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APRECIAÇÕES 

  LNEC 
 
“No âmbito do Protocolo existente entre a EP e o LNEC, para apoio ao desenvolvimento do Sistema 

de Gestão de Conservação de Obras de Arte, o LNEC efetuou a revisão do Manual de Inspeções 
Subaquáticas elaborado pela EP. 

 
O trabalho desenvolvido possibilita uma visão integrada da atividade de inspeção subaquática 
de obras de arte, concretizando, num mesmo documento, a integração de várias disciplinas que 
se encontram normalmente dispersas em bibliografia específica, nomeadamente a geologia, a 
hidráulica, a engenharia de estruturas e o mergulho. 

 
O conteúdo final deste Manual reflete as diversas correções e melhoramentos que foram sendo 
introduzidos, podendo considera-se que este apresenta a qualidade adequada ao fim a que se 
destina, constituindo uma referência para a execução de inspeções subaquáticas. 
 
Este Manual possibilita a definição específica de objetivos e encontra-se devidamente adaptado 
ao panorama nacional. Constitui igualmente um auxiliar na interpretação dos fenómenos 
observados, quer ao nível das estruturas, quer ao nível dos leitos dos cursos de água 
atravessados, pelas obras de arte, oferecendo a definição de terminologias que se julgam 
essenciais para a troca de informação entre técnicos envolvidos nos trabalhos de inspeção 
subaquática. 
 
Em conclusão, considera-se que o Manual de Inspeções Subaquáticas da EP constitui um 
Documento normalizador importante para o Sistema de Gestão de Conservação de Obras de 
Arte da EP. 

29 de Março de 2012 
O Diretor do Departamento de Estruturas 

João Almeida Fernandes” 
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1. O SISTEMA DE GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE DA EP 

A EP é responsável por um património considerável de obras de arte, cuja conservação nas 

devidas condições de funcionamento, é fundamental para assegurar a operacionalidade da 

rede rodoviária nacional. 

Com o intuito de promover o conhecimento sistemático do comportamento das obras de 

arte, inseridas na rede rodoviária explorada pela EP, foi implementado um Sistema de 

Gestão de Conservação de Obras de Arte, suportado por uma aplicação informática 

denominada GOA. 

Os pressupostos base do Sistema assentam na realização de um inventário agregador de 

toda a informação relevante, para cada obra de arte sob a jurisdição da EP ou com 

influência sobre as vias na sua jurisdição, cuja atualização é essencial ao bom 

funcionamento deste Sistema de Gestão. 

Este sistema implica que sejam efetuadas inspeções periódicas e programadas às obras de 

arte, designadas por Inspeção de Rotina e Inspeção Principal, que pretendem aferir 

respetivamente o Estado de Manutenção e o Estado de Conservação, e ainda a Inspeção 

Principal Subaquática, que verifica o estado de conservação da zona imersa. 

A complementar as inspeções programadas existe um conjunto de inspeções 

extraordinárias, desencadeadas pela ocorrência de acidentes naturais ou humanos, que 

possam colocar em risco o Estado de Conservação da obra de arte, ou quando subsistam 

dúvidas na inspeção principal. 

A periodicidade das inspeções encontra-se predefinida no sistema, podendo, em caso de 

necessidade de acompanhamento ou observação mais frequente do comportamento da 

obra de arte, ser definida pelo inspetor uma periodicidade diferente. 

A informação recolhida durante as inspeções é compilada na aplicação informática GOA, 

que a agrupa e disponibiliza de forma organizada, referenciada e imediata. 
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2. INTRODUÇÃO 

O presente Manual de Inspeções Principais Subaquáticas, que simplificadamente se 

designam adiante por Inspeções Subaquáticas, estabelece um conjunto de procedimentos 

que visam garantir a qualidade destas avaliações, efetuadas no âmbito da gestão de uma 

rede viária, bem como alertar para a necessidade de que todos os trabalhos sejam 

realizados em segurança. 

Será feita a descrição dos procedimentos a implementar para a realização de Inspeções 

Subaquáticas, descrevendo-se os critérios para a caracterização das anomalias observadas 

no decurso das inspeções, bem como, em alguns casos, se apontam linhas de orientação 

possíveis para a interpretação das anomalias observadas. 

Neste documento, abordam-se questões genéricas acerca do recurso a mergulhadores na 

atividade de inspeção subaquática, nomeadamente técnicas de mergulho e equipamentos. 

Esta informação não pretende constituir um guia ou normativo para a atividade de 

mergulho profissional, regulamentada por legislação própria a atender, propondo-se, antes, 

a constituir um auxiliar para a compreensão da atividade pelos restantes técnicos 

envolvidos numa inspeção subaquática.  

As Inspeções Subaquáticas objeto deste manual deverão ser realizadas com uma 

periodicidade máxima de cinco anos, podendo ser definida uma periodicidade menor em 

função do historial da obra de arte, do seu estado de conservação, da sua tipologia 

estrutural, das características e da evolução observada no curso de água em que obra está 

inserida, da ocorrência de situações excecionais como a deteção de alterações geométricas 

ou estruturais em outro tipo de inspeções, ou ainda decorrente do modelo de gestão 

adotado. 

Todas as atividades que uma inspeção subaquática engloba devem ser efetuadas com o 

rigor e o profissionalismo necessários para que, após a sua concretização, nenhuma dúvida 

possa ser levantada sobre as reais condições dos elementos imersos ou imersíveis. 

 



 
 

OBJECTIVOS DE UMA INSPECÇÃO SUBAQUÁTICA 
 
 

M.IS.03/R00 MANUAL DE INSPEÇÕES SUBAQUÁTICAS PÁGINA 9 DE 141 
 

“ Este documento é propriedade exclusiva da EP, não pode ser reproduzido, utilizado, modificado ou comunicado a terceiros sem autorização expressa” 

 

3. OBJECTIVOS DE UMA INSPECÇÃO SUBAQUÁTICA 

A Inspeção Subaquática consiste no conjunto das ações que envolvem a observação e 

registo, de forma sistematizada, do comportamento da parte submersa de uma Obra de 

Arte, integrando os diversos fatores que contribuem para a segurança da estrutura, 

nomeadamente o estado de conservação e as condições de funcionamento da sua zona 

emersa, os sistemas de proteção que não sejam parte integrante desta mas que tenham 

como função contribuir para a sua proteção e, por fim, o comportamento da linha de água 

associado às características geológicas do local onde se dá o escoamento, refletidas tanto 

nas suas margens como no fundo do seu leito.  

A atividade de inspeção deve englobar a realização de um relatório escrito, registo onde é 

efetuada a identificação e interpretação das anomalias que comprometem o bom 

desempenho dos diversos componentes submersos da obra de arte, ao nível da sua 

durabilidade, funcionamento estrutural ou segurança, bem como o registo das condições 

funcionais em que foi efetuada a inspeção. 

Na realização destas inspeções é de especial importância que o registo dos dados seja feito 

de uma forma organizada e com base em procedimentos bem definidos, de forma a evitar 

discrepâncias nas avaliações efetuadas pelos diversos inspetores que visitem a obra em 

diferentes períodos. 

A qualificação de um dano ou anomalia é feita pelo inspetor atendendo à sua localização, à 

importância do componente na estrutura, à evolução prevista da anomalia e à eventual 

possibilidade desta introduzir perturbações no tráfego ou constituir um risco para a 

segurança de pessoas e bens. 

Para além da identificação da tipologia e da intensidade das anomalias existentes na zona 

submersa de uma estrutura, as Inspeções Subaquáticas deverão, ainda, atender ao tipo de 

escoamento que se verifica no local da obra de arte e às características físicas das margens 

e fundos aluvionares das linhas de água, identificando as alterações que possam afetar a 

estabilidade dos apoios da estrutura.  
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No âmbito de uma inspeção subaquática deverá, também, ser feita a caracterização dos 

elementos emersos, sempre que necessário, quer seja por apresentarem efeitos 

decorrentes de anomalias na zona imersa, nomeadamente nas fundações, quer seja por 

estarem localizados em zonas de acesso condicionado, necessitando, para a sua 

observação, da utilização dos meios disponibilizados para a inspeção subaquática. 

Sendo uma atividade que envolve riscos específicos deverá ter, igualmente, como objetivo 

primordial, que todos os trabalhos sejam completados em condições de segurança. 
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4. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DAS OBRAS ARTE 

A necessidade de atravessamento de cursos de água, aliada à necessidade de otimização 

das soluções relativamente a critérios económicos e de viabilidade da construção, leva a 

que muitas das estruturas tenham apoios fundados nos leitos.  

Em muitos casos estes atravessamentos são executados sobre linhas de água fortemente 

influenciadas pela sazonalidade e que em períodos de estio não apresentam qualquer 

caudal. Nestes casos, a Inspeção Principal à superstrutura pode facilmente ser completada 

com uma visita à obra nestes períodos, evitando técnicas mais onerosas.  

Em linhas de água com caudal quase permanente poderão, ainda, ser individualizadas as 

situações em que, sendo pequena a profundidade junto aos elementos submersos, se torna 

possível efetuar a deteção e quantificação das anomalias a partir da superfície. Nestes 

casos, a inspeção das fundações deve, também, ser considerada como parte integrante da 

Inspeção Principal realizada à infraestrutura, sendo as condições das fundações avaliadas 

com recurso a uma vara que possibilite a deteção de cavidades sob as mesmas, ou nos 

elementos que as constituem. Para as restantes situações, em que os elementos da 

fundação se encontram a profundidades que não permitem o acesso sem meios próprios, 

deve ser considerada a realização de Inspeções Subaquáticas, o que normalmente ocorrerá 

nos casos em que a profundidade é superior a 1 metro.  

 

Quadro 1. Critérios de seleção das obras de arte sujeitas  a Inspeções Subaquáticas 

Método de inspecção dos 
elementos submersos 

Profundidade dos 
elementos submersos 

Caudal da linha de água 
atravessada 

Tipo de Estruturas 
Passagens Hidráulicas, 

Pontes e Viadutos 

Permanente 

Até 1 metro 

Táctil com recurso 
a uma vara 

Superior a 1 
metro 

Inspecção 
Subaquática 

Sazonal  

(periodos sem 
escoamento) 

Variável 

Visual em 
períodos de estio 
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5. MÉTODOS DE INSPECÇÃO SUBAQUÁTICA 

Os trabalhos inerentes a uma Inspeção Subaquática serão executados por uma equipa 

constituída por mergulhadores profissionais e por inspetores de obras de arte, em estreita 

colaboração.  

Aos mergulhadores caberá a responsabilidade de aceder aos elementos e zonas a 

inspecionar (através de mergulho), registando sob vários suportes a informação obtida, 

nomeadamente através de registo videográfico que deve ser acompanhado em direto pela 

equipa de inspetores.  

A condução da inspeção estará a cargo dos inspetores, que devem guiar a equipa de 

mergulho, tanto através da comunicação com os mergulhadores durante o mergulho, como 

de um briefing inicial onde deverão ser abordados aspetos relativos à estrutura a 

inspecionar, à metodologia do trabalho, objetivos específicos e, caso se justifique, ao tipo 

de anomalias espectáveis. 

Em casos de visibilidade reduzida, ou nula, deverão ser utilizados equipamentos específicos 

que permitam a recolha de imagens dos elementos submersos. Em complemento, os 

mergulhadores deverão fazer uma inspeção táctil, de forma a verificar a existência de 

descontinuidades e infraescavações, entre outras anomalias que possam ser identificadas 

desta forma. 

Da análise dos registos obtidos pelos mergulhadores os inspetores deverão fazer a análise 

estrutural relativa à condição em que a obra se encontra, elaborando posteriormente o 

relatório da inspeção, o qual deverá conter desenhos com a localização e a representação 

esquemática das anomalias, tão precisos quanto possível, bem como fotografias geradas a 

partir do registo videográfico. 

Em casos particulares poderá não ser possível, ou não se considerar necessária, a 

observação em direto das filmagens realizadas pelos mergulhadores, nomeadamente no 

caso de profundidades reduzidas, inferiores a 2 metros. Nestes casos, e desde que as 

condições o permitam, poderá recorrer-se à filmagem dos elementos submersos por vídeo 

autónomo, desde que os relatos do mergulhador fiquem registados nas filmagens em 

tempo real. Imediatamente após a conclusão das filmagens estas devem ser visionadas 
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pelos pela Equipa de Inspeção, de forma a analisar o seu conteúdo e, caso assim o 

entendam, ordenar a repetição da filmagem com vista a uma caraterização mais detalhada 

das situações observadas.  

5.1 EQUIPA TÉCNICA 

A atividade de Inspeção Subaquática congrega a especificidade dos trabalhos de inspeção 

de obras de arte e de mergulho profissional exigindo, por isso, a constituição de uma 

equipa de profissionais qualificados, formada por uma Equipa de Inspetores e uma Equipa 

de Mergulho. 

A Equipa de Inspetores será formada por Engenheiros Civis habilitados para os trabalhos de 

inspeção. Da Equipa de Mergulho fará parte o Supervisor de Mergulho e os Mergulhadores, 

habilitados para o mergulho profissional. 

A coordenação de todos estes profissionais estará a cargo de um inspetor que assumirá a 

função de Coordenador da Inspeção Subaquática ou Coordenador da Prestação de Serviços 

onde esta se integra.  

Ao inspetor é exigida a presença no local de inspeção durante todos os trabalhos realizados 

pela equipa de mergulho. É recomendável que este se faça acompanhar de um auxiliar de 

forma a que, no decurso da inspeção, se garanta o correto acompanhamento das filmagens 

e a comunicação com os mergulhadores, a par com o registo das observações efetuadas. O 

organigrama da equipa técnica desenvolve-se da seguinte forma: 

   

Coordenador da Prestação 

Inspector 

Auxiliares 

Supervisor de 
Mergulho 

Mergulhadores 

Equipa de 

Inspeção 

Equipa de 

Mergulho 

Equipa Técnica 
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Quadro 2. Organigrama da equipa técnica a utilizar em Inspeções Subaquáticas 

A equipa técnica integrará, ainda, os consultores que se julgue necessários para a correta 

interpretação das observações e estudos efetuados no âmbito da inspeção. 

5.1.1 Qualificação dos Inspetores 

A atividade de Inspeção de Obras de Arte não está, ainda, regulamentada em Portugal, 

sendo competência dos donos de obra a formalização das exigências curriculares a 

satisfazer pelos técnicos. Como formação de base é usualmente exigida a Licenciatura em 

Engenharia Civil, aliada a experiência profissional nas áreas de projeto, construção ou 

conservação de obras de arte, sendo também fundamental a experiência de inspeção. 

Tendo em vista o aprofundamento das análises efetuadas no âmbito da inspeção, 

nomeadamente a caracterização de anomalias bem como a interpretação das suas causas, 

será aconselhável ponderar incluir, na equipa técnica, o contributo decorrente da 

consultoria a outras áreas de especialização da engenharia, como sejam a hidráulica fluvial 

e a geotecnia. 

O Coordenador da Inspeção Subaquática, sob quem recai, conjuntamente com o Inspetor, a 

responsabilidade dos trabalhos e da avaliação da condição da estrutural da obra, deve 

obedecer a um critério mínimo de 10 anos de experiência profissional relevante. Para o 

Inspetor, um critério mínimo de 5 anos de experiência profissional relevante considera-se 

uma exigência adequada. 

5.1.2 Qualificação dos Mergulhadores e Equipa de Mergulho 

A atividade de mergulho profissional encontra-se regulada por Decreto-Lei específico. A 

constituição da equipa de mergulho deve ser dimensionada de acordo com o disposto na 

legislação em vigor, atendendo à classificação dos mergulhadores profissionais em 

categorias, à técnica de segurança utilizada e à profundidade máxima atingida.  

Ao Supervisor de Mergulho é exigida a carteira profissional definida pela regulamentação 

em vigor, a par de experiência comprovada na realização de atividades inspetivas 

subaquáticas em obras de arte. Sempre que um contrato integre um conjunto de obras de 

arte a inspecionar, a carteira profissional a exigir ao supervisor será definida pela obra de 
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arte que constitua a situação de maior exigência. O tipo de carteira profissional exigida aos 

restantes mergulhadores que compõem a equipa de mergulho depende das características 

do mergulho a executar, sendo igualmente definida pela legislação que regula a atividade 

de mergulho profissional.   

Importa salientar que, mesmo para as condições menos desfavoráveis, isto é com 

mergulhos realizados a menos de 10 metros de profundidade, é exigida a presença de dois 

mergulhadores equipados, realizando-se o mergulho a par ou permanecendo um dos 

mergulhadores à superfície como “mergulhador pronto”. Neste último caso, é exigida a 

existência de uma “linha guia”, isto é, de um cabo com uma resistência que permita 

recolher e içar o mergulhador e o seu equipamento da água. 

5.2 MÉTODOS DE MERGULHO 

Há dois tipos de mergulho mais comummente utilizados em Inspeções Subaquáticas: o 

mergulho autónomo e o mergulho semiautónomo. A escolha do método a utilizar, a cargo 

da Equipa Técnica e de acordo com a legislação em vigor que regula a atividade de 

mergulho profissional, deve ter em conta a profundidade máxima expectável para o 

mergulho, bem como a consideração dos seguintes fatores:  

 A altura do nível da água; 

 A visibilidade proporcionada pela água; 

 A velocidade da corrente; 

 As condições do leito do rio (pode apresentar-se com lodo, muito mole, ou com rochas 

escorregadias); 

 Materiais em suspensão e materiais em arrastamento; 

 A configuração dos elementos a inspecionar. 

Em casos excecionais, poderá, também, ser ponderada a hipótese de que a inspeção ou 

parte desta, a partir de determinada profundidade, seja realizada com recurso a um veículo 

operado remotamente.  

5.2.1 Mergulho autónomo  
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Este tipo de mergulho caracteriza-se por ser o mergulhador que transporta todo o 

equipamento que lhe fornece a mistura respiratória. Um tipo de mergulho autónomo é o 

internacionalmente conhecido como SCUBA, acrónimo de Self-Contained Underwater 

Breathing Apparatus.  

O mergulho autónomo é indicado para mergulhos de curta duração, podendo ser 

executados em várias localizações distintas, sendo por isso o mais usual em Inspeções 

Subaquáticas. A sua utilização requer a existência de condições favoráveis relativas ao curso 

de água (temperatura e visibilidade, entre outas) e da zona a inspecionar. 

