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Florinda Veiga

De: Isabel Piedade <isabel.piedade@cm-santarem.pt>
Enviado: 27 de abril de 2017 10:37
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: RE: Envio do(a) Requerimento rq562 / xiii / 2ª al 
Anexos: AR.pdf; Relatório 240-2012-NFTOS.pdf; CALENDARIZAÇAO.pdf

Exmºs senhores 
 
Incumbe‐me o senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém, dr. Ricardo Gonçalves, de remeter o nosso 
oficio registado com o nº 4641, assim como os relatórios sobre as Encostas de Santarém. 
 
Atentamente  
 
Nota: os documentos em apreço, devido ao seu tamanho, seguirão em diversos e‐mails. 
(1) 
 

 
 

De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]  
Enviada: quarta‐feira, 1 de março de 2017 16:21 
Para: Geral ‐ Município de Santarém <geral@cm‐santarem.pt> 
Assunto: Envio do(a) Requerimento rq562 / xiii / 2ª al  

 

Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários Senhores Deputados, registado 
com o n.º rq562 / xiii / 2ª al sobre Encostas de Santarém - Pedido de relatórios de monitorização das condições de estabilidade..  

Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 dias. 

Divisão de Apoio ao Plenário.  
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RESUMO DA PERITAGEM EFECTUADA PELO LNEC ÀS BARREIRAS DE 

SANTARÉM ENTRE 8 DE JANEIRO E 14 DE MAIO DE 2010 

 

0. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Uma versão preliminar deste relatório foi entregue à Câmara Municipal de Santarém 

(CMS) por via digital (email), na forma de Memorando, em 16 de maio de 2010 (LNEC, 

2010). Esse Memorando é agora reproduzido na forma de relatório para envio formal. 

 

Posteriormente, com base nesse Memorando foi elaborado um documento em Power 

Point (LNEC, 2012), relativo à estabilidade das encostas de Santarém, apresentado pelo 

LNEC no dia 15 de outubro de 2012 aos Deputados da Assembleia da República do 

circulo de Santarém, ao Presidente da Câmara Municipal de Santarém e aos seus 

Vereadores.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na sequência das intempéries que assolaram o Continente em dezembro de 2009 a 

Câmara Municipal de Santarém (CMS) solicitou, no dia 29 de dezembro de 2009, através 

de uma telecópia (registo de entrada nº 17098), ao Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil (LNEC), que efectuasse, com urgência, uma peritagem às encostas de Santarém 

para actualizar as recomendações expressas no Estudo Prévio elaborado pelo Consórcio 

JetSj/GeoÁrea (2009) no âmbito do Projecto Global de Estabilização das Encostas de 

Santarém (PGEES). A peritagem solicitada ocorreu entre 8 de Janeiro e 14 de Maio de 

2010, após a aprovação prévia pelo Sr. Vereador João Teixeira Leite do Plano de 

Trabalhos e estimativa correspondente conforme apresentado em reunião na CMS pelo 

Eng.º Francisco Salgado e enviado pelo LNEC no dia 7 de Janeiro de 2010 via telecópia 

(registo nº 0061). 

 

Após a maioria da peritagem ter já sido efectuada, no dia 7 de Maio, ocorreu uma reunião 

da Comissão de Acompanhamento do PGEES com a presença da equipa projectista onde 
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foi feito um resumo oral dos resultados da peritagem do LNEC. Igualmente, foi 

comunicada à equipa projectista de que a CMS tinha aprovado, recentemente, em reunião 

de Câmara o Estudo Prévio elaborado pelo Consórcio em Março de 2009, e que este 

Consórcio, depois de ser notificado formalmente pela CMS, deverá, então, iniciar a 

elaboração do respectivo Projecto de Execução. Nesse sentido, na reunião deliberou-se 

que: i) os membros da Comissão de Acompanhamento efectuariam no dia 14 de Maio, 

conjuntamente com representantes da equipa projectista, uma visita de inspecção às 

encostas consideradas mais criticas do ponto de vista da estabilidade actual; e ii) no dia 

17 de Maio ocorreria no LNEC uma reunião técnica, com a presença da equipa projectista 

e de um representante da CMS, com o objectivo do LNEC apresentar uma súmula dos 

resultados considerados mais importantes do ponto de vista da estabilidade actual (à data 

de Maio de 2010) para que estes sejam tidos em conta na elaboração do referido Projecto 

de Execução. 

