)

identificação:
▪ designação da sondagem;
▪ profundidade atingida;
▪ cota e coordenadas da boca do furo;
▪ datas de execução;
▪ equipamento e diâmetros de furação;
▪ equipa de furação;

(b)
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▪ descrição das camadas atravessadas, incluindo descrição litológica, graus
de alteração e fracturação (no caso de se tratar de maciço rochoso), bem
como a espessura das mesmas;
▪ profundidade dos níveis de água ocorrentes (leituras efetuadas nos
piezómetros e durante os trabalhos de furação, no início e final do turno,
incluindo possíveis variações sazonais);
▪ ensaios realizados e respetivos resultados, nomeadamente ensaios SPT;
▪ resultados dos ensaios laboratoriais;

(c)

informação hidrogeológica:
▪ descrição das características dos piezómetros e dos níveis de água
identificados;

▪ Análise dos resultados obtidos, nomeadamente:
(a)

o zonamento geológico-geotécnico, representado em perfis interpretativos que

integram e apresentam todos os dados colhidos;
(b)

a análise geológico-geotécnica, com base no zonamento geotécnico efetuado,

onde serão sugeridos para as formações ocorrentes:
▪ todos os parâmetros geomecânicos considerados como relevantes (peso
volúmico, ângulo de atrito, coesão e módulo de deformabilidade);
▪ a caracterização em termos de escavabilidade, de forma empírica, através
da correlação dos resultados dos ensaios SPT e da classificação
macroscópica das amostras com tabelas existentes na bibliografia da
especialidade.
▪ Proposta das soluções a adotar para as estruturas de contenção e para as fundações;
▪ Todos os elementos que constituem o relatório (texto, peças desenhadas, fotografias e
outros) devem ser fornecidos em papel e em suporte informático editável.
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3.

EQUIPA PROJETISTA

O presente Plano de Prospeção Geológico-Geotécnica foi desenvolvido com base na seguinte equipa
técnica:
Engenheiros Projetistas:
António Cristóvão (Eng.º Civil)
Vanessa Aleixo (Eng.ª Civil)

Lisboa, 02 de outubro de 2018

JETsj Geotecnia, Lda

JETsj Geotecnia, Lda

(António Cristóvão, Engº Civil)
Especialista em Geotecnia – OE Portugal
acristovao@jetsj.com
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