É aplicável para profundidades até 40 metros e velocidades de corrente até 0.5 m/s (1 nó) 

(FHWA 2011), contudo, as inspeções subaquáticas com meios humanos são normalmente 

limitadas a profundidades até 30 metros, devido à complexidade e exigência de mergulhos 

a profundidades superiores. Não é aconselhável em águas de reduzida visibilidade, nem na 

presença de detritos e restos de vegetação, ou em mergulhos em espaços confinados.  

Este método de mergulho poderá ser utilizado para situações mais adversas, como fraca 

visibilidade ou velocidades de corrente superiores a 1 nó, desde que a segurança dos 

trabalhos seja acautelada, por exemplo pelo recurso a uma “linha guia” (FHWA 2011). 

5.2.2 Mergulho semiautónomo 

Neste tipo de mergulho a mistura respiratória é fornecida ao mergulhador por uma 

mangueira, o que lhe permite um maior controlo sob a locomoção (dentro do raio 

permitido pela mangueira), mais tempo de mergulho (sem limitação de quantidade de 

mistura respiratória disponível), e maior controlo sobre a mistura respiratória, o que por 

sua vez permite mergulhos em profundidades superiores.  

A mangueira de fornecimento de mistura respiratória é usualmente acompanhada de um 

cabo de comunicações e um cabo de fibra, que lhe confere maior resistência, constituindo 

uma “linha guia” que permite recolher e içar o mergulhador e o seu equipamento da água. 

Este tipo de mergulho apresenta vantagens relativamente ao mergulho autónomo na 

presença de condições adversas como corrente forte, mergulhos em espaços confinados, 
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presença de sedimentos e restos de vegetação submersos, água fria ou contaminada, 

mergulhos de longa duração ou que exijam grande esforço físico.  

Tipicamente é empregue para profundidades até 60 metros, contudo, para inspeções 

subaquáticas, a sua utilização é normalmente limitada a um máximo de 30 metros, não se 

recomendando também para velocidades de corrente superiores a 1.3m/s (2,5 nós) (FHWA 

2011). 

Apesar de aplicável a um espectro mais amplo de condições, este método requer um maior 

número de operações necessárias à instalação do equipamento, tendo, por isso, 

desvantagens quando são necessários vários mergulhos em localizações distintas, o que se 

poderá traduzir num aumento dos custos.  

5.2.3 Veículo de operação remota (ROV – Remote Operated Vehicle)  

Para a realização de inspeções subaquáticas este método deverá ser empregue sempre que 

seja necessário atingir profundidades superiores a 30 metros. Esta recomendação prende-

se com o facto de, a partir desta profundidade, a duração máxima do mergulho ser muito 

diminuta, ao mesmo tempo que aumentam as exigências relativas à segurança dos 

trabalhos, nomeadamente a disponibilização de câmaras hiperbáricas e de pessoal 

habilitado para o seu manuseamento.  

Este método deverá igualmente ser equacionado sempre que, por razões de segurança, 

seja desaconselhada a utilização de mergulhadores.  

A possibilidade ou recusa da sua utilização para profundidades inferiores à máxima definida 

para cada um dos tipos de mergulho deve ficar previamente acordada em fase de 

preparação dos trabalhos. Em caso de aceitação a sua implementação deve ser reavaliada 

perante cada situação específica, definindo-se o limite de profundidade a partir da qual a 

inspeção deve prosseguir por meio de ROV ou equipamento similar, atendendo aos 

objetivos da inspeção bem como aos vários fatores que a condicionam. De entre estes 

fatores salienta-se a duração da inspeção, que no caso de uso de ROV ou equipamento 

similar não tem limite, ao contrário da inspeção com recurso a mergulhadores, para os 

quais o tempo de mergulho será tanto menor quanto maior for a profundidade. 
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Importa salientar que este método apresenta algumas limitações, devendo a sua utilização 

ser feita na presença de condições que garantam a obtenção de imagens nítidas, bem como 

um correto acompanhamento da posição do veículo, de forma a reconhecer as áreas 

inspecionadas (posição relativa à estrutura e profundidade). A dificuldade de controlo da 

posição dos ROV limita a sua utilização no acompanhamento do desenvolvimento de 

anomalias, por exemplo fendas, ou no seguimento de um caminho de inspeção definido de 

forma exata. Também o sistema de operação destes equipamentos pode interferir na 

qualidade das imagens obtidas, principalmente junto ao leito do curso de água, devido a 

fomentar a suspensão de partículas. Da mesma forma, a sua utilização em águas com 

reduzida visibilidade poderá ser limitada, não permitindo uma correta observação dos 

elementos submersos. 

O recurso a um veículo remotamente operado para a execução de inspeções subaquáticas 

deve garantir as exigências relativas ao visionamento em direto das filmagens, à gravação 

simultânea de comentários por parte da Equipa de Inspeção, bem como à qualidade destes 

registos.  

Os veículos de operação remota utilizados no âmbito de inspeções subaquáticas deverão 

possuir uma grande versatilidade operacional, sendo equipados com os utensílios 

adequados à realização do trabalho de inspeção, nomeadamente:  

 Câmara de vídeo e respetivas fontes de iluminação, oferecendo visualização em tempo 

real da informação captada; 

 Sistema sonar para identificação de obstáculos, caso se justifique. 
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6. EQUIPAMENTOS DE INSPECÇÃO SUBAQUÁTICA 

6.1 EQUIPAMENTO DE MERGULHO  

Para o mergulho autónomo, em que o mergulhador transporta consigo a mistura 

respiratória em garrafas pressurizadas, o equipamento individual deverá incluir: 

 Fato seco ou semi-seco (em função da agressividade e temperatura da água) incluindo 

botas e luvas de proteção. A utilização de fatos secos é recomendável uma vez que 

previne o contacto com águas eventualmente poluídas, diminui as perdas de calor 

permitindo mergulhos mais prolongados, potencia a mobilidade e segurança do 

mergulhador; 

 Máscara de mergulho do tipo full-face ou capacete, equipados com sistema de 

comunicação; 

 Reservatório de ar, com manómetro de controlo, que permita monitorizar a quantidade 

de ar disponível em cada instante; 

 Cinto de lastro (cinto de chumbo com fivela de desaperto rápido);  

 Barbatanas; 

 Faca de mergulho;    

 Computador de mergulho (medição do tempo de mergulho) 

 Colete estabilizador (garante a flutuabilidade do mergulhador em caso de emergência); 

 Profundímetro (medição da profundidade do mergulho); 

 Odómetro (medição da velocidade de escoamento). 

Para o mergulho semiautónomo, em que a mistura respiratória é fornecida a partir da 

superfície, o equipamento individual é idêntico à exceção dos reservatórios de ar. Em sua 

substituição será necessário prever: 

 Compressor de ar, localizado à superfície; 

 Mangueira de fornecimento de ar, com cabo de comunicações e “linha guia”; 

 Fonte alternativa de ar (em caso de interrupção do fornecimento a partir da superfície). 
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Atendendo à legislação em vigor, todos os equipamentos referidos deverão estar de acordo 

com os requisitos do Código de Segurança para Sistemas de Mergulho da Organização 

Marítima Internacional (IMO). 

6.2 COMUNICAÇÃO COM A SUPERFÍCIE  

Apesar de nem sempre ser exigido no âmbito desta atividade, é aconselhável que haja uma 

comunicação permanente entre os mergulhadores e os inspetores, fazendo uso de um 

sistema eletrónico de comunicação em circuito fechado, que permita uma comunicação 

oral bidirecional, a par do visionamento em tempo real das filmagens executadas pela 

equipa de mergulho, pelo que a sua existência é preconizada neste manual. 

Há várias vantagens na utilização deste tipo de sistemas de comunicação, considerando-se, 

desde logo, um incremento na qualidade da inspeção, uma vez que os mergulhadores não 

têm qualquer formação específica na análise de anomalias e comportamento de estruturas.  

A equipa de inspeção pode, assim, discutir com o mergulhador as observações por este 

feitas e chamar a atenção para aspetos particulares que possam não ter sido identificados. 

Em águas com reduzida visibilidade é frequente que a equipa de inspetores, que visiona em 

tempo real as imagens recolhidas pela equipa de mergulho, tenha uma melhor perceção 

das anomalias do que os próprios mergulhadores, devido à utilização de dispositivos 

especiais nas câmaras de vídeo (ver referência a caixas de água no capítulo 6.6). 

Para além do descrito, destacam-se, ainda, as seguintes vantagens na comunicação em 

circuito fechado: 

 Para a equipa de mergulho traduz-se num incremento da segurança, permitindo o 

rápido alerta em caso de anomalia no equipamento de mergulho ou no caso de o 

mergulhador ficar preso numa zona submersa;  

 Permite que o mergulhador faça uma descrição imediata do que está a ser observado, 

podendo a equipa de inspetores tomar notas e apontar em desenhos a localização das 

anomalias descritas;  

 A equipa de inspetores pode interagir com o mergulhador solicitando a clarificação de 

determinados aspetos, não sendo necessário que o mergulhador se desloque à 

superfície para comunicar o que observou; 
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 À superfície, a equipa de inspetores pode confirmar a validade de desenhos existentes, 

tomar nota da localização das anomalias observadas e seguir o percurso dos 

mergulhadores, garantindo que a inspeção é completada de forma satisfatória. 

O sistema de comunicação em circuito fechado deve igualmente possibilitar a gravação 

simultânea das filmagens e das conversações mantidas entre a Equipa de Mergulho e a 

Equipa de Inspeção. É condição necessária para a sua aceitação que os registos efetuados 

não apresentem interferências ou ruídos, que as filmagens sejam nítidas, livres de 

interferências e com comentários áudio perfeitamente percetíveis e devidamente 

sincronizados. 

6.3 ACESSO ÀS ZONAS A INSPECIONAR 

Na inspeção de passagens hidráulicas e pontes de vãos reduzidos, ou com poucos 

elementos imersos, a inspeção pode ser iniciada a partir das margens, ficando a equipa de 

inspetores e os equipamentos de comunicação estacionados em terra. Onde tal não seja 

possível terá que ser utilizada uma embarcação que permita o transporte dos 

mergulhadores ao local pretendido, transportando simultaneamente a equipa de 

inspetores e os equipamentos de comunicação.  

Em pontes ou viadutos de grandes dimensões, e caso o sistema de comunicação utilizado 

assim o permita, os equipamentos de inspeção e a equipa de inspetores poderão ficar 

estacionados sobre a obra de arte.  

A disponibilização de embarcações para o acesso às zonas a inspecionar, bem como os 

meios para o transporte dos equipamentos necessários, estará a cargo da Equipa de 

Mergulho, que deverá garantir que estes cumprem as disposições legais vigentes para o fim 

a que se destinam. 

6.4 UTENSÍLIOS DE MEDIÇÃO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES 

Os utensílios passíveis de serem utilizados debaixo de água são inúmeros. É conveniente 

uma seleção rigorosa destes de forma a libertar os mergulhadores de materiais 

desnecessários, para que se possam concentrar nas tarefas a executar.  
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No âmbito de uma inspeção visual subaquática é essencial que estejam disponíveis réguas 

de medição, fita métrica, comparador de fissuras, paquímetro, medidor de profundidade 

(Pit Depth Gauge), martelo, espátula, escova de aço, prancheta de desenho e caneta 

submersível, vareta metálica para averiguar a existência de solos frouxos ou moles em 

torno das fundações e medidor submersível de espessuras por ultrassons para medição de 

espessura em chapas metálicas. Consoante o tipo de material e tipo de obra que se irá 

observar será feita uma seleção destes utensílios, sendo posteriormente presos ao 

equipamento do mergulhador. 

 

Fig. 1 Pit Depth Gauge, utensílio utilizado para medir a penetração de um dano ou 

descontinuidade numa peça (http://www.galgage.com/measuring_pits.html) 

Em inspeções onde seja necessária a realização de ensaios ou limpeza de áreas extensas 

poderão ser necessários equipamentos mais pesados, por exemplo para limpeza a jacto de 

água, entre outros equipamentos hidráulicos ou pneumáticos.   

6.5 EQUIPAMENTO DE ENSAIOS 

Perante a necessidade de realização de ensaios nas zonas submersas da estrutura deverá 

ser prevista a utilização de equipamentos adaptados ao uso debaixo de água, sendo 

necessário prestar formação prévia aos mergulhadores para o seu manuseamento. A 

generalidade dos equipamentos de ensaios existentes está disponível em versões para uso 

submerso (ver referência a ensaios subaquáticos no capítulo 16.6). 

6.6 EQUIPAMENTO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO 

Os equipamentos para filmagens subaquáticas estão disponíveis em unidades onde o 

controlo é executado unicamente pelo mergulhador ou com possibilidade de controlo da 

focagem e iluminação a partir da superfície. Nestes casos, a conexão à superfície é feita 

http://www.galgage.com/measuring_pits.html
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através de um cabo, permitindo a já referida visualização em tempo real das imagens e a 

comunicação bidirecional com os inspetores. O sistema utilizado no âmbito de uma 

inspeção subaquática deve igualmente permitir a gravação simultânea das imagens e dos 

comentários que acerca destas sejam feitos pela equipa de inspeção e pelos 

mergulhadores. O equipamento utilizado deve garantir registos livres de qualquer 

interferência que possa pôr em causa o seu posterior entendimento. 

Estão disponíveis no mercado vários tipos de câmaras fotográficas submersíveis, com 

diferentes tipos de lentes e iluminação contínua ou por flash. A utilização de grandes 

angulares é a mais comum, uma vez que, para a mesma distância, permite registar uma 

maior área, potenciando, também, a iluminação artificial utilizada. 

Em ambos os casos, vídeo ou fotografia, o controlo da iluminação é fundamental para a 

obtenção de boas imagens. A utilização de iluminação perpendicular à câmara permite 

reduzir o efeito das partículas em suspensão na água, evitando que estas reflitam a luz para 

a lente. A adoção de duas fontes de luz de menor intensidade, localizadas lateralmente à 

câmara, tem, igualmente, conduzido a melhores resultados.  

Nos casos onde a água se revele de reduzida visibilidade deverão ser adotados 

equipamentos específicos que permitam a captação de imagens nítidas, por exemplo caixas 

de material transparente, cheias de água limpa, que são colocadas entre o elemento da 

estrutura a observar e as lentes da câmara. O espaço entre a estrutura e a câmara 

(fotográfica ou de vídeo) fica, assim, preenchido com água limpa, potenciando a recolha de 

imagens nítidas. 
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Fig.2 Exemplo de caixa de água limpa, acoplada a uma câmara submersível, para a obtenção 

de imagens em águas com pouca visibilidade  (adaptada de Moroz e Wells, 1993) 

Qualquer que seja o método empregue, e os equipamentos utilizados, é fundamental a 

obtenção de imagens nítidas dos elementos a inspecionar, corretamente focadas, com uma 

iluminação adequada que limite reflexos e sombras, sem interferências, e corretamente 

sincronizadas com os comentários dos mergulhadores e dos inspetores.  

Estas exigências são igualmente válidas para condições adversas de fraca visibilidade ou 

mesmo visibilidade nula, devendo para isso ser adotados equipamentos e técnicas 

adequados às condicionantes em causa. 

Para além da descrição da localização onde as imagens estão a ser captadas, realizada 

oralmente pelo mergulhador e registada simultaneamente com o vídeo, deverá ser feito o 

registo contínuo da profundidade. Dependendo dos equipamentos utilizados este registo 

pode ser obtido acoplando à câmara de vídeo um profundímetro que, permanentemente, 

seja enquadrado pela imagem.  

Na ilustração de anomalias, quando o mergulhador estaciona a câmara numa posição fixa, 

deve encostar ao elemento que está a ilustrar uma escala gráfica, de forma a que o 

tamanho do objeto ilustrado seja corretamente interpretado pela equipa que visiona as 

imagens. Esta recomendação prende-se com o efeito da refração da luz na água, que faz 

com que as distâncias aparentes sejam, debaixo de água, cerca de ¾ do real (Browne, T. M. 

et al., 2010). 
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7. SEGURANÇA  

O ambiente subaquático, não sendo natural ao ser humano, tem perigos acrescidos, sendo 

necessária uma rigorosa preparação e uma constante avaliação das condições ao longo do 

desenrolar dos trabalhos. Todos os intervenientes numa Inspeção Subaquática devem estar 

cientes de que um dos objetivos primordiais desta é que todos os trabalhos sejam 

concluídos em segurança.  

 A seleção criteriosa da altura do dia e período do ano com condições de escoamento mais 

favoráveis à inspeção são fundamentais para garantir a segurança dos trabalhos, a par da 

escolha do tipo de equipamento a utilizar. 

Condições específicas relativas à atividade de mergulho devem atender à legislação em 

vigor, nomeadamente à que regula o mergulho profissional. 

A avaliação da viabilidade do mergulho face às condições encontradas deve ser feita 

localmente, para cada caso, pela Equipa de Mergulho. Seguidamente são desenvolvidos, de 

forma meramente indicativa, alguns dos fatores que devem ser equacionados. 

7.1 VISIBILIDADE  

Grande parte das inspeções subaquáticas decorre sob condições de reduzida visibilidade 

chegando, em alguns casos, a desenrolar-se com visibilidade praticamente nula, sendo 

necessário que o mergulhador faça uma inspeção táctil aos elementos submersos, em 

complemento com a utilização de equipamento de vídeo que permita uma correta 

captação de imagens. 

Nestes casos, sendo primordial zelar pela segurança dos mergulhadores a par do 

cumprimento dos objetivos da inspeção, poderá utilizar-se uma “linha guia”, que liga o 

mergulhador ao barco ou plataforma de mergulho, tornando-se um referencial importante 

para o mergulhador, e permitindo que este seja içado em caso de necessidade.   
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7.2 VEGETAÇÃO 

A acumulação de sedimentos e restos de vegetação ao longo dos cursos de água é 

recorrente e muitas vezes potenciada pelos apoios das obras de arte, nomeadamente pelos 

pilares fundados no leito. Poderá acontecer que estes sedimentos estejam completamente 

submersos, não sendo possíveis de detetar a partir da superfície. Nestes casos, a consulta 

do historial da obra e de relatórios de inspeções anteriores podem fornecer indicações 

acerca das condições que irão ser observadas na zona submersa da estrutura. A análise 

prévia, no local, das condições espectáveis para o mergulho pode revelar a necessidade de 

remoção da vegetação antes da inspeção, evitando um incremento dos custos, quer pela 

morosidade do mergulho, quer por uma eventual necessidade de nova deslocação dos 

mergulhadores ao local após execução de trabalhos de limpeza. Contudo, a remoção da 

vegetação de pequeno porte, que eventualmente exista em torno dos elementos a 

inspecionar, deverá ser executada pela equipa de mergulho, sempre que se justifique, de 

forma a melhorar as condições de visualização. 