 

Assim, neste documento faz-se uma súmula da peritagem efectuada pelo LNEC, entre 8 

de Janeiro e 14 de maio de 2010, fazendo-se sobressair os resultados mais pertinentes do 

ponto de vista da estabilidade nas encostas de Santarém consideradas no PGEES.  

 

2. SÚMULA DA PERITAGEM EFECTUADA PELO LNEC 

 

Fotografias ilustrativas das instabilidades observadas, obtidas durante a peritagem, estão 

colectadas em LNEC (2012) e devem ser consultadas conjuntamente com a leitura deste 

documento. 

 

• Conforme referido a intervenção do LNEC iniciou-se em 8 de Janeiro de 2010. 

 

• No dia 12 de Fevereiro, o LNEC, antes de terminar a peritagem a todas as 

encostas, considerou importante agendar uma reunião específica com o Sr. Vereador 

António Valente, responsável pelo pelouro da Protecção Civil, para o pôr ao corrente do 

resultado da peritagem entretanto efectuada pelo LNEC às encostas mais críticas, 
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nomeadamente as encostas de Santa Margarida, Travessa do falcão, Estrada das 

Quebradas e Estrada da Estação (Ribeira de Santarém).  

 

Durante a reunião o LNEC recordou que na Rua de Santa Margarida metade do 

logradouro do edifício nº 13 sofreu um colapso, no passado, ficando as fundações do 

edifício á face da crista do talude do lado do colapso, e o logradouro do edifício com o nº 

15 e respectivas varandas sofreram um colapso total ficando também as fundações deste 

edifício à face da crista do talude. Nalgumas locais é possível ver zonas em consola 

devido a fenómenos de erosão causados pela percolação de águas pluviais e de líquidos 

oriundos do sistema de esgotos domésticos locais que escorrem directamente para a face 

do talude.  

 

Com base nestes factos e nos resultados das inspecções efectuadas o LNEC recomendou 

o seguinte (ver fotografias em LNEC, 2012): 

 

1-Interdição urgente do acesso à zona do logradouro e (ou) respectivas varandas 

(quando caso disso) em risco de desabamento das edificações a seguir indicadas: 

a) Rua de Santa Margarida: nº 5 (interdição parcial); nº 11, nº 13, nº 15, nº 17-21, nº 

23, nº 25 e nº 27; 

b) Travessa do Bairro do Falcão: nº 1, nº 3, nº 5, nº 7, nº 9 (incluindo o Anexo) e nº 

21 (interdição parcial); 

c) Rua da Imaculada Conceição: nº 1 e nº 5, Quebradas (interdição parcial)); 

d) Estrada do Outeiro da Forca nº 5, Quebradas (interdição parcial); 

 

2-Demolição controlada dos edifícios da Rua de Santa Margarida, desocupados e em 

estado de pré-rotura, designadamente os nº 17 a 21, e nº 29, pois uma rotura não 

controlada poderá por em perigo os edifícios confinantes. 

 

3- Dar início a processos de desalojamento relativamente ao nº 13, nº15, nº23, nº25 e 

nº27 para que seja possível implementar as acções de reforço previstas no Estudo 

Prévio elaborado pelo Consórcio JetSj/Geoárea (2009).  
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4- Reperfilamento do talude, na estrada da Estação, localizado nas traseiras dos 

edifícios sitos no nº 53 e nº 55-61 e derrube de uma árvore no talude na traseira do 

edifício sito no nº 53 

 

• Na noite do dia 17 para o dia 18 de Fevereiro o logradouro do nº 23 da Rua de 

Santa Margarida desabou ficando o edifício sem a parede exterior do lado adjacente ao 

logradouro e a inquilina foi imediatamente desalojada.  

 

• Nos dias 23 e 24 de Fevereiro, por iniciativa do LNEC, e com o acordo prévio da 

CMS, técnicos destas duas instituições delimitaram, com uma fita plástica, as diversas 

zonas referenciadas atrás durante a reunião do passado dia 12 de Fevereiro.  

