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1.

INTRODUÇÃO

Refere-se o presente documento à Memória Descritiva e Justificativa, 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.

TRABALHOS DE PROSPECÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA A REALIZAR

Os trabalhos de prospeção a realizar têm por objetivo a caracterização pormenorizada dos materiais
presentes no local da obra, atendendo às suas características hidrogeológicas, geológicas e geotécnicas.
Pretende-se aferir, em rigor, as propriedades mecânicas dos terrenos atravessados de modo a permitir
analisar o seu comportamento aquando da execução da solução de estabilização, materializada pela
execução de redes pregadas.
Os trabalhos de reconhecimento geológico e geotécnico a realizar no âmbito do presente projeto
envolverão cartografia geológico-geotécnica da face dos taludes de escavação, levantamento exaustivo de
descontinuidades emergentes na face dos e trabalhos de prospeção mecânica, nomeadamente sondagens
mecânicas verticais e horizontais. O reconhecimento geológico-geotécnico de superfície pressupõe a
desmatação dos taludes, possibilitando a observação direta do mesmo. Os trabalhos de desmatação
deverão ser avaliados pela equipa responsável pela prospeção e a sua execução deverá ser definida com o
Dono de Obra. No âmbito do presente Plano de Prospeção, é excluída a realização da desmatação por
parte da equipa responsável pela prospeção.
Pretende-se com esta metodologia a caracterização pormenorizada do maciço rochoso aflorante nas
escavações do Arruamento de acesso à ETAR e onde se verificam instabilidades que possam afetar esta via
rodoviária, bem como a avaliação da evolução do maciço em profundidade quer no que respeita o seu
estado de alteração, fracturação e RQD.
Face ao enquadramento do local, verifica-se que a realização de sondagens verticais na crista do talude não
é viável ao longo da extensão da intervenção. Tal situação deve-se à existência de edificações no local, o
que impossibilita a existência de acessos à crista do talude na extensão em referência. Neste seguimento, e
de forma a caracterizar o maciço rochoso em profundidade, definiu-se a execução de uma sondagem
vertical fora do limite da intervenção.
Neste enquadramento, os trabalhos que se preconizam nesta fase serão constituídos por:
•

1 Sondagem mecânica com furação à rotação 86mm, S1, com recolha contínua de amostras
para classificação macroscópica, cuja localização é indicada nas peças desenhadas. Esta localização
é indicativa, podendo sofrer pequenos ajustes, caso tal se revele conveniente em fase de obra;

•

4 Sondagens mecânicas horizontais com furação à rotação 101/86mm, numeradas de FH1 a
FH4, com recolha contínua de amostras para classificação macroscópica, cuja localização é
indicada nas peças desenhadas. Esta localização é indicativa, podendo sofrer pequenos ajustes,
caso tal se revele conveniente em fase de obra;
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•

Realização de ensaios laboratoriais de identificação corrente sobre as amostras remexidas,
colhidas através das sondagens mecânicas e consideradas representativas dos terrenos
atravessados durante a furação, nomeadamente:
o

Análises Granulométricas por Peneiração (LNEC E-239): 3 unidades;

o

Limites de Consistência (Atterberg) (LL+LP) (NP 143): 3 unidades;

o

Teor em humidade natural (NP 84): 3 unidades.

o

Ensaios de compressão simples, com medição da deformação e determinação do módulo
de deformabilidade, a realizar em amostras colhidas: 3 unidades.

A aferição do tipo de terreno a considerar para os ensaios laboratoriais deverá ser efetuada no decorrer
das sondagens, tendo por base a caracterização dos terrenos prospetados.
Atendendo à dimensão da intervenção de estabilização do talude, em particular a dimensão da furação
para a execução de pregagens, as profundidades mínimas a atingir pelos furos das sondagens horizontais,
deverão ser de 12,0m.
Considera-se que as sondagens verticais a realizar deverão atingir profundidades compatíveis com um
comprimento mínimo de furação de aproximadamente 20,00m, e observação de um mínimo de três (3)
negas consecutivas nos ensaios SPT, caracterizadas por uma capacidade resistente equivalente a NSPT
superior a 60 pancadas.
Após a conclusão desta campanha deverá ser avaliada, a partir da análise dos resultados, a necessidade da
realização de uma campanha de prospeção complementar.
O número total de ensaios “in-situ”, a profundidade das sondagens, o número e tipo de ensaio laboratoriais
deverão ser ajustados no decorrer da campanha, no intuito de maximizar a informação a obter. Neste
contexto, torna-se necessária uma comunicação constante entre os projetistas e a entidade adjudicatária,
no sentido de aferir e adaptar este programa à realidade local encontrada no decurso dos trabalhos.
A informação final deverá ser compilada e interpretada por um técnico qualificado, sendo essa
interpretação objeto de um relatório final, o qual deverá incluir recomendações para as soluções de
movimentação de terras, de estruturas de contenção e de fundações.
Todos os elementos deverão ser fornecidos em papel e suporte informático editável, incluindo as
fotografias e os desenhos.
Os trabalhos deverão ser realizados de acordo com as especificações técnicas que constituem o presente
projeto.
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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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