O mergulho semiautónomo, sendo o método mais adequado para espaços confinados, 

poderá ser o mais adequado para situações de forte acumulação de sedimentos. A maior 

mobilidade proporcionada ao mergulhador, a par do fornecimento ilimitado de ar, poderão 

ser determinantes em caso deste ficar preso durante o mergulho. 

7.3 CORRENTE 

Velocidades de corrente até 0,8 m/s não afetam significativamente os trabalhos de 

inspeção subaquática. Atendendo a este facto, e tendo em conta que a maioria dos cursos 

de água apresenta períodos de caudal reduzido, o planeamento da época do ano em que a 

inspeção será realizada é fundamental para o seu sucesso. 

Para mergulhos sob condições de corrente forte deverão ser tomadas medidas de 

segurança adicionais. Poderá ser necessária a utilização de um cabo com poita (âncora) e 

boia, que auxilie o mergulhador a posicionar-se.  

A utilização de um cabo colocado em torno do elemento a inspecionar ajudará o 

mergulhador a circular em torno deste. Este cabo pode ser posteriormente posicionado a 

diferentes alturas, permitindo a inspeção do elemento em profundidades distintas. 
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7.4 POLUIÇÃO 

As condições de salubridade das águas onde será executado o mergulho nem sempre são 

conhecidas. O contacto com águas poluídas ou com focos de infeção microbiológicos 

(amebas, bactérias e vírus) pode ser prejudicial para os mergulhadores, devendo ser 

acautelado. Neste sentido, a adoção de fatos de mergulho secos são uma garantia de 

proteção que deve ser equacionada para todas as situações.  

7.5 TRÁFEGO MARÍTIMO 

O tráfego de embarcações em cursos de água navegáveis e em estuários constitui um 

perigo adicional a ter em consideração. Durante o mergulho, deverá ser posicionada à 

superfície uma pessoa com a responsabilidade de vigiar o curso das embarcações.  

O Código Internacional de Sinais prevê a utilização de uma bandeira (Alpha - azul e branco) 

para sinalizar a presença de mergulhadores na zona. A bandeira de sinalização de mergulho 

desportivo (lista branca sobre vermelho) deve, também, ser utilizada como prevenção, uma 

vez que será reconhecida por um maior número de embarcações.  

                             

Fig. 3 Bandeira de mergulho recreativo e Bandeira Alpha, respetivamente. 

A comunicação e eventual obtenção de autorizações perante as autoridades competentes, 

bem como a sinalização relativa à presença de mergulhadores, estará, normalmente, a 

cargo da Equipa de Mergulhadores. 

7.6 MERGULHO E DESCOMPRESSÃO 

Grande parte dos mergulhos efetuados no âmbito de inspeções subaquáticas a obras de 

arte é realizada a profundidades reduzidas, o que reduz o risco de descompressão. 

Contudo, vários mergulhos efetuados de forma consecutiva têm um efeito cumulativo, 
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devendo o mergulhador monitorizar continuamente o seu tempo total de mergulho e as 

profundidades máximas atingidas.  

Os tempos a respeitar serão os indicados nas Tabelas de Descompressão que fazem parte 

da legislação que regula a atividade de mergulho profissional. Para os casos em que os 

mergulhos se realizem a grandes profundidades, ou sempre que se planeiem tempos de 

descompressão elevados, deverão igualmente ser atendidas as disposições relativas à 

necessidade da presença de câmaras hiperbáricas à superfície. 
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8. NÍVEIS DE DETALHE EM INSPECÇÕES SUBAQUÁTICAS  

Internacionalmente foram definidos 3 níveis de detalhe para a realização de inspeções 

subaquáticas, comumente designados por níveis de inspeção, que diferem entre si pelo 

detalhe e meios afetos. 

Resumidamente poderão ser descritos da seguinte forma: 

 Nível I: Inspeção visual ou táctil à totalidade da área dos elementos submersos; 

 Nível II: Inspeção detalhada com limpeza parcial dos elementos a inspecionar; 

 Nível III: Inspeção detalhada que poderá incluir a realização de ensaios. 

Uma Inspeção Principal Subaquática deverá incluir diferentes níveis de inspeção em 

diferentes zonas dos elementos submersos da obra de arte a inspecionar. Os níveis de 

detalhe usualmente requeridos para uma Inspeção Principal Subaquática encontram-se 

referidos no capítulo 9.1. 

8.1 NÍVEL I 

Este nível de detalhe consiste numa observação expedita da totalidade da área de todos os 

elementos submersos de uma estrutura, e uma caracterização da eventual erosão do leito. 

Em casos de visibilidade reduzida a “observação” é feita tateando os elementos, na 

perspetiva de atestar a sua integridade e a existência de orifícios no próprio elemento, ou 

sob as suas fundações.  

Poderão ser efetuadas pequenas limpezas pontuais em áreas reduzidas.  

O objetivo deste nível de detalhe será caracterizar a totalidade da área submersa, 

detetando os danos de maior relevância e confirmar se a construção foi executada segundo 

o projetado. Junto à linha de água deve, também, ser verificada a existência de erosões 

localizadas ou cavidades de infraescavação. 

O Nível I de detalhe constitui um auxiliar na seleção das áreas onde a inspeção será 

executada com um nível de detalhe de II ou III. 
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8.2 NÍVEL II 

Uma inspeção de Nível II engloba tudo o que foi anteriormente referido para o Nível I 

considerando-se, ainda, necessária a limpeza de um mínimo de 10 % da área dos elementos 

a inspecionar, de forma a permitir uma observação mais próxima e detalhada. Nas áreas 

selecionadas serão removidas as algas, organismos marinhos e lama, que possam estar a 

ocultar a superfície, com o objetivo de identificar danos relevantes e zonas deterioradas. O 

grau de limpeza a atingir deverá ser adaptado a cada situação particular, considerando-se 

suficiente quando permitir a avaliação do material em análise. 

Os danos e anomalias observados deverão ser medidos e identificados. Deverão igualmente 

ser confirmadas as medidas dos elementos submersos, por amostragem, de forma a 

detetar eventuais discrepâncias relativamente ao projeto. 

A limpeza da totalidade da área de um elemento não é, normalmente, necessária, 

realizando-se apenas por amostragem nas zonas que possam ser consideradas mais sujeitas 

ao aparecimento de anomalias, num total de cerca de 10% na área total do elemento em 

causa.  

8.3 NÍVEL III 

Sempre que seja necessário aprofundar o observado nos níveis de detalhe anteriormente 

referidos deverá ser executada uma inspeção mais detalhada. Esta poderá incluir a limpeza 

de áreas extensas, medições detalhadas e realização de ensaios subaquáticos, na tentativa 

de observar e caracterizar anomalias de difícil deteção, por exemplo, perda de secção 

devido a corrosão do aço, cavidades no interior dos elementos, fendilhação generalizada, 

ou fendilhação com desenvolvimento ao longo de elementos estruturais.  
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9. TIPOS DE INSPECÇÃO SUBAQUÁTICA NO SGOA 

O Sistema de Gestão de Conservação de Obras de Arte (SGOA) em vigor na EP define 4 tipos 

de inspeções subaquáticas, que diferem entre si pelo nível de detalhe exigido ou ocorrência 

que motiva a sua necessidade. 

9.1 INSPEÇÃO PRINCIPAL SUBAQUÁTICA 

A Inspeção Principal Subaquática é uma inspeção visual, programada, repetida em 

intervalos regulares, destinada a recolher dados e medições suficientes para determinar as 

condições físicas e funcionais de uma obra de arte, e verificar se houve modificações, não 

só em relação aos seus estados de conservação e manutenção, mas também em relação à 

configuração do leito do curso de água, devendo permitir esclarecer se a estrutura 

apresenta as condições de segurança necessárias para o fim a que se destina. 

As Inspeções Principais Subaquáticas devem ser efetuadas, pelo menos, a cada cinco anos. 

Estruturas com elementos parcialmente deteriorados, situadas em meios aquáticos 

suscetíveis à instabilidade dos leitos, sujeitas a ambientes marinhos ou fortemente 

poluídos, devem ser inspecionadas em intervalos mais curtos, definidos para cada caso. 

Não obstante de ser tão minuciosa quanto o necessário para aferir com rigor a segurança 

da estrutura, uma Inspeção Principal Subaquática poderá incluir diferentes níveis de 

detalhe, nomeadamente: 

 Nível I em toda a estrutura submersa; 

 Nível II em, pelo menos, 10% da área de cada um dos elementos submersos; 

 Nível III, em áreas reduzidas, sempre que for necessária a recolha de dados adicionais 

para garantir uma correta avaliação estrutural. 

A seleção das áreas onde será feita a limpeza necessária a uma inspeção mais profunda 

(Nível II) deve ocorrer após a primeira observação ao elemento (Nível I). Consideram-se 

áreas com maior probabilidade de ocorrência de anomalias as situadas imediatamente 

abaixo da linha de água, a meia altura da zona submersa e ao nível do fundo do curso de 

água. Assim, no caso de pilares, opta-se muitas vezes por limpar uma faixa com cerca de 15 

cm a 30 cm em torno do elemento, a cada uma das alturas anteriormente referidas. Pode, 
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ainda, optar-se por não executar as limpezas em todo o perímetro e considerar as seguintes 

simplificações: 

 Em pilares retangulares considerar pelo menos 3 faces; 

 Em pilares octogonais considerar pelo menos 6 faces; 

 Em pilares cilíndricos considerar ¾ do perímetro; 

 Em pilares tipo H considerar pelo menos as faces exteriores dos banzos e uma das faces 

da alma. 

No caso de alinhamentos de pilares poderá considerar-se apenas 10% dos elementos de 

cada alinhamento, definindo-se as áreas a limpar de acordo com o anteriormente referido. 

Em encontros, ou pilares de grande largura, a limpeza a realizar poderá cingir-se a 

pequenas áreas, com um mínimo de 30 cm x 30 cm, realizadas em cada uma das faces do 

elemento em vários níveis de profundidade distintos, pelo menos nos três níveis principais 

anteriormente referidos. Como exemplo, para um elemento de grande largura com quatro 

faces submersas, devem ser consideradas como limite mínimo 12 áreas de 30cmx30cm, ou 

seja, 4 zonas em cada um dos 3 níveis de profundidade considerados (linha de água, a meia 

altura da zona submersa e ao nível do fundo do curso de água). 

Uma metodologia de inspeção, para o caso de pilares, poderá ser a limpeza e observação 

da área imediatamente abaixo da linha de água, como previamente descrito, seguindo 

depois o mergulhador, num percurso em espiral e varrendo a maior área possível do 

elemento, para uma profundidade que corresponda a ½ altura da zona submersa do 

elemento. Nesta zona, o mergulhador efetua nova limpeza e observação em torno do 

elemento, seguindo, posteriormente, em espiral, observando as superfícies expostas, para 

a zona de contacto do elemento com o solo, onde efetua nova limpeza e inspeção. 

Em obra de grandes dimensões poderá ser necessário definir previamente uma grelha, que 

posteriormente pode ser transposta para o elemento em causa, com o objetivo de uma 

correta referenciação das áreas onde foram efetuadas limpezas, observadas anomalias, 

encontradas zonas de reparação, entre outras anotações.  
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No âmbito de uma inspeção principal subaquática deverá, ainda, ser feita uma 

caracterização da linha de água e do seu leito, nomeadamente através do preenchimento 

das listas de verificação (check-list) apresentadas no capítulo 12 deste manual. 

Nos casos em que a inspeção principal subaquática é acompanhada de uma caracterização 

do leito através de sondagens por batimetria será, ainda, do âmbito da inspeção, a 

interpretação dos resultados obtidos, bem como a comparação com levantamentos 

batimétricos anteriores. 

Para os casos em que não esteja prevista a realização de sondagens por batimetria, a 

equipa de mergulho deve proceder a levantamentos batimétricos simplificados, descritos 

no capítulo 12.1. 

9.2 INSPEÇÃO PRINCIPAL SUBAQUÁTICA DETALHADA  

É uma inspeção em tudo idêntica à Inspeção Principal, ou seja, eminentemente visual à 

totalidade dos elementos submersos da estrutura, mas sendo exigido um detalhe e 

especificidade particular. É considerada em situações particulares da vida útil de uma 

estrutura, como por exemplo: 

 Primeira Inspeção Principal após a execução ou reabilitação da obra de arte, a realizar 

antes da receção provisória (por exemplo em obras onde foram instalados dispositivos 

de proteção das fundações, enrocamento ou outros, torna-se necessário avaliar a 

eficácia dos mesmos e despistar a ocorrência de efeitos não previstos). 

 Aquando da receção definitiva dos elementos estruturais da obra de arte (10 anos 

segundo o Código dos Contratos Públicos); 

 Quando o inspetor assim o indique, na sequência da deteção de anomalias particulares; 

 Em caso de alteração de jurisdição da obra de arte; 

 Em caso de transferência de obras de obras de arte para o domínio da EP, a realizar 

antes da receção. 

Relativamente ao nível de detalhe pode-se considerar uma inspeção com um Nível II em 

áreas extensas. Deverá incluir as medições necessárias à confirmação da geometria dos 

elementos submersos face ao projetado. As anomalias detetadas serão registadas em 
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desenhos, constituindo-se um mapeamento que possa servir de base à deteção de eventual 

evolução em inspeções posteriores. 

9.3 INSPEÇÃO PRINCIPAL SUBAQUÁTICA EXTRAORDINÁRIA OU DE DANO  

É uma Inspeção Principal não programada, a efetuar após a ocorrência de situações 

especiais, tais como:  

 Cheias – estruturas com apoios fundados em cursos de água sujeitos a aumentos 

significativos de caudal devem ser inspecionadas após a ocorrência destes fenómenos, 

com o intuito de verificar possíveis erosões. Nestes casos, não se deve cingir a inspeção 

à vizinhança próxima dos apoios, o que só permite detetar erosão localizada, mas sim a 

uma zona a montante e a jusante da obra de arte, eventualmente sob a forma de 

levantamento batimétrico de forma a ter em conta eventual erosão generalizada; 

 Choques de Embarcações – em rios navegáveis, imediatamente após o conhecimento do 

choque de embarcação em elementos estruturais; 

 Acumulação Excessiva de Detritos – apoios intermédios e encontros podem ser afetados 

por acumulação de materiais, quer pelo acréscimo da velocidade da corrente ou do nível 

de água, quer por eventuais erosões provocadas por movimentação desordenada da 

corrente; 

 Deterioração e/ou Movimentação dos Apoios – na presença de indícios, na parte emersa 

da estrutura, da ocorrência de assentamentos ou perdas de verticalidade de elementos.  

A equipa técnica encarregue de uma Inspeção Principal Subaquática Extraordinária ou de 

Dano deve ser dimensionada para ter condições de avaliar a necessidade de adotar 

medidas de emergência, tais como a limitação ou mesmo a interrupção do tráfego, bem 

como de indicar medidas mitigadores, a implementar a curto prazo, com o intuito de 

minimizar o risco de utilização da estrutura. 

9.4 INSPEÇÃO SUBAQUÁTICA ESPECIAL 

Quando no âmbito de uma Inspeção Principal Subaquática seja detetada a necessidade de 

apurar mais concretamente a natureza, causa e extensão das anomalias, caberá ao inspetor 

recomendar a realização de uma Inspeção Subaquática Especial. Este tipo de inspeção 
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poderá englobar um levantamento exaustivo das anomalias e a investigação das suas 

causas, nomeadamente com recurso à realização de ensaios. 

Uma inspeção subaquática especial terá como objetivo determinar, com rigor, a 

necessidade e viabilidade de uma intervenção, bem como definir as especificações da 

intervenção a realizar. Terá como objeto de estudo a totalidade da área submersa ou 

apenas uma parte específica da estrutura. 

No que respeita ao detalhe da inspeção esta poderá ser considerada de Nível II em áreas 

extensas e Nível III em zonas específicas, com o intuito de realização de ensaios.  
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10. PROCEDIMENTOS GERAIS DE INSPECÇÃO SUBAQUÁTICA 

Neste capítulo são descritos os procedimentos gerais que deverão ser observados para a 

realização de uma inspeção subaquática, normalmente dividida nas fases que 

seguidamente se descrevem. 

10.1 PREPARAÇÃO DA INSPEÇÃO 

São diversos os fatores que tornam a preparação de uma Inspeção Subaquática 

particularmente importante, de entre os quais se salientam:  

 A quantidade e complexidade dos riscos potenciais; 

 Riscos e situações particulares que apenas são reveladas no decurso da inspeção;   

 A dificuldade em verificar se a inspeção é conduzida de forma correta, abrangendo 

todos os elementos pretendidos; 

 Os custos envolvidos. 

Para a garantia da obtenção dos resultados pretendidos, e da fiabilidade dos mesmos, é 

fundamental a prévia definição do âmbito e dos objetivos do trabalho a realizar, 

nomeadamente:  

 Tipo de inspeção (principal, detalhada, especial ou extraordinária); 

 Objetivo e raio de ação (elementos a inspecionar e sondagens no leito); 

 Informação a recolher, suporte e detalhe; 

 Níveis de detalhe da inspeção em cada um dos elementos submersos; 

 Método de mergulho a utilizar; 

 Qualificação dos mergulhadores e dos inspetores; 

 Requisitos especiais relacionados com a especificidade das estruturas e do meio em que 

se inserem.  

Os fatores que influenciam a definição dos critérios anteriormente listados estão 

maioritariamente relacionados com o meio em que a obra de arte se insere e com o tipo de 

estrutura a inspecionar: 
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Quadro 3. Principais fatores que influenciam a definição de um trabalho de inspeção 

subaquática 

A investigação prévia, necessária à definição destes fatores, será mais importante para a 

primeira inspeção subaquática realizada à estrutura (Inspeção Principal Detalhada), na 

medida em que constitui a base de trabalho para futuras inspeções. 