 

• No dia 3 de Março o LNEC foi informado que a CMS encerrou a EN114 em 

virtude de uma derrocada de blocos de pedra de grande dimensão, numa zona localizada 

no pé do talude da calçada de Santiago e solicitou ao LNEC para se pronunciar sobre a 

decisão da CMS. Na sequência de uma inspecção detalhada nesse mesmo dia o LNEC 

recomendou que a EN114 continuasse encerrada por razões de estabilidade. Deste essa 

data o LNEC tem vindo a efectuar inspecções adicionais a esta zona (dias 12 de Março, 

12 de Abril, 7 e 14 de Maio), incluindo inspecções a uma outra zona de instabilidade que 

se desenvolveu, em meados de Abril, também na EN114 mas localizada, mais acima no 

acesso a Santarém, perto da Fonte da Figueira. A 16 de Maio de 2010, data da elaboração 

do Memorando (LNEC, 2010a) a EN114 continuava encerrada por razões de estabilidade 

conforme explicitado em Anexo.  

 

3. NOTAS MAIS IMPORTANTES A TRANSMITIR À EQUIPA PROJECTISTA 

RELATIVAMENTE À ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

 

No intervalo de tempo entre a elaboração do Estudo Prévio (Março de 2009) e o final 

desta peritagem ocorreram situações evolutivas de instabilidade, nalgumas zonas já 

estudadas pelo Consórcio, devido às fortes intempéries que assolaram o País durante o 
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último Inverno e o início desta Primavera. Uma súmula é feita de seguida, conforme foi 

apresentada em  17 de Maio à equipa projectista e à CMS. 

 

3.1- Rua de Santa Margarida 

 

a) Logradouro do nº 5: recomenda-se que seja feita uma nova visita de inspecção pela 

equipa projectista para ter em conta no projecto de execução o desenvolvimento de uma 

longa fenda no pavimento do pátio localizado entre o edifício e o talude da encosta;  

b) Edifício nº 11: recomenda-se o seguinte: i) solicitar o projecto de execução do edifício 

à CMS; ii) efectuar uma visita de inspecção detalhada à zona da fundação; iii) com base 

nos elementos colhidos nessa visita e nos dados do projecto relativos às fundações deste 

edifício decidir se o edifício tem de ser demolido, ou não, para permitir a execução do 

reforço do talude adjacente ao edifício. 

c) Desalojamento definitivo dos moradores da Rua de Santa Margarida dos edifícios nº 

11? e nº13 a 27. Lembrar à CMS que o Estudo Prévio considera a possibilidade dos 

moradores desses edifícios virem a ser realojados nos novos edifícios que são previstos 

virem a ser construídos nesta zona, conforme consta na secção 3.4.3.2 do Estudo Prévio 

(pág. 109) e no Desenho nº PGEES-EP-URBO2 de Março de 2009. 

d) Campanha de leitura nos inclinómetros instalados na Rua de Santa Margarida: 

Recomenda-se que seja feita uma nova campanha para confirmar, ou não, a existência e a 

magnitude de possíveis deslocamentos horizontais que tenham sido mobilizados, em 

profundidade, deste a campanha de referência que foi efectuada em Março de 2009. 

  

3.2- Bairro do Falcão 

 

a) Logradouro do nº 4 e Anexo: recomenda-se que seja feita uma nova visita de inspecção 

pela equipa projectista para ter em conta no projecto de execução o desenvolvimento de 

uma longa fenda no pavimento do pátio localizado entre o edifício e o talude da encosta. 

b) Logradouro do nº 9: recomenda-se que seja feita uma nova visita de inspecção pela 

equipa projectista para ter em conta a diminuição da área do logradouro devido a uma 

derrocada parcial da encosta nesta zona. 
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b) Campanha de leitura nos inclinómetros instalados na Travessa do Bairro do Falcão: 

recomenda-se que seja feita uma nova campanha para confirmar, ou não, a existência e a 

magnitude de possíveis deslocamentos horizontais que tenham sido mobilizados até à 

data, em profundidade, deste a campanha de referência que foi efectuada em Março de 

2009. 