Neste sentido, na fase de preparação da inspeção, deverá ser verificada a necessidade de 

serem tomadas as seguintes ações: 

 Consulta dos elementos de projeto; 

 Consulta dos elementos de Inventário e Histórico da obra de arte;  

 Consulta de inspeções anteriores realizadas à estrutura; 

 Coordenação com entidades externas; 

 Verificação do equipamento.  

10.2 CONSULTA DOS ELEMENTOS DE PROJETO 

O conhecimento prévio das características da obra de arte e o seu funcionamento 

estrutural permite a identificação de zonas mais suscetíveis ao aparecimento de anomalias, 

podendo posteriormente ser prestada uma maior atenção durante a inspeção. 

A consulta do projeto, ou das telas finais caso existam permite, também, conhecer, entre 

outras, as cotas das fundações dos apoios, a área submersa dos encontros, a existência de 

outras obras acessórias, a altura livre entre a base dos elementos estruturais do tabuleiro e 

o nível máximo de cheia (folga), batimetria referente ao projeto, construções ou 

intervenções de reabilitação efetuadas.  

•Profundidade Máxima 

•Corrente ou Maré 

•Condição da Água 

•Acessos 

•Altitude (descompressão) 

•Tráfego Marítimo 

Meio 

•Configuração 

•Materiais Envolvidos 

•Colonização Biológica 

•Anomalias Conhecidas 

Estrutura 
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Com os dados obtidos poderão ser preparados esquemas com as principais cotagens e 

configurações, a confirmar durante a inspeção subaquática, bem como para posterior 

comparação das profundidades expectáveis com os valores obtidos, de forma a detetar 

eventual ocorrência de erosão hidráulica.  

Na impossibilidade de consulta dos dados de projeto, a consulta das cartas geológicas locais 

poderão ser relevantes para o conhecimento do tipo de terreno sobre o qual foram 

executadas as fundações. 

10.3 CONSULTA DOS ELEMENTOS DE INVENTÁRIO E HISTÓRICO DA OBRA DE ARTE 

Importa conhecer a existência de zonas reparadas, alterações que tenham sido efetuadas à 

estrutura original e sistemas de monitorização contínua aplicados à estrutura e respetivos 

resultados. Estes dados poderão revelar zonas que necessitem de especial atenção, por 

exemplo para confirmar hipóteses levantadas pela interpretação dos dados de 

monitorização ou de forma a identificar a adequabilidade de soluções e materiais aplicados 

na estrutura. 

10.4 CONSULTA DE INSPEÇÕES ANTERIORES 

A consulta das inspeções anteriormente realizadas à estrutura, quer se tratem de inspeções 

subaquáticas ou inspeções à superstrutura, é fundamental para o conhecimento e análise 

da evolução da condição da obra de arte e dos seus componentes, bem como da evolução 

do leito do curso de água ao longo da vida útil da obra. É indispensável a leitura dos 

relatórios de Inspeção Subaquática, levantamentos batimétricos e Inspeções Principais 

anteriores, de forma a que a inspeção a realizar possa confirmar as constatações 

anteriormente feitas, bem como avaliar a evolução das anomalias já identificadas.  

De modo a perceber a evolução do leito na zona em que a obra se insere, é essencial a 

consulta de toda a informação disponível relativa a dados batimétricos obtidos em 

diferentes datas, eventualmente motivada pela construção ou acompanhamento de 

barreiras no curso de água (açudes e barragens), extração de inertes ou dragagens para 

navegação ou outros motivos.   
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10.5 COORDENAÇÃO COM ENTIDADES EXTERNAS 

Na realização de inspeções em cursos de água navegáveis é necessária a articulação com as 

autoridades que regulam e fiscalizam a navegação, nomeadamente as diferentes 

administrações das Regiões Hídricas (ARH), ou capitanias dos portos, não só para informar 

da data e período em que se desenvolvem os trabalhos, mas também para averiguar a 

necessidade de desvios de tráfego de embarcações.  

Para todos os cursos de água, navegáveis ou não, é igualmente importante o contacto com 

as autoridades que regulam e fiscalizam as atividades que aí decorrem, nomeadamente o 

INAG e o ministério que tutela o ambiente, designadamente para obter informações sobre 

extração de inerte, dragagens, descargas e turbinagens. A previsão sobre eventual variação 

das condições de escoamento durante o período de execução dos trabalhos é 

particularmente importante em obras de arte situadas em zonas de influência de maré e a 

jusante de barragens. No caso da existência de barragens ou hidrelétricas na proximidade 

das obras de arte a inspecionar é indispensável a coordenação com a entidade gestionária 

de forma a averiguar os períodos de turbinagem e eventuais descargas. 

10.6 VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

Os meios humanos e recursos financeiros mobilizados para uma inspeção Subaquática são 

relevantes, pelo que, é necessário tomar todas as diligências para que os trabalhos 

decorram segundo o planeado, evitando novas deslocações ao local. Neste sentido, é 

recomendável uma verificação prévia do estado e funcionamento dos equipamentos e 

veículos a utilizar, para que atempadamente sejam tomadas as necessárias providências.  

10.7 INSPEÇÃO 

A Inspeção Subaquática inicia-se com a imobilização das viaturas de apoio junto à obra de 

arte. O local de acesso ao curso de água deverá permitir a fácil colocação da embarcação na 

água e dos demais equipamentos, por forma a evitar danos e demoras indesejáveis, 

devendo optar-se, sempre que possível, por rampas, praias fluviais ou locais de relevo 

suave. 
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Caso seja necessário imobilizar qualquer viatura no local da obra de arte (o que só deverá 

acontecer quando não houver alternativas viáveis), deverá haver o cuidado de ser feita a 

sua colocação num local visível, onde se introduza a mínima perturbação possível ao 

tráfego, e proceder-se a uma correta sinalização da mesma, cumprindo o disposto no 

Manual de Sinalização Temporária da EP, complementado com as medidas de segurança 

aplicáveis em cada caso específico. 

A preparação da inspeção é, normalmente, executada pela equipa de inspetores que 

acompanhará os mergulhadores na inspeção subaquática. Não raras vezes a equipa de 

mergulho toma contacto com a estrutura no próprio local da inspeção, sendo por isso 

necessário um briefing inicial onde deverão ser abordados os seguintes aspetos: 

 Descrição da estrutura e elementos a inspecionar, linhas gerais do funcionamento da 

obra e zonas eventualmente mais sujeitas à ocorrência de anomalias. Caso existam 

inspeções anteriores as conclusões das mesmas devem ser abordadas; 

 Ordem dos trabalhos e sequência da inspeção, atendendo ao sentido do escoamento, 

eventual variação de caudal e maré; 

 Metodologia da inspeção, limpezas a efetuar, registo fotográfico e videográfico, 

procedimentos para a execução de medições, procedimentos para a caracterização e 

localização de anomalias e recolha de amostras.  

O prévio acordo acerca da metodologia e da sequência da inspeção diminui a necessidade 

da comunicação de instruções a partir da superfície, incrementando-se assim o tempo útil 

de mergulho. 

A inspeção prossegue com o registo videográfico dos elementos submersos, caracterização 

do leito, deteção e descrição de anomalias, confirmação da geometria dos elementos, 

segundo a metodologia acordada. Nesta fase é essencial o contacto permanente dos 

mergulhadores com a equipa de inspetores que acompanha, à superfície, as imagens 

obtidas pela equipa de mergulho, fornecendo indicações e pedindo esclarecimentos para 

melhor compreensão da estrutura e fenómenos observados.  

Sempre que necessário poderá ser pedido aos mergulhadores que façam esquissos das 

situações observadas. Poderão também ser previamente realizados esquemas nas 



 
 

PROCEDIMENTOS GERAIS DE INSPECÇÃO SUBAQUÁTICA 
 
 

M.IS.03/R00 MANUAL DE INSPEÇÕES SUBAQUÁTICAS PÁGINA 41 DE 141 
 

“ Este documento é propriedade exclusiva da EP, não pode ser reproduzido, utilizado, modificado ou comunicado a terceiros sem autorização expressa” 

 

pranchetas plásticas utilizadas pelos mergulhadores, com indicação das cotagens que terão 

de aferir.  

À superfície a equipa de inspetores deve também tomar notas em esquemas previamente 

elaborados para o efeito (por exemplo em cópias das peças desenhadas do projeto da 

estrutura). As anomalias detetadas na zona submersa devem ser correlacionas com 

observações feitas na superstrutura (por exemplo, no caso de ocorrer um assentamento 

das fundações, poderá haver consequências ao nível do guarda-corpos e do revestimento 

de via que deverão também ser assinaladas).  

A correta descrição do observado, por parte dos mergulhadores, é fundamental para evitar 

interpretações erróneas por parte dos inspetores. O registo videográfico é acompanhado 

pelos comentários efetuados, permitindo rever a inspeção, pelo que há necessidade, desde 

logo, de adotar terminologias corretas. As anomalias mais recorrentes e a terminologia a 

adotar para a sua caracterização são abordadas nos capítulos seguintes. 

Nesta fase deverão também ser preenchidas as listas de verificação relativas à erosão do 

leito, descritas no capítulo 12.  

10.8 CAMINHO DA INSPEÇÃO (SEQUÊNCIA DE MERGULHO) 

A sequência ou caminho tomado pela equipa de mergulho deve ser sistematizado de forma 

a garantir a total cobertura da área a observar, dando especial ênfase às zonas mais 

suscetíveis ao aparecimento de anomalias, como são as superfícies em torno da linha de 

água e o fundo do canal de escoamento.    

A inspeção decorre com a captação das imagens pela equipa de mergulho e visionamento 

das mesmas por parte da equipa de inspetores, que em constante comunicação com os 

mergulhadores deverá orientar a inspeção, solicitando esclarecimentos e orientando a 

captação de imagens com vista à deteção das anomalias, sua interpretação e elaboração 

dos desenhos esquemáticos relativos à localização das mesmas. Nesta fase, bem como na 

posterior análise das imagens recolhidas, revela-se de especial importância o prévio acordo 

da denominação a utilizar para designar os elementos inspecionados (ver referência a 

localização de anomalias no subaquáticos 11.1).  
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A sistematização do caminho percorrido pelos mergulhadores é normalmente conseguida 

com a adoção de padrões circulares (em torno do elemento) ou do tipo avanço-recuo (em 

faces de elementos), movendo-se o mergulhador para cima ou para baixo segundo 

incrementos uniformes, tomando-se usualmente como medida padrão o comprimento de 

um braço. Em elementos extensos, com profundidades superiores a 20 metros, poderá ser 

necessária a diferenciação desta medida de forma a tornar a inspeção mais expedita. 

Nestes casos, a realização de patamares não deve ultrapassar os 3 a 4 metros em zonas 

correntes e 1 a 2 metros nas zonas mais suscetíveis, ou onde se verifique maior 

concentração de anomalias. No caso de adoção de padrões circulares, em torno do 

elemento, será necessário alternar movimentos no sentido horário com movimentos anti-

horários, de forma a desenrolar os cabos de comunicação e de fornecimento de ar. 

A adoção de um movimento em espiral é possível em elementos circulares, contudo, com a 

utilização dos cabos referidos este método torna-se desaconselhado pois obriga a que a 

descida e subida do mergulhador seja feita em torno do mesmo elemento.  

No esquema seguidamente apresentado exemplifica-se um caminho de inspeção possível 

para um encontro ou pilar de largura considerável.  

 

Fig. 4 Esquematização de caminho de inspeção possível num elemento de largura 

considerável (Browne, T. M., et al., 2010) 

10.9 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO/ARMAZENAMENTO E INTRODUÇÃO DE DADOS 

A elaboração do relatório de inspeção e a introdução dos dados recolhidos em sistema 

informático são trabalhos executados em escritório, necessitando muitas vezes de novo 

visionamento dos vídeos realizados durante a inspeção, bem como da consulta dos 

esquemas e medições elaboradas. 
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Nesta fase deverão ser comparados os dados obtidos com dados de inspeções anteriores, 

bem como dos levantamentos realizados ao leito do curso de água com outros 

anteriormente efetuados, de forma determinar a evolução do estado da obra de arte e 

detetar eventuais alterações no leito do curso de água. As conclusões obtidas deverão ser 

incluídas no relatório da inspeção. 

O relatório de inspeção deverá igualmente fazer uma análise integrada dos resultados da 

avaliação das condições de escoamento a partir da superfície e avaliações efetuadas 

durante o mergulho, bem como das investigações relativas aos levantamentos batimétricos 

e análises granulométricas, caso estejam previstas, pronunciando-se sobre a suscetibilidade 

da obra de arte à erosão hidráulica e propondo eventuais medidas de proteção que sejam 

tidas como necessárias. 

Para efeitos de elaboração do relatório de inspeção subaquática de acordo com o Sistema 

de Gestão de Conservação da EP - SGOA, os dados recolhidos são agrupados nos 

componentes Encontros, Muros e Apoios Intermédios, sendo abrangidos em cada um 

destes componentes as respetivas fundações e sistemas de proteção eventualmente 

existentes. 

Do relatório de inspeção fará parte a classificação do Estado de Conservação da obra de 

arte, relativo aos componentes submersos observados, que deverá traduzir as condições de 

desgaste, deterioração, funcionamento e execução, entre outras, em que se encontra a 

parte observada da estrutura. Não obstante do Estado de Conservação atribuído ser 

relativo aos componentes observados, o mesmo deve traduzir e enquadrar as conclusões 

da inspeção subaquática no que respeita ao funcionamento e segurança da globalidade da 

estrutura.   

A atribuição de um Estado de Conservação à obra de arte será feita de acordo com os 

mesmos princípios definidos para as Inspeções Principais à zona emersa, com base numa 

escala que varia entre 0 e 5, correspondendo o 0 a um Estado de Conservação Excelente e 5 

a um Estado de Conservação Mau, podendo estar em causa a segurança da obra de arte. O 

Estado de Conservação corresponde, ainda, a uma priorização da intervenção, em que o 5 

será a mais premente das situações. Uma descrição detalhada da graduação do Estado de 

Conservação é apresentada no quadro seguinte: 
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Estado de 

Conservação 

Descrição 

0 
Estado de Conservação Excelente.  

Não é necessário efetuar qualquer reparação. 

1 
Estado de Conservação muito bom. 

Não é necessário efetuar qualquer reparação. 

2 

Estado de Conservação bom.  

Podem ser especificadas reparações não prioritárias. 

Verifica-se que a qualidade dos materiais ou a sua execução são defeituosas. 

Foram detetadas algumas anomalias com alguma importância no 

comportamento e durabilidade da obra de arte, mas que pela onerosidade da 

sua reparação não justificam a intervenção prioritária. 

3 

Estado de Conservação razoável. 

Verifica-se que a qualidade dos materiais ou a sua execução são más. 

Funcionamento deficitário, com especial importância na durabilidade da obra 

de arte. 

A intervenção poderá ser realizada entre 3 a 5 anos ou caso o inspetor o 

entenda ser reavaliada na próxima inspeção principal. A opção quanto à data 

de intervenção ou à da data de inspeção deverá ser expressamente indicada 

e devidamente justificada. 

4 

Estado de Conservação deficiente. 

Deve ser especificado o início de intervenção a curto prazo (2 anos). Verifica-

se que a qualidade dos materiais ou sua execução são más. Funcionamento 

defeituoso com importância na durabilidade e comportamento da obra de 

arte. O Componente com esta classificação não cumpre os requisitos 

mínimos para desempenhar a função para a qual foi concebido. 

Pode ser especificada a necessidade de um projeto reforço/reabilitação. 

Se a intervenção não tiver início no final de 2 anos, nas vistorias de 

acompanhamento anuais seguintes a realizar, pode ser restringida a sua 
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Estado de 

Conservação 

Descrição 

exploração através de condicionamentos ao tráfego, ou desencadeadas 

outras intervenções de carácter preventivo tais como escoramentos ou 

reforços temporários. 

5 

Estado de Conservação mau, pode estar em causa a segurança estrutural do 

Componente ou mesmo da Obra de Arte. Deve ser especificado o inicio de 

intervenção com urgência ou a curto prazo (aconselhável 1 ano e no máximo 

2 anos). 

Deve ser especificada a necessidade de um projeto reforço/reabilitação. 

Devem ser implementadas medidas restritivas da circulação rodoviária, em 

termos de carga, velocidade ou modo de circulação ou outras intervenções 

de carácter preventivo. No caso limite, a circulação rodoviária pode ser 

interdita. 

Se a intervenção não tiver início no final de 2 anos, nas vistorias de 

acompanhamento anuais seguintes poderá ser acrescida a sua exploração 

através de condicionamentos ao tráfego mais restritivos, ou outras 

intervenções de carácter preventivo tais como escoramentos ou reforços 

temporários. 

Quadro 4. Graduação do Estado de Conservação (Estradas de Portugal S.A., et al., 2010) 

Sempre que possível, as Inspeções Principais Subaquáticas deverão ser executadas no 

âmbito da mesma campanha que inclua a Inspeção Principal à parte emersa das estruturas, 

de forma a que as conclusões da inspeção subaquática possam figurar no relatório de 

inspeção de caráter mais abrangente, que se pretende que seja o elemento aglutinador da 

informação relativa à condição da obra de arte. Quando tal não for possível, e quando a 

inspeção subaquática determinar um Estado de Conservação superior ao da Inspeção 

Principal que a precede, deverá será ser executada uma nova Inspeção Principal à zona 

emersa, que integre as conclusões obtidas para a zona submersa. Com esta metodologia, 

pretende-se garantir que o Estado de Conservação da obra de arte, entendido como o 

resultado das diversas investigações executadas na estrutura em causa, decorre de uma 
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avaliação global dos diversos componentes, bem como do curso de água onde a obra de 

arte se insere.   

Do Relatório de Inspeção Subaquática deverá fazer parte um Relatório de Mergulho, em 

anexo ao primeiro, elaborado pela Equipa de Mergulho, onde deverá constar: 

 Data da inspeção e duração dos mergulhos; 

 Constituição da Equipa de Mergulho e constituição da Equipa de Inspeção; 

 Descrição das zonas de acesso da embarcação e equipamentos; 

 Descrição dos equipamentos utilizados; 

 Descrição dos elementos submersos inspecionados; 

 Indicação de eventuais interrupções à inspeção motivadas por anomalias nos 

equipamentos, entre outras causas possíveis; 

 Indicação de eventuais impedimentos à inspeção, à totalidade ou parte dos elementos 

submersos. 

10.10 PROPOSTAS DE ATUAÇÃO 

No relatório de inspeção de cada obra de arte o inspetor deverá indicar as propostas de 

atuação que considere necessárias em função da apreciação que fez do Estado de 

Conservação da Obra de Arte.  

A definição de propostas de atuação poderá incluir a realização de trabalhos de reparação 

ou manutenção, preconização de estudos complementares incluindo monitorizações, 

projetos de reabilitação, alertas à segurança rodoviária, restrições à exploração, bem como 

a definição do prazo para a próxima inspeção. 

Data da próxima inspeção:  

Em geral, as Inspeções Subaquáticas devem ser efetuadas com intervalos máximos de 5 

anos. Em função das constatações feitas no decorrer da inspeção, nomeadamente o Estado 

de Conservação, anomalias observadas e fatores de risco associados, o inspetor poderá 

propor uma periodicidade inferior, reduzindo, até um ano, a data da próxima inspeção.   
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Trabalhos de Reparação ou Manutenção:  

O Relatório de Inspeção integrará a sugestão de trabalhos de reparação ou manutenção 

que visem garantir a segurança estrutural ou funcional da Obra de Arte, melhorar ou repor 

as condições de funcionamento dos vários componentes observados, ou que contribuam 

para a durabilidade dos materiais e equipamentos, ponderando uma necessária otimização 

dos custos.  

Durante a Inspeção, o Inspetor deve propor os trabalhos mais adequados para cada 

componente, depois de analisados e registados os danos, atendendo, em especial, às 

consequências dos defeitos verificados, à sua localização, à função do componente afetado, 

bem como à evolução expectável da anomalia, correlacionando-a com a vida útil da Obra 

de Arte.  

Os Trabalhos de Reparação serão propostos para situações que possam comprometer, a 

curto ou médio prazo, a segurança estrutural ou funcional da obra de arte, ou ter uma 

evolução que origine um aumento significativo dos custos de intervenção. Correspondem, 

em geral, a trabalhos de extensão ou complexidade relevante, exigindo a mobilização 

significativa de recursos, e cujo âmbito é normalmente enquadrado num projeto. 

Na Inspeção Subaquática devem, também, ser propostos Trabalhos de Manutenção 

Correntes e pequenos trabalhos de reparação que permitam manter ou melhorar o nível de 

desempenho da Obra de Arte. Estes, serão relativos à reparação de danos de menor 

relevância, que condicionem sobretudo a durabilidade a médio ou longo prazo dos 

materiais e equipamentos, ou para os quais não seja necessária a realização de um estudo.  

Situações de Alerta: 

Nos casos em que sejam detetadas situações de alerta relativas à segurança estrutural, 

funcional ou rodoviária, estas devem ficar bem patentes e caracterizadas no relatório de 

inspeção, em lugar próprio, devendo igualmente ser comunicadas à entidade gestionária de 

forma imediata, por telefone e correio eletrónico, onde se inclua uma descrição sumária 

acompanhada de esquemas simples e fotografias. 

As situações de alerta serão relativas à identificação de anomalias ou danos que, a curto 

prazo, constituam um risco de segurança, funcionamento ou integridade estrutural da obra 
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de arte, ou que possam evoluir rapidamente nesse sentido. A indicação de um “Alerta” 

deve incluir uma proposta de atuação com vista à mitigação do risco associado. 

Restrições à Exploração: 

Com base na ponderação das situações observadas no decurso da inspeção o inspetor 

poderá definir a necessidade de implementação de restrições de tráfego, com vista à 

mitigação do risco associado. Esta situação será admissível em obras de arte com anomalias 

muito graves, que possam comprometer o seu funcionamento e segurança estrutural 

(EC≥4). As medidas terão um carácter temporário, vigente até à implementação de medidas 

com caráter definitivo como seja a reabilitação da obra de arte, nomeando-se 

seguidamente as mais frequentes: 

 Interdição total ou parcial do trânsito; 

 Limitação de carga; 

 Limitação de velocidade; 

 Limitação de gabarit vertical ou horizontal; 

 Circulação centrada. 

Estudos Complementares: 

Sempre que o inspetor se depare com situações de incerteza relativas à natureza e 

evolução de anomalias, ou à quantificação das intervenções necessárias à sua reparação, 

poderá propor a realização de estudos complementares.  

A caracterização dos estudos complementares mais correntes encontra-se desenvolvida no 

capítulo 16 – Estudos Complementares à Inspeção Principal Subaquática. 

Projetos de reabilitação: 

Na deteção de anomalias graves, que resultam normalmente na atribuição dos Estados de 

Conservação de valor mais elevado (EC≥3), e não obstante de serem propostos os trabalhos 

que se julguem necessários para a reposição das condições de funcionamento e segurança 

da estrutura, poderá o inspetor referir a necessidade de elaboração de um Projeto de 

Reabilitação, com vista a um aprofundamento do diagnóstico, que possibilite uma definição 

integrada das intervenções a realizar na estrutura. 
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10.11 VALIDAÇÃO DA INSPEÇÃO 

A validação de uma inspeção subaquática poderá ser precedida de uma fase de aceitação 

prévia. A aceitação prévia da inspeção implica a avaliação sumária da qualidade e 

abrangência dos registos efetuados, nomeadamente das filmagens e comentários áudio 

realizados pela Equipa de Mergulhadores e Equipa de Inspeção. Pretende-se a obtenção de 

filmagens nítidas e comentários áudio perfeitamente claros e audíveis, quaisquer que sejam 

as condições encontradas nomeadamente de visibilidade, profundidade e acesso. No caso 

destes registos não cumprirem os requisitos estabelecidos, a inspeção não poderá ser 

aceite, sendo necessária a sua repetição. 

O não cumprimento dos espaçamentos entre pontos de sondagem, definidos para a 

realização dos esquemas relativos à configuração do leito da linha de água, descritos no 

capítulo 12.1, bem como dos espaçamentos e distâncias a observar na realização de 

levantamentos batimétricos, caso estejam previstos, definidos no capítulo 16.2.1, ou o não 

cumprimento do número de amostras exigidas para as análises granulométricas, definidas 

no capítulo 16.6.1, serão igualmente motivos de não-aceitação de uma inspeção, obrigando 

à sua repetição. 

Posteriormente, a inspeção deverá ainda ser alvo de uma análise exaustiva dos registos ou 

elementos que a compõem, sendo verificado se cumprem todos os requisitos exigidos, se é 

correta a avaliação dos estados em que as estruturas se encontram (segundo a análise de 

todos os dados recolhidos durante as inspeções e consulta das conclusões de inspeções 

anteriores), bem como se as ações preconizadas são adequadas. Desta avaliação dependerá 

a decisão acerca da validação da inspeção. 
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11. CARACTERIZAÇÃO DAS ANOMALIAS DURANTE A INSPECÇÃO  

A correta caracterização dos danos é essencial, não só para avaliar de que forma afetam o 

conjunto da obra de arte, mas também para detetar a sua evolução em futuras inspeções.  

A caracterização completa de um dano deverá incluir os seguintes parâmetros: 

 Localização; 

 Descrição do dano (Natureza e Estado de Desenvolvimento); 

 Extensão. 

11.1 LOCALIZAÇÃO 

A localização de uma anomalia deverá conter 3 referências fundamentais:  

 Elemento submerso afetado; 

 Zona do elemento em que se detetou; 

 Posição relativamente a um referencial fixo (por exemplo profundidade e distância a 

uma aresta do elemento).  

A referência ao elemento submerso poderá ser feita relativamente aos pontos cardeais, 

posicionamento relativamente à via superior (com os elementos numerados de acordo com 

o sentido crescente dos quilómetros da via) ou relativamente ao escoamento do curso de 

água (montante/jusante e margem esquerda/margem direita).  

A referência à profundidade a que foi localizado o dano terá que ser complementada com a 

medição da altura da linha de água a um ponto fixo da estrutura, a registar no início da 

inspeção, uma vez que em próximas inspeções se poderão verificar alturas de águas 

distintas.  

Como exemplo apresenta-se de seguida um esquema de uma obra de arte onde se 

encontram referenciadas 3 anomalias na zona submersa (A, B e C). 
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Fig.5 Localização de anomalias em elementos submersos 

A localização das anomalias assinaladas na imagem pode ser descrita de uma das seguintes 

formas:  

Anomalia 
Localização 

Elemento Zona Posição 

A 

Pilar P1 Face Norte 

À altura da linha de água e a 
2,2 m da face de jusante 

Pilar Norte 
 

 

Pilar junto à margem 
esquerda 

Face voltada para a 
margem esquerda 

B 

Pilar P2 Face Este 

A 5m de profundidade e em 
toda a largura da face de 
montante 

Pilar Sul 
 

 

Pilar junto à margem 
direita 

Face de montante 

C 

Pilar P2 Face Sul 

A 2m de profundidade e a 
5m da face de jusante 

Pilar Sul 
 

 

Pilar junto à margem 
direita 

Face voltada para a 
margem direita 

Quadro 5. Descrição da localização de anomalias em elementos submersos 
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Em elementos com várias faces, ou quando a orientação da obra não facilita a descrição da 

localização relativa aos pontos cardeais, a prévia definição de uma numeração sequencial 

para as faces a inspecionar facilita a comunicação entre as equipas envolvidas no mergulho, 

bem como o registo das constatações efetuadas. 

A descrição da posição relativamente a um referencial fixo não terá que ser feita 

obrigatoriamente relativamente à linha de água (ou seja à face inferior do tabuleiro). 

Poderão utilizar-se pontos notáveis da estrutura, mais próximos da anomalia detetada, que 

facilmente possam ser convertidos noutro referencial (p.ex. mudança de secção de um 

pilar, maciço de encabeçamento das estacas, etc).  

No caso de fendas será necessário localizar os seus pontos de início e fim, bem como 

pontos intermédios que constituam uma inflexão da direção ou do plano em que se 

desenvolvem. 

11.2 DESCRIÇÃO DO DANO (NATUREZA E ESTADO DE DESENVOLVIMENTO) 

A descrição dos danos baseia-se no relato que o mergulhador faz para o inspetor, que 

interpretará com ajuda das imagens videográficas captadas simultaneamente pelo 

mergulhador. 

A acuidade do relato do mergulhador depende em parte da terminologia por este 

empregue, bem como da compreensão dos fenómenos mais comumente observados em 

estruturas submersas. Nos capítulos 13 e 14 é feita uma abordagem às principais anomalias 

dos materiais bem como à evolução dos leitos, com o intuito de permitir a uniformização 

dos termos empregues pelos vários intervenientes na inspeção.  

A descrição de um dano deverá ser a mais detalhada possível, fazendo menção às 

características que sejam relevantes consoante a anomalia observada (forma, textura, 

coloração, abertura, entre outras).  

O conhecimento dos fenómenos que originam o aparecimento de anomalias permitirá ao 

inspetor avaliar o seu estado de desenvolvimento, devendo este ter presente, durante os 

trabalhos de inspeção, da necessidade de recolha de todos os dados necessários e 
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esclarecimento de todas as dúvidas no próprio local, de forma a evitar a necessidade de 

repetir a inspeção.  

Ao inspetor caberá ainda inferir a causa da anomalia, a partir das características 

observadas, e/ou com base em outros indícios que possam ser confirmados pelos 

mergulhadores.  

A interpretação das causas da anomalia deverá estar na base dos trabalhos de reparação a 

enunciar no relatório de inspeção. O inspetor deve enunciar todos os trabalhos que julgue 

necessários para melhorar ou repor as condições de funcionamento dos vários 

componentes da Obra de Arte, de forma a garantir a durabilidade dos materiais e 

equipamentos, bem como a garantir a segurança da estrutura e dos seus utilizadores, 

atendendo à necessidade de otimização dos recursos despendidos com a obra de arte.  

11.3 EXTENSÃO 

A par com a localização do dano, uma correta medição da sua extensão é de especial 

importância para que as intervenções a definir possam ser dimensionadas sem necessidade 

de realizar nova inspeção subaquática. 

Nas zonas da estrutura onde se realize uma inspeção de Nível II ou III, o que deverá 

coincidir, no mínimo, com as zonas onde se detetem as anomalias mais relevantes, deverão 

ser efetuadas todas as medições necessárias à correta caracterização da anomalia em 

causa.  

Como exemplo apresentam-se no quadro seguinte as medições mínimas a efetuar para 

alguns tipos comuns de anomalias.  

Anomalia 
observada 

Medições mínimas para caraterização 

Fendas 
Extensão, abertura máxima, e penetração da fenda na peça no 

caso de fendas de aberturas relevantes 

Delaminações e 

descasques 

Comprimento, altura e penetração do dano na peça. Mencionar 

eventual armadura exposta e o seu estado relativamente à 

corrosão 
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Anomalia 
observada 

Medições mínimas para caraterização 

Corrosão em elementos 

metálicos 

Área afetada e seção resistente remanescente no caso de 

corrosão acentuada 

Infraescavações 
Todas as medições necessárias à caracterização da extensão da 

cavidade 

Quadro 6. Medições necessárias à caraterização de alguns tipos correntes de anomalias 

Para além destas cotagens, que deverão fazer parte do registo videográfico e das legendas 

de fotografias relativas à anomalia em causa, deverão também incluir-se esquemas das 

principais anomalias, sempre que se julgue necessário, pois facilitarão a interpretação os 

relatórios de inspeção. 

No exemplo seguinte apresenta-se um esquema relativo a uma infraescavação na sapata de 

um pilar. A inclusão deste esquema no relatório de inspeção permite uma interpretação 

imediata da extensão e gravidade da infraescavação. 

 

Fig. 6 Representação em planta da infraescavação numa sapata de pilar (adaptada de FHWA 

1995) 
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No que respeita à medição de uma cavidade com desenvolvimento horizontal sob um 

elemento de fundação (infraescavação) recomenda-se a adoção do termo penetração em 

detrimento de profundidade, na referência à intrusão do dano sob a peça, de forma a evitar 

confusão com a distância abaixo da linha de água.  

 

Fig. 7 Representação em corte de infraescavação numa sapata de pilar (adaptada de Hartle, 

R.A et al., 2002) 

Os esquemas realizados para a ilustração de elementos da obra de arte poderão ser tão 

completos quanto as anomalias observadas o justificarem. De forma a garantir a fiabilidade 

do desenho e a permitir uma comparação inequívoca com a situação observada em 

inspeções posteriores todos os esquemas deverão conter: 

 Designação do elemento ilustrado; 

 Indicação de um ponto cardeal; 

 Direção da corrente; 

 Altura da linha de água relativamente a um ponto fixo da estrutura. 

Maior detalhe de caraterização poderá incluir: 

 Ilustração de todas as anomalias observadas na zona caraterizada; 

 Indicação no desenho das fotografias que, em cada zona, complementam a ilustração; 

 Indicação no desenho, junto às anomalias, do tempo de andamento das filmagens que 

corresponde à zona ilustrada; 

 Esquematização de sedimentos acumulados, enrocamento, limite das margens, etc.; 
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 Configuração do leito (erosões, “ilhas”, profundidades em torno do elemento, 

caracterização do material do fundo do canal, etc.). 
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12. CARACTERIZAÇÃO DO LEITO DA LINHA DE ÁGUA DURANTE A INSPECÇÃO  

A alteração das condições de fundação devido à erosão dos leitos é uma das causas mais 

comuns do aparecimento de anomalias em obras de arte. A erosão do leito, com a saída de 

material aluvionar sob as fundações de uma obra de arte (infraescavação) ou a exposição 

de estacas sob os maciços de encabeçamento, pode afetar significativamente a estrutura, 

sendo em muitos casos a origem do seu colapso.   

Neste sentido, a inspeção e monitorização da estabilidade do leito do curso de água na 

envolvente às fundações de uma obra de arte é de extrema importância para a garantia das 

condições de segurança, importando reconhecer indícios de comportamento instável do 

leito ou sinais de erosão que possam pôr em causa a estabilidade das estruturas.   

Esta avaliação deve ser feita, numa primeira fase, no âmbito de uma inspeção subaquática, 

através de medições realizadas pelos mergulhadores e observação das margens. Da análise 

dos dados recolhidos no âmbito da inspeção realizada poderá definir-se a necessidade da 

condução de estudos posteriores.  

12.1 VERIFICAÇÕES DURANTE O MERGULHO 

No âmbito de uma inspeção subaquática (quer seja principal, detalhada ou extraordinária/ 

de dano) devem ser efetuadas diversas verificações de forma a avaliar a ocorrência de 

alterações do leito da linha de água, bem como avaliar a suscetibilidade das fundações 

relativamente a estes fenómenos. 

Independentemente da realização de outros estudos uma inspeção subaquática deve 

incluir: 

 Inspeção do fundo e das margens da linha de água de forma a identificar sinais de 

degradação ou agradação do leito (erosão ou deposição de material, respetivamente), 

bem como definir o tipo de material constituinte; 

 Realização de um perfil longitudinal do leito no alinhamento da obra de arte, e/ou 

imediatamente a montante e jusante da projeção vertical do tabuleiro, para 

comparação com o projeto ou com dados de inspeções anteriores. As medições devem 
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ser regularmente espaçadas entre 3 a 7 metros. Em situações que o justifiquem estes 

perfis podem ser repetidos em alinhamentos sucessivos a montante e a jusante da OA; 

 

Fig. 8 Perfil longitudinal do leito no alinhamento de uma O.A. (adaptada de SETRA 1978) 

 Levantamento das profundidades em torno dos elementos submersos, através do 

preenchimento de uma grelha de pontos, considerando-se usualmente um afastamento 

de 5m de cada uma das faces. O espaçamento dos pontos a utilizar poderá ser ajustado 

em cada caso particular, recomendando-se um afastamento mínimo de 1,5 m junto aos 

elementos e 3m em zonas mais afastadas. Os pontos assim obtidos serão comparados 

com anteriores levantamentos, ou caso não existam, passam a constituir uma base de 

verificação para inspeções posteriores; 

 

Fig. 9 Malha de sondagens da profundidade do leito em torno de um pilar   
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 A existência de infraescavações nos elementos de fundação deve ser cuidadosamente 

verificada, sondando a existência de solos frouxos ou moles nas imediações dos mesmos 

(p.ex. areias ou siltes), que por diminuição da velocidade de escoamento se possam ter 

depositado e ocultado orifícios sob os elementos de fundação. Esta verificação pode ser 

realizada com recurso a uma vareta metálica; 

 Inspeção dos elementos de proteção contra a erosão eventualmente existentes. 