 

3.3- Quebradas e Outeiro da Forca 

 

Nesta zona o LNEC confirmou as recomendações expressas no Estudo Prévio elaborado 

pelo Consórcio (JetSJ/Geoárea, 2009), fazendo sobressair a necessidade da interdição 

localizada em três zonas, nomeadamente nas Quebradas na Rua da Imaculada Conceição: 

nº 1 e nº 5 e na Estrada do Outeiro da Forca nº 5.  

 

3.4- Portas do Sol – Jardim e talude de Alfânge 

 

Das visitas efectuadas, em Janeiro de 2010, às muralhas das Portas do Sol, do lado do 

jardim e do lado do caminho de ronda foi possível constatar a existência localizada de 

fissuração com aberturas significativas e variáveis, assim como algumas zonas com 

erosão localizada na base das muralhas, pelo que se recomenda que a equipa projectista 

efectue uma nova visita ao perímetro interior e exterior das muralhas para poder 

actualizar a informação colhida até Março de 2009.  

 

Igualmente detectou-se que: i) o novo sistema de drenagem do jardim das Portas do Sol 

está ligado exteriormente ao sistema de drenagem do talude do lado de Alfânge; ii) em 

situações de pluviosidade intensa a água transborda, abundantemente, da zona da ligação 

do novo sistema de drenagem para o sistema de drenagem do talude, ensopando 

completamente os solos da encosta localizados a jusante. 

 

Em 10 de Março de 2010 o LNEC é informado de que diversos blocos se desprenderam 

do topo da bancada calcária no sopé da encosta localizada, na zona da propriedade do 

Arqto. Guedes de Amorim, que fica por sua vez localizada na zona da muralha adjacente 
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às muralhas do jardim das Portas do Sol. Trata-se de uma zona adjacente a uma zona que 

foi tratada no passado através de gunitagem, mas cujo tratamento foi interrompido na 

zona que nesta data sofreu um desmoronamento parcial, mas superficial. Recomenda-se 

que um tratamento por gunitagem nesta zona poderá restabelecer a estabilidade local e 

travar a continuação do fenómeno erosivo que causou o referido desprendimento de 

alguns blocos calcários. 

 

No decurso das visitas foi possível identificar 3 tubos inclinométricos que foram 

instalados no interior do Jardim das Portas do Sol. Por estes tubos estarem sobressaídos 

relativamente à cota do terreno recomenda-se que sejam cortados e o seu topo 

devidamente protegido mas, antes de efectuar esta acção recomenda-se que seja efectuada 

uma campanha de actualização relativamente à campanha efectuada em Março de 2009.  

 

Do lado da estrada do Alfânge foi possível observar que existem um conjunto de 

ancoragens de barra que perderam a sua força de tracção tendo o betão de recobrimento 

dessas ancoragens saído e caído ficando a cabeça dessas ancoragens expostas às 

intempéries. Numa delas foi possível desenroscar a porca de aperto manualmente o que 

significa que a ancoragem está sem carga de tracção. Recomenda-se que esta situação 

seja investigada e a força de tracção das ancoragens reposta e as cabeças novamente 

seladas. 

 

3.5- Calçada de Santiago 

 

Da visita efectuada à zona da calçada de Santiago confirmou-se que a fundação do 

torreão necessita de ser reforçada para estabilizar uma fenda, com uma abertura 

significativa, que existe nesse torreão. 

 

Foi também possível observar que as caixas de protecção das ancoragens instrumentadas 

foram vandalizadas e tem de ser recuperadas. 

 



  LNEC, Proc. 503/72/11033 8  

Igualmente foi possível observar que a caixa de ligação do sistema de saneamento da 

cidade de Santarém ao sistema de drenagem e saneamento que desce a encosta e 

atravessa a EN114 teve um rotura que desencadeou um processo erosivo pela encosta 

abaixo mas, à data, está provisoriamente recuperada. Recomenda-se que a recuperação 

seja definitiva para assegurar a estabilidade local a longo prazo. 

 

3.6 - Estrada da Ribeira de Santarém 

 

Reperfilamento parcial do talude, na estrada da Estação, localizado nas traseiras dos 

edifícios sitos no nº 53 e nº 55-61. O PGEES preconiza o reperfilamento global do talude 

nesta zona. Contudo, no decurso das intempéries do passado Inverno desenvolveu-se uma 

cunha instável localizada a montante dos referidos edifícios nº 53 a 61 cuja rotura poderá 

originar o colapso do terraço do nº 53, das lajes de cobertura dos armazéns localizados 

nos nº 55-61, assim como provocar uma eventual queda de materiais na estrada da 

Estação com a sua consequente interrupção.  