 Medição da altura emersa dos elementos, que posteriormente conjugada com a 

profundidade do leito fornece a medida da altura exposta do elemento, a comparar com 

dados de projeto e/ou de outras inspeções.  

De notar que o valor da altura emersa dos elementos poderá variar face à variação da cota 

de água durante a inspeção, por ação de uma alteração do caudal ou variação de maré. 

Nestes casos devem ser obtidos, pelo menos, dois valores, correspondentes ao inicial e 

final, e eventualmente um terceiro valor, correspondente ao valor máximo ou mínimo. No 

caso de estuários os mínimos e máximos correspondem, respetivamente, a baixa-mar e 

preia-mar.  

No caso do trabalho ser efetuado com variação imposta por obras hidráulicas será ainda 

aconselhável registar o caudal lançado pelas obras hidráulicas em causa, a fornecer pela 

respetiva entidade operadora. 

Os desenhos elaborados e as conclusões obtidas acerca da comparação das medições 

efetuadas com dados de projeto ou de inspeções anteriores deverão fazer parte do 

relatório da inspeção.  

Para os casos em que os levantamentos batimétricos sejam realizados no âmbito de uma 

inspeção subaquática, os desenhos e esquemas anteriormente referidos poderão ser 

substituídos pelos definidos no capítulo relativo a estes estudos (capítulo 16.2.1). 

12.2 VERIFICAÇÕES A PARTIR DA SUPERFÍCIE 

A envolvente à obra de arte fornece, em alguns casos, indícios acerca do comportamento 

do curso de água no que respeita à erosão hidráulica. Estes indícios serão relevantes para a 

deteção atempada do fenómeno e para uma atuação em consonância.  
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Com o objetivo de obter uma caracterização expedita da obra de arte em causa e da sua 

envolvente, segundo aspetos considerados relevantes para definir a vulnerabilidade da 

estrutura à erosão hidráulica, apresenta-se de seguida uma lista de verificação que poderá 

ser utilizada não só nas Inspeções Subaquáticas mas também nas Inspeções Principais à 

parte emersa da estrutura.  

Os dados assim obtidos para um determinado conjunto de obras de arte poderão ser 

importantes na definição de prioridades para a realização de estudos aprofundados da 

suscetibilidade à erosão hidráulica, tema aprofundado no capítulo 16. 

A lista de verificação apresentada foi elaborada com base no manual Drenagem de 

Infraestruturas de Transporte e Hidráulica de Pontes (Carlos Matias Ramos, 2005, LNEC). 

Avaliação da suscetibilidade à ação do escoamento 

Montante 
Sob a 
Obra 

Jusante 

Si
m

 

N
ão

 

N
ão

 
O

b
s.

 

Si
m

 

N
ão

 

N
ão

 

O
b

s.
 

Si
m

 

N
ão

 

N
ão

 

O
b

s.
 

Alterações visíveis nas margens (vegetação derrubada, escorregamentos, 
deterioração das obras de proteção) 

                  

Extração de areias nas proximidades                   

Enviesamento do escoamento relativamente ao alinhamento dos apoios                   

Afluentes a desaguar junto à estrutura                   

Aparente condicionamento da secção de vazão devido à obra de arte                   

Falta de limpeza e más condições de escoamento                   

Obstruções ao escoamento                   

Redução relevante da secção de vazão por obstruções ao escoamento                   

Assoreamentos                   

Erosão generalizada do leito                   

Erosões localizadas do leito                   

Erosão do leito junto a apoios                   

Exposição de elementos de fundação (maciços de encabeçamento, estacas 
expostas ou fundações diretas) 

                  

Indícios de infraescavação em elementos de fundação                   

Indícios de assentamento de fundações (fissuração, quebra de blocos, etc.)                   

Degradações nos elementos de proteção dos apoios (tapetes de 
enrocamento, etc.) 

                  

Erosão ou deterioração do embasamento de apoios                   

Quadro 7. Lista para verificação visual, a partir da superfície, das condições da estrutura,  leito e 

margens, no que respeita à erosão hidráulica. 
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Igualmente importante no âmbito das observações realizadas a elementos submersos será 

o enquadramento das mesmas no que respeita à globalidade do elemento em causa, 

nomeadamente o seu desenvolvimento na zona emersa.  

Da mesma forma, torna-se necessária a caraterização da parte emersa da estrutura cuja 

observação seja condicionada por dificuldades de acesso, sempre que este seja 

possibilitado pela utilização dos meios disponibilizados para a inspeção subaquática. 

Para as obras de arte onde existam apoios que se encontram submersos apenas em 

períodos de maior caudal, e não correspondendo estes períodos à data da inspeção, a sua 

observação e registo deve igualmente fazer parte da inspeção, garantindo-se desta forma 

uma análise conjunta da ação do escoamento sobre a estrutura. 
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13. DETECÇÃO DE DANOS – DEGRADAÇÃO DOS MATERIAIS 

A deteção de danos numa obra de arte engloba duas vertentes: 

 Avaliação dos materiais constituintes; 

 Avaliação do modo de funcionamento da estrutura. 

Durante uma inspeção estes parâmetros deverão ser analisados em conjunto, dada a 

correlação existente entre ambos (a degradação profunda de um material poderá induzir o 

mau funcionamento da estrutura, ou vice-versa). Contudo, de forma a conseguir uma 

abordagem mais sistemática, procura-se no presente capítulo listar as anomalias mais 

comuns e respetivas nomenclaturas a utilizar no que respeita à degradação dos materiais. 

Nos capítulos subsequentes serão abordados aspetos relativos à erosão dos leitos e suas 

consequências na estabilidade das obras de arte.  

Como se disse, o presente capítulo apresenta uma enumeração dos principais fenómenos 

de degradação dos materiais mais comuns em estruturas submersas, não constituindo uma 

abordagem aprofundada dos mesmos, apenas uma breve descrição que permita a adoção 

de terminologias comuns aos diferentes intervenientes numa inspeção subaquática.  

13.1 BETÃO  

Estruturas em betão simples, betão armado, ou betão pré-esforçado, apresentam o mesmo 

tipo de anomalias mais comuns, quer para os elementos emersos quer para a parte 

submersa da estrutura, nomeadamente fendas, delaminação, descasque, e degradação 

devido a ações químicas. 

Situações decorrentes da construção, nomeadamente má vibração do betão aquando a sua 

colocação, são também frequentes, dando origem a “chochos” ou “vespeiros” e vazios no 

interior da massa de betão. 
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Fig.10 Vazios num elemento de betão devido a má vibração 

13.1.1 Fendilhação 

A fendilhação é uma situação corrente em betão armado, quando sujeito a esforços de 

flexão ou tração, uma vez que a resistência à tração do betão é muito inferior à sua 

resistência à compressão. O fenómeno conhecido como retração do betão poderá também 

ser causa do aparecimento de fendilhação, que em geral não se revela de grande 

importância, sendo que ambas as situações são normalmente controladas, em fase de 

projeto, pela adoção de uma malha de armaduras adequada. 

Em elementos maioritariamente sujeitos a esforços de compressão, como é o caso de 

fundações e da zona de arranque dos pilares sobre estas, a abertura de fendas devido aos 

fenómenos anteriormente descritos não é comum para condições normais de utilização. 

 O aparecimento de fendilhação nestes elementos deverá por isso ser cuidadosamente 

investigado no sentido de detetar as suas causas. Entre outras, a fendilhação poderá 

indiciar: 

 Assentamentos; 

 Excesso de carga; 

 Deformações ou retração impedidas; 

 Corrosão das armaduras; 

 Ações acidentais (p. ex. embates) 
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 Reações expansivas do betão (assunto abordado no subcapítulo 13.1.2) 

As causas da fendilhação poderão ser deduzidas a partir das características das fendas 

observadas, cuja descrição caberá ao mergulhador, enquanto a equipa de inspeção, à 

superfície, deverá anotar e interpretar estas características de forma a determinar a sua 

origem. 

Na descrição de uma fenda ou padrão de fendilhação deve ser feita referência, entre outras 

características que se julguem pertinentes, a: 

 Elemento onde se desenvolvem; 

 Abertura (preferencialmente em milímetros);  

 Comprimento; 

 Desenvolvimento (horizontal, vertical, oblíquo, etc.). 

A observação dos bordos das fendas poderá também fornecer indícios relativamente à sua 

idade (arestas vivas podem corresponder a ocorrências recentes ao passo que bordos 

arredondados poderão indiciar situações antigas). Igualmente importante é a observação 

do alinhamento das faces das fendas, na medida em que o desfasamento entre as faces de 

uma fenda indica um comportamento diferencial que poderá estar relacionado com 

anomalias de índole estrutural.  

Nos esquemas seguintes apresenta-se uma sugestão da terminologia a utilizar na descrição 

de uma fenda relativamente à sua abertura e ao eventual desfasamento entre as suas 

faces. 
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Fig.11 Nomenclatura para caracterização de fendas    

Especial menção deve ser feita quando a fendilhação observada é acompanhada de indícios 

de oxidação de elementos metálicos (tipicamente manchas acastanhadas) ou exsudação de 

sais a partir do interior da fenda.  

 

Fig.12 Pormenor de fendas com exsudações em elemento de betão  

Fendilhação de reduzida abertura (<0,3 mm), para a qual não seja expectável ou não seja 

observada evolução ao longo da vida útil da obra, é normalmente pouco relevante, 

contudo, no caso de elementos submersos, qualquer fenda constitui um ponto preferencial 
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para o ingresso de água no interior do betão, favorecendo a sua degradação. Na presença 

de água salgada o processo de degradação é ainda mais acelerado, nomeadamente a 

corrosão das armaduras. 

13.1.2 Degradação do Betão por Ação de Reações Expansivas 

Denominam-se por reações expansivas um conjunto de reações químicas que podem 

ocorrer no interior do betão e que originam um aumento de volume do elemento onde 

ocorrem, provocando normalmente a sua fendilhação. 

As reações expansivas podem ter causas externas ou internas. Tipicamente as reações 

devidas a fatores externos estão associadas ao ingresso dos sulfatos que se encontram no 

meio envolvente, nomeadamente na água do mar ou em águas subterrâneas, 

principalmente nos casos em que os solos são compostos por certos tipos de argilas. 

Relativamente às reações expansivas devidas a fatores internos, deve referir-se que 

existem dois tipos, nomeadamente a reação álcalis-sílica (RAS) e a reação sulfática interna 

(RSI). Na reação álcalis-sílica os álcalis, que correspondem aos iões de sódio (Na+) e de 

potássio (K+) do cimento, reagem com a sílica dos agregados formando um gel expansivo.  

Na reação sulfática interna os sulfatos reagem, em presença da água, com o aluminato 

tricálcico ou com o aluminoferrato tetracálcico do clínquer Portland, formando etringite.  

Uma diferença fundamental entre estes dois tipos de reações expansivas, devidas a fatores 

internos, consiste no facto de, na reação álcalis-sílica o reagente se encontra nos 

agregados, enquanto na reação sulfática o reagente se encontra no cimento.  

Normalmente, a fendilhação devida às reações álcalis-sílica surge após um período de 

vários anos após a betonagem, período esse que pode atingir dezenas de anos, enquanto a 

fendilhação devida às reações sulfáticas internas surge mais precocemente, por exemplo 

dois anos após a betonagem.  

As reações devidas a fatores internos estão muitas vezes associadas a padrões de 

fendilhação em malha quadrada ou malha distorcida, contudo, em elementos sujeitos à 

compressão (p. ex. pilares), as fendas poderão tomar predominantemente o sentido das 

cargas, ou seja Fendilhação vertical no caso de pilares.  
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Fig.13  Fendilhação em malha com exsudações devidas a reação química entre os alcalis 

do cimento e a sílica dos agregados utilizados na fabricação do betão 

 

 

Fig.14 Fendilhação predominantemente vertical em pilares com exsudação de gel (reação 

álcalis-sílica) 

A fendilhação decorrente de reações expansivas tem maior predominância nas zonas com 

acesso de água, entre as quais se encontra a zona de alternância de maré, ou entre a cota 

correspondente ao caudal máximo e mínimo de uma linha de água.  
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As reações sulfáticas, devidas a fatores externos, são também caraterizadas por causarem 

uma diminuição da dureza superficial do betão. 

13.1.3 Descasques 

Os descasques decorrem da degradação continuada do betão superficial, que provoca o seu 

destaque, podendo evoluir para o interior da peça. Se o descasque for associado a 

degradação do ligante, numa primeira fase os agregados de maior dimensão são expostos, 

podendo ocorrer, numa segunda fase, o seu destaque.  

Esta anomalia ocorre frequentemente nas zonas onde o betão está exposto a ciclos de 

molhagem e secagem, tipicamente junto à linha de água. A descrição da anomalia deve 

incluir a sua localização, a área afetada, bem como a profundidade de penetração do dano 

na peça.  

13.1.4 Delaminação 

A escamação superficial do betão originada pelo início do processo corrosivo no interior da 

peça poderá ser denominada por delaminação, de forma a distingui-la dos descasques 

superficiais anteriormente descritos. 

Da corrosão das armaduras resultam óxidos de ferro que originam um aumento do volume 

das armaduras, que não podendo ser acomodado pelo betão, provoca o aparecimento de 

fendas e o empolamento da camada de betão de recobrimento, que muitas vezes acaba 

por se destacar expondo as armaduras corroídas. 

O início do processo corrosivo poderá estar associado à presença de água salgada ou 

poluída, por ação da penetração de cloretos ou carbonatação do betão.  

 O empolamento da camada de recobrimento poderá, em determinada fase, ocorrer sem 

que haja exposição das armaduras corroídas, sendo apenas detetável através da percussão 

da zona com um martelo, o que resulta num som oco, devido ao vazio que o processo de 

delaminação originou no interior da peça. 
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Fig.15 Fendilhação superficial com origem em delaminação do betão (a zona ilustrada 

emite um som oco quando percutida com um martelo) 

No âmbito de uma inspeção subaquática a zona correspondente à amplitude das marés ou 

aos caudais máximos e mínimos da linha de água deve ser cuidadosamente inspecionada 

em todos os elementos, devendo o mergulhador fazer uso de um martelo para aferir a 

eventual existência de zonas que reproduzam um som cavo. 

13.1.5 Colonização Biológica 

A colonização biológica de elementos submersos de estruturas é normalmente mais 

acentuada em ambientes marinhos. Alguns destes organismos, nomeadamente as bactérias 

sulfato-redutoras, promovem a degradação do betão e a corrosão das armaduras. 

Em casos extremos o crescimento das raízes poderá também, por si só, ser um fator de 

desintegração do betão. 

Para uma correta avaliação do estado de conservação de elementos submersos sujeitos a 

colonização biológica é essencial a remoção parcial desta, de forma a que, por amostragem, 

se possa observar a superfície original do elemento em causa.  
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13.1.6 Desagregação de Betões Antigos  

Em elementos de betão mais antigos, onde tenha sido empregue cal hidráulica como 

ligante, poderá observar-se uma desagregação da massa do betão, por ação de uma perda 

de coesão entre os seus constituintes.  

Na origem desta anomalia poderá estar a dissolução de alguns dos elementos que 

constituem o ligante, tornando-se facilmente erodíveis.  

Maciços de betão à base de cal encontram-se muitas vezes na fundação de apoios em 

alvenaria, estando sujeitos ao fenómeno descrito principalmente nas áreas expostas ao 

contato direto com a água, onde poderão surgir cavidades decorrentes do efeito da erosão 

sobre um material pouco coeso.  

13.2 ALVENARIA 

A alvenaria presente em elementos submersos é, na maior parte dos casos, alvenaria de 

pedra, constituída por rocha calcária, granito, xisto ou rochas detríticas (como 

conglomerados e arenitos).  

Os processos de alteração que afetam cada uma destas litologias serão diferentes, ainda 

que na prática se possam traduzir no aparecimento de formas de alteração com algumas 

semelhanças levando, frequentemente, à degradação superficial dos blocos de alvenaria de 

pedra.  

Nos ambientes em apreço são frequentes duas formas de degradação superficial da pedra: 

a alveolização e a escamação.  

Os elementos de alvenaria de pedra podem ainda estar afetados por fendas e fraturas. 

A estabilidade da alvenaria, e portanto do conjunto, é também assegurada pela presença 

das argamassas de união. Contudo, também estes materiais podem sofrer processos de 

erosão diferencial principalmente junto à linha de água, uma vez que é a zona mais 

suscetível aos ciclos de molhagem e secagem, bem como à ação abrasiva do escoamento 

ou ondulação.  
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Destes processos podem resultar juntas de união salientes, quando as argamassas são mais 

resistentes que o material rochoso ou, pelo contrário, zonas mais erodidas em virtude da 

erosão mais fácil da argamassa.  

13.2.1 Fendilhação 

A fendilhação de vários blocos de pedra adjacentes, ou a abertura das juntas entre os 

blocos de pedra ao longo de um determinado comprimento, são assuntos abordados mais à 

frente neste documento, dada a sua provável correlação com um evento de caracter 

estrutural.  

A fendilhação isolada de um bloco poderá estar relacionada com as tensões em 

determinada secção. Poderá ainda estar relacionada com descontinuidades existentes na 

própria pedra, decorrentes da sua composição e génese, talha ou colocação em obra.  

 

Fig.16 Fendilhação em elemento de alvenaria de pedra. 

Em virtude do dinamismo do processo, as solicitações a que o bloco fendilhado esteve ou 

está sujeito podem levar à sua fragmentação, inclusive facilitada pela dinâmica dos fluidos 

no local. Pode mesmo ocorrer a reorganização dos elementos que resultaram da 

fragmentação do bloco de alvenaria afetado. A inspeção subaquática deve dar especial 

atenção ao registo destas situações. 
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13.2.2 Alveolização e degradação superficial 

O termo “alveolização” pretende traduzir a formação de cavidades (alvéolos) na superfície 

da pedra. Os alvéolos podem ocorrer com formas e dimensões variadas, isolados ou 

interligados. Estas formas resultam de processos de alteração diferencial, devido à 

heterogeneidade física ou química dos constituintes da rocha. 

Ao processo de alteração que corresponde a uma progressiva perda de coesão da superfície 

dá-se o nome de desagregação granular. Neste caso, a desagregação continuada da 

superfície que leva à perda grão a grão é também um processo erosivo. Quando ocorrem 

simultaneamente, a progressão da alveolização faz com que as “camadas” sucessivamente 

mais profundas do bloco de pedra sejam afetadas. 

 

Fig.17 Erosão diferencial, alveolização e desagregação granular em blocos de alvenaria de 

pedra. Note-se igualmente a maior resistência à erosão dos materiais que preenchem 

as juntas de união dos blocos. Por este facto as juntas estão salientes no conjunto 

A erosão ocorrida no âmbito da alveolização pode-se distinguir em alveolização 

generalizada, quando ocorre de uma forma mais constante na superfície do elemento, 

alveolização circular, quando origina cavidades no material, e alveolização vermicular 

quando estas cavidades se prolongam numa determinada direção, normalmente horizontal.      
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Fig.18 Pormenor de blocos de arenito onde ocorre alveolização circular 

 

Fig.19 Alveolização vermicular na alvenaria de pedra 

A bibliografia da especialidade refere que o processo denominado por alveolização ocorre 

em rochas detríticas, tais como arenitos, estando associado a processos de erosão 

diferencial que afetam materiais heterogéneos, não devendo confundir-se com os 

processos de dissolução que afetam as rochas de composição carbonatada (como os 

calcários).  

Nas rochas, pode ainda verificar-se a ocorrência de minerais solúveis, cuja origem pode ser 

primária (constituintes da própria rocha) ou secundária, formados em resultado da sua 
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interação com o solo, com as argamassas utilizadas para “selagem” das juntas ou 

resultantes da poluição ambiental. Com efeito, a compatibilidade da rocha com a 

argamassa utilizada na constituição das juntas da alvenaria é um aspeto importante uma 

vez que os materiais constituintes da argamassa podem estar na origem das anomalias 

observadas na rocha.      

A desagregação superficial dos granitos, também designada por arenização ou 

desagregação granular, apesar de ter origem distinta, conduz, também, à eliminação da 

superfície dos blocos por perda de coesão dos minerais constituintes da rocha.  

 

Fig.20 Pormenor de arenização do granito 

No conjunto de uma alvenaria estas anomalias podem afetar apenas um ou vários 

elementos de pedra, ou todo o conjunto e inclusive os materiais (argamassas) utilizados na 

sua união e que preenchem as juntas. 

13.2.3 Escamação 

Ao contrário da alveolização esta anomalia tem um carácter mais cíclico. O processo 

decorre com a formação de uma placa rígida à superfície, sob a qual se forma uma camada 

de minerais sem coesão. Com o tempo, e sob a ação dos agentes de erosão, a “crosta” 

superficial, por vezes endurecida, acaba por se destacar levando a que uma nova superfície 

fique exposta, dando continuidade ao processo de alteração. 
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O fator humidificação-evaporação é muito importante para o desenvolvimento da 

escamação, razão pela qual este fenómeno é muitas vezes observado junto à linha de água.  

 

Fig. 21 Degradação generalizada de uma alvenaria de pedra devido a escamação e 

formação de placas 

13.3 AÇO 

O aço é usualmente utilizado em estruturas submersas na materialização de pilares e 

estacas, como molde em elementos de betão e como revestimento de proteção. 

O mecanismo mais frequente de deterioração do aço é a corrosão, processo através do 

qual se dá uma interação do metal com o meio, que resulta na alteração das propriedades 

do metal, nomeadamente relativas ao seu desempenho e durabilidade. Com efeito, o 

processo corrosivo é responsável pela desintegração sucessiva das camadas superficiais do 

metal, produzindo compostos (produtos da corrosão) semelhantes aos que ocorrem na 

natureza, constituindo, por isso, uma inversão dos processos metalúrgicos empregues na 

fabricação do metal. 

O tipo de corrosão mais frequentemente observada em estruturas submersas é um 

fenómeno eletroquímico através do qual o metal reage com elementos não metálicos 

presentes no meio. Corrosão galvânica, devida ao contacto entre dois metais distintos, ou 
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corrosão induzida por microrganismos são também fenómenos frequentemente 

observados. 

A deterioração de um metal por ação da corrosão provoca a perda de secção do elemento, 

que resulta na diminuição da sua capacidade resistente. Na deteção deste fenómeno 

importa averiguar a área onde este está presente bem como a penetração do dano na 

peça, de forma a que se possa estimar a perda de secção ocorrida.  

13.3.1 Corrosão Eletroquímica 

A corrosão eletroquímica desenvolve-se espontaneamente num metal na presença de 

oxigénio e humidade. Este fenómeno ocorre com a transferência de eletrões no metal 

entre duas zonas distintas denominadas por ânodo e cátodo, e de iões no meio eletrolítico 

envolvente. A diferenciação de zonas anódicas e catódicas num mesmo material pode 

ocorrer por diversas razões: uma diferente exposição ao meio, pequenos defeitos na 

proteção do metal, diferente oxigenação (por exemplo em ligações aparafusadas), ou por 

exposição em diferentes meios, caso da fixação de elementos metálicos em maciços de 

fundação em betão. 

 

Fig.22 Pormenor da corrosão em elementos metálicos, desenvolvendo-se num zona de 

ligação entre vário perfis. 
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Com efeito, é recorrente a ocorrência de corrosão em elementos metálicos na proximidade 

da ligação destes a elementos de betão, devido às diferentes condições de oxigenação no 

betão e no meio envolvente. 

Fatores como poluição, água salgada, correntes elétricas ou agentes de erosão (vento e 

correntes fortes) influenciam a velocidade do processo. 

A abrasão provocada pela presença de partículas em suspensão na água, correntes fortes, 

ou mesmo a ação do vento, favorecem o processo de corrosão não só pelos danos que 

podem provocar nas superfícies de proteção dos metais, mas também pela remoção dos 

produtos de corrosão formados à superfície dos mesmos e que podem ter uma ação 

retardadora do avanço da corrosão. 

Em águas turbulentas a velocidade do processo corrosivo pode ainda ser influenciada por 

uma maior presença de oxigénio na água.  

Em zonas marítimas vários fatores concorrem para o aumento da velocidade da corrosão: a 

ação abrasiva das ondas, os ciclos de molhagem e secagem originados pelas marés e a 

presença de cloretos. 

A presença de sal na água pode ser encontrada em zonas relativamente afastadas do mar, 

por ação das marés, devendo ter-se em consideração que as águas salobras poderão ser 

também particularmente nefastas para as estruturas. 

Ainda em zonas marinhas importa salientar o crescimento de crustáceos na superfície dos 

elementos submersos. Apesar do seu crescimento poder constituir uma camada protetora, 

que inibe a corrosão, podem também ocultar zonas de degradação acentuada. No âmbito 

de uma inspeção subaquática torna-se necessário proceder à limpeza pontual destas 

superfícies de forma a despistar a existência de anomalias.  

13.3.2 Corrosão Galvânica 

A corrosão galvânica é, também, um fenómeno eletroquímico, caraterizado por ocorrer 

entre dois metais com posicionamento distanciado na série galvânica, que 

simplificadamente se pode definir como a ordenação dos metais pela sua “nobreza”.  
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As propriedades intrínsecas dos diferentes tipos de metal conferem-lhes também 

diferentes suscetibilidades no que respeita à corrosão. A ligação de dois metais com 

propriedades distintas, na série galvânica, favorece a ocorrência de corrosão generalizada 

no metal “menos nobre”, que atua como ânodo, que através do processo corrosivo 

transfere eletrões para o metal “mais nobre”, o cátodo. 

Por este motivo deve ser dada especial atenção à compatibilidade de novos elementos 

colocados em obra no âmbito de uma intervenção de reabilitação ou reforço de estruturas 

metálicas.  

13.3.3 Corrosão Induzida por Microrganismos 

O fenómeno de corrosão pode também ocorrer devido à ação de microrganismos, 

nomeadamente alguns tipos de bactérias, anaeróbicas (adaptadas a ambientes sem 

oxigênio) ou aeróbicas (com necessidade de oxigénio para se desenvolverem). 

Em ambientes marinhos, junto ao limite da linha de água em baixa-mar, pode ocorrer um 

tipo de corrosão induzida que se revela particularmente agressiva e de progressão muito 

rápida. Caracteriza-se por formar depósitos de coloração alaranjada à superfície do aço. Na 

presença destes depósitos a ocorrência de corrosão induzida por microrganismos deve ser 

confirmada pela limpeza localizada da área e caracterização das camadas subjacentes. A 

presença de uma camada de material oxidado de tonalidade escura e facilmente 

destacável, imediatamente sob as formações de coloração laranja, poderá confirmar a 

presença deste tipo de corrosão. Se removida esta segunda camada será expectável 

observar a superfície brilhante do metal pontilhada por zonas onde a corrosão já penetrou 

mais para o interior da peça.    

13.4 MADEIRA 

A deterioração com origem biológica é a causa mais comum de degradação da madeira, 

com origem na ação de insetos, fungos, bactérias ou xilófagos marinhos. 

A biodeterioração promovida por fungos (que pode resultar em podridão) e insetos 

(térmitas e caruncho) exige a conjugação de condições relativas à humidade e presença de 

oxigénio que são específicas de cada organismo.  
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Para além dos agentes biológicos deverá ainda ser considerado o efeito dos agentes 

atmosféricos, a abrasão e eventuais colisões.  

13.4.1 Insetos 

A necessidade de presença de oxigénio para o desenvolvimento da atividade dos insetos 

explica o facto da sua ação não se verificar nos elementos de madeira que se encontram 

permanentemente submersos (em profundidade, na ausência de oxigénio, não há 

condições para o seu desenvolvimento). 

Acima da linha de água poderá ser detetada a atividade de insetos como o caruncho e as 

térmitas, que se caracteriza pela constituição de uma rede de galerias no interior do 

elemento de madeira, que pode reduzir significativamente a sua seção resistente. 

13.4.2 Fungos 

Os fungos têm a sua ação limitada às zonas onde se conjugam as condições necessárias de 

humidade e de exposição ao ar, permanente ou ocasional (por exemplo por ação das marés 

ou da sazonalidade do caudal de uma linha de água), reduzindo-se a probabilidade da sua 

ação à medida que aumenta a profundidade dos elementos submersos.  

A conjugação das condições favoráveis à ação destes organismos, relativas a humidade, 

oxigénio e temperatura, reúnem-se naturalmente junto à linha de água.  

O início da sua atividade pode estar relacionado com a ineficácia do produto de tratamento 

utilizado na proteção da madeira, quer seja por uma escolha inadequada do mesmo ou 

pelo decaimento das suas propriedades ao longo do tempo. 

Estádios iniciais da sua ação caracterizam-se por uma ação desfiguradora ou cromogénica, 

com descoloração e esbatimento da cor natural da madeira ou desenvolvimento de 

manchas de coloração variada (bolores) ou azulada a negra (fungos de azulamento). 

Desenvolvimentos posteriores de fungos de podridão resultam numa ação destruidora dos 

elementos e na consequente perda das suas capacidades resistentes. A atividade destes 

organismos pode-se estender a toda a profundidade da peça, deixando a madeira com um 

aspeto fibroso, esponjoso, tornando fácil o destaque de pequenas lascas. Os fungos 
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responsáveis pela usualmente designada de “podridão mole”, caracterizada pelo 

amolecimento superficial da madeira, podem mesmo desenvolver-se em zonas 

permanentemente submersas. 

Em elementos permanentemente submersos pode ainda ocorrer a degradação a longo 

prazo da madeira por ação de bactérias, conduzindo a uma perda significativa da 

capacidade resistente. Contudo, esta anomalia é raramente detetada, ocorrendo sob 

condições especiais e num período de tempo alargado, o que pode justificar o facto de 

raramente ser observada.  

13.4.3 Xilófagos marinhos 

A madeira imersa em água salgada está sujeita à ação de moluscos e crustáceos, que apesar 

de fixarem preferencialmente na zona exposta à ação das marés podem causar danos a 

qualquer profundidade dos elementos submersos. A colonização ocorre em madeiras não 

tratadas ou cuja proteção se tornou ineficiente, sendo que fendas ou furos presentes no 

elemento constituem pontos preferenciais de entrada destes organismos.  

A ação dos moluscos caracteriza-se pelo desenvolvimento de galerias no interior dos 

elementos, que podem atingir diâmetros de 6 a 7mm. Estes organismos penetram na 

madeira no início do seu ciclo de vida e nela permanecem durante toda a sua vida, o que 

torna difícil a deteção da sua presença. A deteção do orifício de entrada da larva poderá ser 

o único indício da presença destes organismos, que a prazo poderão conduzir a uma 

redução substancial da capacidade resistente do elemento. A confirmação da sua presença 

requer a perfuração da madeira para observação ou a extração de carotes. 

Ao contrário dos moluscos a ação dos crustáceos carateriza-se pela abertura de galerias 

superficiais nos elementos de madeira, tornado mais imediata a confirmação dos danos, 

sendo caraterístico o aspeto rendilhado que provocam na madeira. 
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14. DETEÇÃO DE DANOS - INSTABILIDADE DOS LEITOS E EROSÃO HIDRÁULICA   

Por definição um curso de água é um sistema dinâmico em constante mutação. A alteração 

das características do escoamento ou da configuração do seu leito pode ocorrer de forma 

repentina, como é o caso de cheias, ou poderá ser parte de um processo contínuo que 

ocorre num período de tempo alargado. 

Vários fenómenos distintos concorrem para a alteração dos leitos - a compreensão destes 

fenómenos permite reconhecer indícios de instabilidade dos leitos cuja evolução pode vir a 

pôr em causa a segurança das estruturas.  

Apesar da sistematização seguidamente apresentada o inspetor deve ter presente que 

alguns destes fenómenos poderão ocorrer de forma simultânea ou poderão ser cíclicos, 

sobrepondo-se os seus efeitos à medida que ocorrem em diferentes períodos de tempo.  

14.1 EROSÃO LATERAL 

A erosão lateral das margens de um curso de água faz parte de um processo contínuo de 

mutação denominado por meandrização. A meandrização de um curso de água constitui 

um processo natural segundo o qual a secção do leito deixa de ter um traçado retilíneo 

passando a adotar um traçado curvilíneo, ou vice-versa. 

 

 

Fig.23 Ilustração da meandrização de 

um curso de água através da adoção 

de um traçado curvilíneo. 

 

O processo tem origem nos sedimentos transportados pelo caudal e que vão sendo 

depositados, formando o intradorso de curvas, ou acentuando as existentes. Estes 

depósitos, causando numa primeira fase a diminuição da secção do escoamento, provocam 

um aumento da velocidade junto ao extradorso da curva, originando assim a erosão da 

margem adjacente. 

Alguns indícios poderão alertar o inspetor para a ocorrência de um fenómeno de 

instabilidade lateral das margens: 

 



 
 

DETEÇÃO DE DANOS – INSTABILIDADE DOS LEITOS E EROSÃO HIDRÁULICA   
 
 

M.IS.03/R00 MANUAL DE INSPEÇÕES SUBAQUÁTICAS PÁGINA 82 DE 141 
 

“ Este documento é propriedade exclusiva da EP, não pode ser reproduzido, utilizado, modificado ou comunicado a terceiros sem autorização expressa” 

 

 

Indícios de Instabilidade lateral das margens 

Descrição Exemplo 

Erosão pronunciada no extradorso de curvas do 
curso de água; 

 

Fendas longitudinais no topo dos taludes que 
constituem as margens ou escorregamento dos 
solos; 

 

Formação de pequenas lagoas devido a um desvio 
do traçado do curso de água que passa a ser 
retilíneo e abandona uma curva acentuada; 

 

Erosão do solo expondo raízes de árvores ou de 
outra vegetação ribeirinha. 

 

Quadro 8. Indícios de instabilidade lateral das margens 
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As consequências deste fenómeno para uma obra de arte poderão ser várias, dependendo 

das características da obra e do escoamento, salientando-se: 

 Exposição e/ou infraescavação das fundações de encontros; 

 Erosão pronunciada dos aterros de aproximação pondo em risco a via sobre a obra; 

 Pilares originalmente projetados para estarem fundados no leito de cheia passam a 

estar no canal principal, sujeitos ao escoamento permanente; 

 Alteração do ângulo de ataque do escoamento relativamente à obra de arte 

favorecendo a erosão localizada.  

14.2 DEGRADAÇÃO E AGRADAÇÃO DO LEITO  

Por degradação e agradação do leito entendem-se as variações da cota do leito de um 

curso de água, ocorridas de forma generalizada ao longo da seção do canal, durante um 

período de tempo alargado, originadas por causas naturais ou devido a intervenção 

humana.  

A degradação dos leitos define-se por um abaixamento generalizado da sua cota devido a 

erosão. Por sua vez, a agradação dá-se com a deposição dos sedimentos erodidos em 

outras seções do curso de água, causando um aumento generalizado da cota do leito numa 

determinada secção. 

Na génese destes fenómenos estão alterações na relação entre a quantidade de 

sedimentos transportados pela corrente e a velocidade do escoamento. 

A degradação do leito por erosão poderá ser causada, entre outros, por: 

 Construção de diques ou barragens, devido à interrupção causada no transporte de 

sedimentos a jusante destas;   

 Impermeabilização de solos envolventes, diminuindo o transporte de sedimentos para a 

linha de água e potenciando alterações rápidas na velocidade do escoamento; 

 Extração de areias e dragagens, cuja ação se pode fazer sentir a montante destas devido 

a erosão regressiva; 

 Derivações de caudal. 
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A consequência mais grave deste fenómeno será a alteração das condições das fundações 

de uma estrutura, podendo resultar em infraescavações e exposições generalizadas dos 

elementos de fundação. 

Por sua vez, agradação por deposição de sedimentos poderá ter origem em: 

 Alterações no uso dos terrenos das bacias hidrográficas que conduzam a um aumento 

no transporte de sedimentos, por exemplo incêndios; 

 Escorregamentos de terras; 

 Desmatações sem remoção dos produtos da limpeza; 

 Derivações de caudal, etc. 