Recomenda-se, assim, que previamente ao reperfilamento global previsto no PGEES seja 

efectuado um adoçamento localizado do talude na sua zona mais instável conforme 

transmitido nas reuniões dos dias 12 de Fevereiro e 7 e 14 de Maio do corrente. 

Recomenda-se igualmente o derrube de uma árvore instável localizada no talude na 

traseira do edifício sito no nº 53.  

 

3.7 - EN114 

 

Recomendações relativas às duas instabilidades em curso na EN114 estão incluídas num 

Memorando específico sobre o assunto apresentado em Anexo. Um sumário é 

apresentado de seguida. 

 

a) Na zona do muro de gabiões recomenda-se que a altura destes seja aumentada para 

suster a queda de possíveis materiais de duas zonas instáveis referenciadas entre a calçada 

de Santiago e a EN114. Esta recomendação já foi contemplada pelas Estradas de 

Portugal. EP (LNEC, 2012).  
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b) Para caracterizar o fenómeno de instabilidade localizado na EN114 perto da fonte das 

Figueiras, onde foram observadas diversas fissurações com aberturas superiores a 40 mm 

e que cortam o pavimento desta estrada nacional desde a berma de montante à berma de 

jusante, recomenda-se que seja executado um estudo complementar de reconhecimento 

geológico - geotécnico através da execução de sondagens com execução de ensaios SPT e 

recolha de amostras para caracterização laboratorial do tipo e da resistência das 

formações locais. Os furos das sondagens devem ser instrumentados com tubo calha 

inclinométrico para: i) permitir definir a espessura dos depósitos localizados acima da 

superfície potencial de deslizamento; ii) acompanhar a evolução da taxa da instabilidade; 

e iii) obter dados para permitir a elaboração de um projecto de reforço com o qual a 

estabilidade local seja reposta. 

Recomenda-se que a definição das sondagens, assim como, a elaboração do projecto de 

reforço seja entregue ao Consórcio responsável pelo PGEES. 

 

Entretanto, técnicos das Estradas de Portugal, EP, tomaram a iniciativa de resolver a 

situação tendo chegado à conclusão que a instabilidade estava relacionada com um 

problema de drenagem localizada oriundo de um fontanário adjacente à EN114. Nesse 

sentido o sistema de drenagem foi recuperado e as fundações da estrada foram saneadas e 

substituídas por materiais competentes (EP, 2010). Até à data (Outubro de 2012) a 

situação está controlada e estável. 

 

3.8 – MANUNTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO  

 

Recomenda-se que alguns dos instrumentos que compõem o sistema de observação 

instalado pelo LNEC sejam recuperados ou substituídos, nomeadamente as ancoragens 

atrás referidas, as caixas de protecção de ancoragens, testemunhos e fissurómetros.   

 

Igualmente, recomenda-se que todas as fissurações consideradas significativas que não 

estejam ainda instrumentadas devem ser instrumentadas com fissurómetros adequados às 

dimensões das fendas, nomeadamente as fendas observadas nas muralhas localizadas na 
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zona do Jardim das Portas do Sol e as fendas observadas nas muralhas na zona da 

propriedade do Arq.to Amorim. 

 

3.9 – CAMPANHA DE MONITORIZAÇÃO EFECTUADA PELO LNEC EM 2010  

 

Para além das visitas de inspeção o plano de trabalhos do LNEC incluiu uma campanha 

de monitorização às encostas do Alfânge e de Santiago. Os resultados obtidos estão 

apresentados em LNEC (2010b). Da análise dos resultados obtidos pode concluir-se que 

as zonas instrumentadas continuaram a ter, até Janeiro de 2010, um comportamento 

adequado. Contudo, conforme foi descrito atrás diversos instrumentos tem de ser 

recuperados e várias novas zonas nas muralhas devem ser reforçadas e instrumentadas.   

 

3.10 – CAMPANHA DE ACTUALIZAÇÃO, NO SISTEMA INCLINOMÉTRICO 

INSTALADO PELO CONSÓRCIO  

 

Igualmente, conforme referido ao longo do texto recomenda-se que seja feita uma 

campanha de actualização, relativamente à campanha de referência de Março de 2009, no 

sistema inclinométrico instalado pelo Consórcio e que na mesma data a equipa do LNEC 

efectue em simultâneo uma campanha para assim poder dar continuidade à campanha de 

Março de 2009. 

 

4.0 – RECOMENDAÇÕES 

 

Ao longo do texto deste documento foram efectuadas diversas recomendações as quais 

foram tidas em conta pelo consórcio na versão final do projecto de execução do PGEES.  

 

Dado que entre 2010 e a data presente as encostas deixaram de ser monitorizadas o 

LNEC (2012) recomendou e volta a reiterar neste documento que a monitorização seja  

retomada com brevidade, pois até que as obras previstas no PGEES sejam executadas a 

estabilidade das encostas deve continuar a ser acompanhada  através de leituras nos 

equipamentos instalados e através de visitas de inspeção detalhadas.  
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Entretanto, o LNEC já foi solicitado pela CMS a enviar uma proposta para retomar a 

monitorização, tendo este Laboratório Nacional enviado por email no dia 16 de Outubro 

de 2012 a proposta solicitada. 

 

LNEC, 20 de Outubro de 2012 
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ANEXO 
 

INSTABILIDADES NA EN 114 – SANTARÉM 
RECOMENDAÇÕES (MAIO DE 2010)  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Na sequência da intensa pluviosidade que tem assolado o Continente, incluindo a cidade 
de Santarém, desencadeou-se recentemente uma situação de instabilidade na EN114, na 
zona referenciada na Figura 1, que obrigou a Câmara Municipal de Santarém, por razões 
de segurança, a encerrar esta via de acesso à cidade e a solicitar ao LNEC um parecer 
sobre o assunto. Para suportar o parecer foram efectuadas duas visitas ao local. Uma no 
dia 3 a outra no dia 12 de Março do corrente.  
 
Posteriormente, na sequência de uma reunião ocorrida, no dia 12 de Abril, no gabinete do 
Sr. Vereador da Câmara Municipal de Santarém, António Valente, em que esteve também 
presente um representante da Estradas de Portugal, E.P. o LNEC foi informado  
 

 
Figura 1 – Zona de instabilidade na EN114 

(fotografia tirada no dia 3 de Março de 2010) 
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que para além da instabilidade referida na Figura 1 se desenvolveu, entretanto, uma outra 
situação de instabilidade localizada mais acima na EN 114 em que foram detectadas 
várias fissurações no pavimento do lado do talude de jusante desta estrada nacional. 
Assim, O LNEC foi solicitado a efectuar, nesse dia, uma 3ª visita ao local incluindo a 
zona da nova instabilidade. A esta visita seguiram-se duas visitas adicionais, uma no dia 
7 e a outra no dia 14 de Maio. Neste Memorando faz-se um ponto de situação e 
formalizam-se as recomendações sobre as duas situações de instabilidade. 
 
2. RESULTADOS OBTIDOS DURANTE AS VISITAS EFECTUADAS POR 
TÉCNICOS DO LNEC AO LOCAL DA INSTABILIDADE REFERIDA NA FIG. 1 
 
Nos dias 3 e 12 de Março e 12 de Abril técnicos do LNEC efectuaram uma visita ao local 
com o objectivo de obter dados, a seguir apresentados, que fundamentam as 
recomendações apresentadas no capítulo 4 deste memorando.  
 
2.1 – Visita efectuada no dia 3 de Março 

a) a zona instável fica localizada a jusante da calçada de Santiago (Figura 2); 

 
Figura 2 – Localização da zona da instabilidade relativamente à calçada de Santiago 

(fotografia tirada no dia 3 de Março de 2010) 
 

b) a montante da EN114 existe um muro de gabiões o qual na zona da instabilidade 
não teve altura suficiente para suster dois blocos de pedra que desceram a encosta. 
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Um deles ficou no topo do muro (Figura 1 e 3) e o outro atravessou a EN114 
(Figura 4) 

 
 

Figura 3 – Bloco de pedra no topo do muro de gabiões (ver Figura 1) 
(fotografia tirada no dia 3 de Março de 2010) 

 
Figura 4 – Bloco de pedra que atravessou a EN114 

(fotografia tirada no dia 3 de Março de 2010) 
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c) O muro de gabiões a jusante da zona instável tem altura variável (Figura 5) 

 

 
 

Figura 5 – Vistas do muro de gabiões a jusante da zona instável 
(fotografia tirada no dia 3 de Março de 2010) 
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d) A instabilidade desconfinou lateralmente o talude que ficou com um corte quase 
vertical (Figura 6). 

 
 

Figura 6 – Zona de montante da zona instável com corte quase vertical 
(fotografia tirada no dia 3 de Março de 2010) 

 
2.2 – Visita efectuada no dia 12 de Março 
 
Com condições climatéricas mais favoráveis, do que as registadas no dia 3 de Março, foi 
possível aceder a meio da encosta e observar a zona instável com maior pormenor 
(Figuras 7, 8 e 9). 
 
Na zona da Fotografia 7 foi possível constatar que a massa de solos instáveis está 
completamente saturada e muito remexida podendo deslizar pela encosta sem aviso 
prévio. A espessura destes depósitos poderá ser significativa. Adjacente a esta zona existe 
uma árvore de médio porte em situação de pré colapso (Figura 8) e a meia encosta foram 
identificados blocos de pedra semelhantes aos que caíram na EN114 (Figuras 9 e 4).  
Adjacentemente ao local do escorregamento foi possível identificar uma outra zona 
potencialmente instável envolvendo uma massa de solo significativa, à qual não foi 
possível ter acesso porque as condições de instabilidade dos solos locais o não 
permitiram.   
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Figura 7 – Vista do topo da crista da zona instável  
 

 
Figura 8 – Vista de árvore de médio porte em situação de colapso 
 



LNEC – Proc. 503/72/11033 19 

 
 

 
 
Figura 9 – Vista de blocos de pedra localizados a méis encosta 
 
2.3 – Visita efectuada no dia 12 de Abril 
 
No decurso da visita efectuada no dia 12 de Abril foi possível subir a encosta deste a 
EN114 até à calçada de Santiago podendo constatar-se que a massa de solos instáveis 
continua saturada e muito remexida podendo deslizar pela encosta sem aviso prévio. Foi 
também possível visualizar de uma cota superior a 2ª zona instável (Figura 10) que 
envolve uma massa de solo significativa a qual poderá também deslizar com a 
continuação de situações de pluviosidade.  
 
3. RESULTADOS OBTIDOS DURANTE AS VISITAS EFECTUADAS NOS DIAS 
12 DE ABRIL, 7 E 14 DE MAIO POR TÉCNICOS DO LNEC AO LOCAL DA 
INSTABILIDADE REFERIDA NAS FIG. 11 e 12 
 
 
Na sequência da reunião do dia 12 de Abril, técnicos do LNEC acompanhados por 
técnicos da E.P. e da CMS deslocaram-se ao local de uma outra instabilidade na EN114 
que se desenvolveu no talude de jusante desta estrada nacional conforme referenciado nas 
Figuras 11 e 12. 
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Figura 10 – Vista, da Calçada de Santiago, das duas zonas de instabilidade 
localizadas a montante da EN114 
 
 
 
 
 
 
 



LNEC – Proc. 503/72/11033 21 

 
a) 

 

 
b) 

Figura 11 – Vista das fissurações desenvolvidas na EN114 devido a movimentos de 
instabilidade do lado do talude de jusante: a) vista da parte superior da zona 
instável; b) dimensão relativa da abertura 
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Figura 12 – Vista das fissurações desenvolvidas na EN114 devido a movimentos de 
instabilidade do lado do talude de jusante - vista da parte inferior da zona instável  
 
 
Pode ver-se que as aberturas são significativas e evolutivas conforme é possível observar 
da Figura 11 b), nomeadamente: i) a abertura tem cerca de 40 mm; e ii) o enchimento de 
betuminoso colocado na fissura pelos técnicos da E.P. desapareceu devido ao aumento 
evolutivo da abertura da fissura. 
 
Pode ver-se também das figuras 11 e 12 que o alinhamento continuado das fissuras corta 
a EN114. 
 
Durante a visita foi também possível constatar que a água da fonte localizada do lado do 
talude de montante (Figura 12) não está a ser drenada de uma forma controlada e está a 
entrar no subsolo da EN114. Este poderá ser um dos factores mobilizadores da 
instabilidade. 
 
Posteriormente nos dias 7 e 14 de Maio foram efectuadas visitas adicionais ao local desta 
instabilidade tendo-se constatado no dia 7 de Maio que técnicos da EP voltaram a fechar 
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as fendas com betuminoso e selaram as fendas na caleira com argamassa, assim como 
conseguiram controlar a saída da água da fonte, que caía de uma forma não controlada 
para a caleira, para uma caixa de recepção que existe adjacentemente.  
 
Durante a visita do dia 14 de Maio foi possível constatar que a abertura e a extensão das 
fendas no pavimento da EN114 continua a aumentar embora as águas da fonte continuem 
controladas. 
 
 
 
4. RECOMENDAÇÕES 
 
Com base nos resultados registados durante as 3 visitas recomenda-se o seguinte: 
 

a) a EN114 deve continuar encerrada até que a altura do muro de gabiões na sua 
zona mais baixa seja aumentada de modo que fique com a mesma altura em toda a 
sua extensão (ver Figura 5), e, que os solos constituintes das duas zonas instáveis 
fiquem menos saturados, por secagem, e portanto adquiram uma maior resistência 
ao corte, de forma a minimizar o potencial de deslizamento pela encosta; 

b) a árvore de médio porte, localizada na zona instável, deverá ser removida (Figura 
8); 

c) Devido ao continuado aumento das fissurações observadas no pavimento da EN114 
considera-se muito importante que seja efectuada uma caracterização geológico-
geotécnica através da execução de sondagens com execução de ensaios SPT e 
recolha de amostras para caracterização laboratorial do tipo e da resistência das 
formações locais. Os furos das sondagens devem ser instrumentados com tubo 
calha inclinométrico para: i) permitir definir a espessura dos depósitos localizados 
acima da superfície potencial de deslizamento; ii) acompanhar a evolução da taxa 
da instabilidade; e iii) obter dados para permitir a elaboração de um projecto de 
reforço com o qual a estabilidade local seja reposta. 
Recomenda-se que a definição das sondagens assim como a elaboração do 
projecto de reforço seja entregue ao Consórcio responsável pelo PGEES. 

d) Entretanto as fissuras devem ser novamente seladas, para evitar o ingresso de 
águas das chuvas na zona instável, e, a sua abertura deve ser monitorizada de 
modo a poder-se controlar a evolução da estabilidade local; 

e) abertura da EN114 também deverá estar condicionada até que as condições de 
estabilidade na zona referenciada nas Figuras 11 e 12 estejam asseguradas. 

 
 
 
5.0 NOTA FINAL 
 
À data da impressão deste relatório os técnicos das Estradas de Portugal, EP, já 
restabeleceram a segurança na zona referenciada nas Figuras 11 e 12 (EP, 2010), 
conforme referido no texto principal deste documento. 
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Igualmente na zona da queda dos blocos de pedra as Estradas de Portugal elevaram a 
altura dos muros de gabiões locais conforme recomendado pelo LNEC (Figura 13). 
   

 
 
Figura 13 – Fotografia ilustrativa do reforço da altura do muro de gabiões 



Calendarização das campanhas de observação/monitorização 
 
Levantamento: 
 
Notas Técnicas: NT 08/2010 e NT 02/2014 
Relatórios 240/2012, 161/2013 e 293/2014 
Nota: antecipa-se efectuar uma Nota Técnica e um Relatório entre maio e dezembro de 2017. 
 
Relativamente às campanhas de monitorização realizadas desde 2010 foram efectuadas 
campanhas globais e campanhas parciais nos seguintes 
anos-mês: 
 
2010-janeiro; 
2013-setembro e dezembro; 
2014-abril e novembro; 
2015-fevereiro, julho e dezembro; 
2016-março, julho e novembro. 
 
Próximas campanhas: 
- Abril de 2017 
- Dezembro de 2017 
 


































































































































