A deteção destes fenómenos é feita principalmente através da comparação da situação 

observada com dados anteriormente recolhidos, provenientes de inspeções, fotografias 

aéreas ou relatórios de apreciação eventualmente existentes. 

Outros indícios de degradação dos leitos serão: 

 Exposição de redes de infraestruturas enterradas; 

 Exposição de elementos das fundações; 

 Taludes ingremes, sem vegetação e com sinais de instabilidade; 

 Abandono de meandros tomando o curso de água um traçado mais retilíneo. 

 

 

Fig. 24 Talude íngreme, sem vegetação, com instabilidade evidente 
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Por sua vez, a acumulação de sedimentos junto aos pilares e encontros de uma obra de arte 

são os indícios mais comuns de agradação dos leitos. A consulta de dados periodicamente 

recolhidos em albufeiras e junto a órgãos de retenção, relativos à deposição de sedimentos, 

pode facilitar a deteção deste fenómeno que se desenvolve num período de tempo 

alargado.  

A agradação do leito junto a uma obra de arte origina a diminuição da sua folga, definida 

como a distância entre a base do tabuleiro e o nível máximo do escoamento. Esta 

diminuição da secção de vazão pode provocar a obstrução do escoamento, com 

consequências nefastas para a estrutura e promovendo a inundação das áreas a montante.  

14.3 EROSÃO NA ZONA ESTRANGULADA E EROSÃO GENERALIZADA  

Não raras vezes as obras de arte constituem um estrangulamento do curso de água, 

diminuindo a secção de vazão relativamente à área naturalmente ocupada antes da 

construção. 

O aumento de velocidade imposto ao escoamento, devido ao estrangulamento do leito, 

incrementa também as forças de erosão, podendo provocar degradação dos leitos na zona 

sob a obra de arte e imediatamente a jusante. 

 

Fig. 25 Esquematização da erosão causada pelo estrangulamento da seção imposto pela 

estrutura (adaptada de Corté, J.F., et al., 1980) 
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Fig. 26 Pormenor de erosão localizada junto a um encontro, devido ao estrangulamento da 

seção de vazão imposto pela obra de arte 

A introdução de pilares de grande secção no leito de uma linha de água, ou a acumulação 

indevida de vegetação, pode também ser um fator importante de diminuição da seção do 

escoamento, potenciando a erosão do leito devido ao aumento da velocidade do 

escoamento. 

Obras de arte que constituam um estrangulamento ao curso de água são mais suscetíveis à 

ocorrência de erosão em períodos de cheia. Contudo, sob este tipo de eventos, a 

degradação do leito pode ocorrer mesmo sem que exista um estrangulamento efetivo da 

secção da vazão. Com efeito, as cheias são causa de erosões generalizadas em diversas 

secções dos cursos de água.  

Importa referir neste campo o comportamento de leitos aluvionares (formados por areia, 

cascalho e/ou lama) em períodos de cheia. O aumento do caudal pode provocar a erosão, 

podendo atingir vários metros de profundidade durante a permanência de caudais 

elevados.  

Com o restabelecimento das condições normais do escoamento, as condições hidráulicas 

que asseguravam o transporte dos sedimentos deixam de ocorrer, passando a observar-se  

a deposição do material arrastado, a qual pode ocultar o resultado da erosão ocorrida 

durante a cheia. Assim, elementos de fundação que tenham sido expostos ou mesmo 
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infraescavações que se tenham formado ficarão novamente ocultas, apesar da segurança 

da estrutura poder ter sido severamente afetada.  

Do exposto resulta a necessidade de acompanhamento das estruturas consideradas 

vulneráveis à erosão hidráulica, após a ocorrência de eventos de caráter extraordinário.  

A erosão que não resulta da existência da obra de arte nem de estrangulamento evidente, e 

que ocorre em toda a secção do canal, poderá denominar-se de erosão generalizada. Terá 

origem nas condições do escoamento alheias à estrutura em causa, podendo ocorrer ao 

longo de períodos alargados de tempo.  

14.4 EROSÃO LOCALIZADA JUNTO A PILARES 

Erosões localizadas junto a pilares, por vezes denominadas como “fossas de erosão”, são 

devidas à perturbação que é introduzida no escoamento devido à presença do pilar. 

Tipicamente apresentam maior incidência na extremidade de montante do pilar. 

Na presença de uma obstrução o escoamento reduz a sua velocidade a montante, sendo 

compensado com o aumento da velocidade junto às faces laterais do elemento, o que dá 

origem à formação de vórtices junto ao leito (vórtices de eixo horizontal). Os vórtices assim 

gerados provocam a saída do material do fundo, dando origem a um abaixamento 

localizado da cota do leito. Por sua vez, o abaixamento da cota diminui a capacidade de 

transporte de sedimentos pela ação dos vórtices, sendo possível atingir um equilíbrio que 

cessa a erosão. 

O fenómeno provoca ainda a formação de vórtices na superfície do escoamento (vórtices 

de eixo vertical), imediatamente a jusante da obstrução. Em pilares de reduzida secção 

estes vórtices de superfície provocam também a saída do material do fundo, contudo, em 

apoios intermédios do tipo pilar-parede, serão os responsáveis pela deposição de 

sedimentos a jusante do pilar que muitas vezes se observa em complemento com a erosão 

existente a montante. 
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Fig. 27 Escoamento em torno de um pilar cilíndrico (retirada de Ramos, C.M, 2005)  

Alguns dos fatores que podem influenciar a erosão localizada são seguidamente 

apresentados:  

 

Fatores que influenciam a erosão localizada em torno de pilares 

Fatores Influência 

Comprimento do pilar 

 

A influência do comprimento do pilar é mais importante para casos 
em que este não se encontra alinhado com o escoamento. Para o 
mesmo ângulo de inserção, um pilar com o dobro do comprimento 
pode experimentar uma profundidade de erosão superior, entre 1.3 a 
1.6 vezes.  

Ângulo de inserção 

Quanto maior o ângulo de inserção maior será a profundidade 
máxima da erosão. A alteração da direção do escoamento, num pilar-
parede anteriormente alinhado que passe a ter um ângulo de 45º, 
pode triplicar a profundidade máxima da erosão. 

Largura do pilar 

A largura do pilar tem influência direta na profundidade da erosão. 
Um aumento inusitado da largura de um pilar, por exemplo devido à 
acumulação de lixo, sedimentos ou mesmo vegetação, pode levar ao 
aumento da profundidade da erosão e da área afetada. 

Altura do escoamento 
 Incrementos na altura do escoamento podem mais do que duplicar a 
profundidade máxima expectável para erosões localizadas. 

Velocidade da 
corrente 

A velocidade da corrente é diretamente proporcional à profundidade 
máxima de erosão. 
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Fatores que influenciam a erosão localizada em torno de pilares 

Fatores Influência 

Constituição do leito 

O material do fundo influência a velocidade com que o fenómeno 
ocorre. Material de grandes dimensões, do tipo enrocamento, pode 
mesmo evitar a ocorrência de erosões localizadas. Material de 
granulometria reduzida (areias, siltes e argilas) será erodido por ação 
dos vórtices e da corrente.  

A existência de coesão entre o material (argilas) apenas irá retardar o 
tempo necessário para que seja atingida a profundidade máxima da 
erosão, que num leito arenoso pode ocorrer num espaço de algumas 
horas. Material de dimensões médias, que possa ser arrastado pelo 
escoamento, pode retardar o fenómeno, mas não influencia a 
profundidade máxima da erosão. 

Forma da secção 

A forma da secção do pilar, a montante e a jusante, influencia os 
vórtices que se formam em profundidade e à superfície, 
respetivamente, tendo influência na profundidade máxima da erosão.  

Um pilar de secção retangular pode experimentar uma profundidade 
de erosão 1.2 vezes superior a um pilar dotado de um talha-mar 
anguloso e 1.1 vezes superior a um pilar circular ou com um talha-mar 
arredondado.  

Quadro 9. Fatores que influenciam a erosão localizada em torno de pilares 

A alteração das condições do escoamento pode ocorrer de forma repentina e ter um 

carácter efémero, contudo, as suas consequências podem permanecer, como é o caso do 

aumento da profundidade da erosão em torno de pilares.  

Após um evento extraordinário que cause o aumento da profundidade de erosão, a 

normalização das condições do escoamento pode provocar a deposição de materiais em 

torno do pilar, ocultando parte da erosão, o que não significa que sejam repostas as 

condições de segurança da estrutura. No âmbito de uma inspeção subaquática deve ser 

averiguada a eventual ocultação de cavidades, devido a posterior deposição de sedimentos, 

recorrendo à cravação de uma régua metálica no leito de forma a despistar a existência de 

zonas “moles”. 

A máxima profundidade de erosão observa-se em períodos de cheia, sendo também estes 

períodos os menos propícios à realização de inspeções subaquáticas (correntes fortes, 

reduzida visibilidade, materiais em suspensão, etc). 
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Em casos considerados vulneráveis pode-se justificar a adoção de medidas de 

monitorização da erosão, que permitam acompanhar a evolução dos leitos principalmente 

durante e imediatamente após a ocorrência de eventos extraordinários (p. ex. cheias). 

14.5 EROSÃO LOCALIZADA JUNTO A ENCONTROS 

Os encontros de uma obra de arte poderão constituir uma obstrução permanente ao 

escoamento, causando erosão generalizada devido ao estrangulamento da secção, 

conforme referido anteriormente.  

Mais frequentemente os encontros e aterros de aproximação estão localizados no leito de 

cheia, constituindo uma obstrução ao escoamento apenas em períodos de maior caudal. 

Neste caso, durante uma cheia, a quantidade de água retida pelo encontro e aterro de 

aproximação é compensada pelo aumento da velocidade do escoamento em torno do 

encontro, ao mesmo tempo que origina o aparecimento de vórtices no fundo do canal (de 

eixo horizontal) e a jusante da obstrução (de eixo vertical), provocando a erosão do leito. A 

imagem seguinte ilustra o fenómeno descrito: 

  

Fig. 27 Escoamento em torno de um encontro e formação de vórtices (adaptada de FHWA 2009) 

Conforme ilustrado na imagem poderá ocorrer erosão no talude lateral de montante, 

devido à mudança brusca na direção do escoamento, erosão ao longo de todo o encontro 

Vórtices de 

eixo vertical 

Vórtices de eixo 

horizontal 
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devido aos vórtices formados junto ao leito, bem como erosão a jusante devido aos vórtices 

que se forma à superfície do escoamento. 

Fatores como a altura do escoamento, velocidade da corrente e constituição do leito têm 

influência idêntica ao anteriormente apresentado no que respeita a pilares. Outros fatores 

importantes são: 

 

Fatores que influenciam a erosão localizada em torno de encontros 

Fatores Influência 

Forma do 

encontro 

 

A forma do encontro tem influência na profundidade máxima expectável de 
erosão. Em encontros verticais a profundidade máxima de erosão poderá 
ser o dobro da expectável em encontros inclinados ou com proteções 
dispostas em talude (tipo enrocamento).  

Ângulo de 

inserção 

Encontros dispostos perpendicularmente ao escoamento potenciam o 
fenómeno de erosão localizada, face a encontros alinhados com o 
escoamento. Quando os dois encontros de uma obra de arte formam 
ângulos diferentes com o escoamento será espectável maior erosão junto 
do encontro que forma o menor ângulo (uma vez que a perturbação do 
escoamento é maior): 

 

Localização do 
encontro 

Em leitos de cheia um encontro estará tanto mais sujeito a erosão localizada 
quanto maior for a obstrução que causa ao escoamento. 

Encontros localizados em leitos de cheia têm menor apetência à ocultação 
das cavidades de erosão por deposição de sedimentos uma vez que o 
escoamento que ocorre nos leitos de cheia transporta em geral menos 
sedimentos do que o ocorrido na seção normal de escoamento. 

Conjugação de 
efeitos 

A erosão localizada em encontros ocorre muitas vezes na conjugação de 
outros fenómenos como a meandrização do leito (erosão lateral), erosão 
generalizada (degradação do leito) e erosão devido ao estrangulamento da 
seção. 

Quadro 10. Fatores que influenciam a erosão localizada em torno de encontros 

Os encontros localizados nos leitos de cheia encontram-se muitas vezes protegidos na sua 

base por enrocamento disposto em talude. A inspeção do enrocamento e a comparação 

das condições observadas em inspeções anteriores são investigações que podem evidenciar 
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a ocorrência de erosão localizada, devendo ser executadas quer em inspeções subaquáticas 

quer em inspeções à superestrutura. 

Uma outra consequência das forças geradas pelo escoamento, junto a encontros de 

alvenaria, é o destaque de elementos que formam a alvenaria. É uma situação que na 

maioria dos casos se observa nos cantos do encontro, próximo da superfície do 

escoamento, e que decorre das forças de erosão geradas pelo escoamento, especialmente 

em períodos de maior turbulência. A saída de um bloco da alvenaria poderá dar lugar à 

Fendilhação dos blocos adjacentes, potenciando a saída de outros blocos e à instabilização 

da alvenaria.  

 

Fig. 28 Pormenor da ausência de um bloco de alvenaria num encontro 
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15. DETECÇÃO DE DANOS – CONSEQUÊNCIAS DA EROSÃO HIDRÁULICA 

A instabilidade dos leitos e a erosão hidráulica nas imediações de uma obra de arte 

poderão ter como principal consequência a ocorrência de infraescavações nas fundações, 

conduzindo ao assentamento ou rotação dos apoios, e em última instância à ruína da 

estrutura.   

Em qualquer tipo de estrutura a ocorrência de movimentos ao nível dos apoios provoca o 

aparecimento de anomalias associadas, como fendas ou perdas de linearidade. Estas 

ocorrem normalmente na superestrutura, onde são mais facilmente detetadas, 

constituindo muitas vezes a primeira chamada de atenção para a eventual ocorrência de 

anomalias ao nível das fundações. 

As consequências de uma erosão hidráulica junto aos apoios de uma obra de arte estão 

também intimamente ligadas com a tipologia da fundação, método construtivo e materiais 

envolvidos. 

15.1 OBRAS DE ARTE COM APOIOS EM ALVENARIA 

Para uma correta compreensão das anomalias detetadas em apoios em alvenaria importa 

reconhecer os tipos de fundação mais correntes nestas estruturas: 

Fundações diretas: 

Na presença de maciços rochosos ou de solos com boa capacidade portante as fundações 

podem ser constituídas por simples alargamentos da secção do apoio, com uma 

profundidade reduzida, apenas suficiente para atingir um estrato de solo com 

características adequadas (rocha, aluviões de cascalho ou argilas consolidadas).  
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Fig. 29 Fundações superficiais de apoios em alvenaria (adaptada de Corté, J.F., et al., 1980) 

Em zonas de aluviões de origem arenosa, ou em estruturas de maior porte, é também 

possível encontrar fundações diretas. Nestes casos os apoios são normalmente construídos 

sobre maciços que possibilitem uma maior profundidade de cravação no solo. Consoante a 

época em que a obra foi erguida poderão encontrar-se maciços constituídos por terra 

compactada, argila e pedras, argamassas à base de cal hidráulica ou betão simples.  

 

Fig. 30 Fundação superficial sobre maciço (adaptada de Corté, J.F., et al., 1980) 

A construção dos maciços poderia iniciar-se com a cravação de estacas de madeira em 

torno da área onde posteriormente seria erguida a fundação, funcionando as estacas como 

cofragem. Consoante a natureza do maciço estas estacas poderão também ter como função 

o confinamento do material (em especial no caso de materiais pouco coesos, como por 

exemplo a terra compactada).  
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No âmbito de uma inspeção subaquática deve ser averiguada a existência de indícios de 

que a função de confinamento esteja comprometida, ou mesmo da ocorrência de 

alterações no material que forma maciços, uma vez que estas alterações poderão também 

conduzir à instabilidade do apoio.  

Fundações sobre estacas: 

As estacas utilizadas para a fundação de elementos de alvenaria são, normalmente de 

madeira. A técnica de cravação de estacas de madeira foi utilizada durante vários séculos, 

sendo apenas substituída pela execução de estacas em betão armado durante o século XX. 

Os elementos cravados poderão atingir o estrato rochoso, transmitindo diretamente as 

cargas para o solo com melhores caraterísticas, ou simplesmente atuar no sentido de 

mobilização do atrito entre as estacas e o solo envolvente.  

 

Fig. 31 Fundação sobre estacas de pilar em alvenaria (adaptada de Corté, J.F., et al., 1980) 

No topo, estas estacas são normalmente solidarizadas por uma grelha de madeira ou por 

um maciço constituído por alvenaria irregular e ligantes à base de cal hidráulica, ou mesmo 

betão simples, a partir do qual se desenvolve a alvenaria.  
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Fig. 32 Pilar de alvenaria com fundação de estacas cravadas em estrato rochoso (adaptada de 

Corté, J.F., et al., 1980) 

15.1.1 Consequências da erosão hidráulica em fundações diretas 

Um abaixamento da cota do leito, quer seja generalizado ou localizado, pode conduzir à 

formação de cavidades sob a fundação (infraescavações), que têm influência direta na 

capacidade portante do apoio, conduzindo em última instância à ruína da estrutura. 

 

Fig. 33 Infraescavação sob maciço de fundação de pilar de alvenaria (adaptada de Corté, 

J.F., et al., 1980) 
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A formação destas cavidades pode obrigar a uma reorganização da alvenaria, que leva à 

abertura das juntas entre as pedras e à formação de fendas que muitas vezes se 

manifestam na zona emersa. 

Em arcos de alvenaria, estruturas muito rígidas sem graus de liberdade suficientes para 

acomodar deformações, pequenos assentamentos das fundações originam o aparecimento 

de fendas na abóbada ou nos encontros, sendo normalmente o primeiro sinal visível da 

ocorrência de anomalias nas fundações.  

 

Fig. 34 Fendilhação em arco de alvenaria devido a anomalias nas fundações (retirada de 

Corté, J.F., et al., 1980) 

Por seu lado, em estruturas com um maior número de graus de liberdade, por exemplo 

pilares de alvenaria sobre os quais assenta um tabuleiro simplesmente apoiado, a alteração 

das condições de fundação pode resultar na instabilização da estrutura sem que antes 

tenham ocorram indícios ao nível da zona emersa que alertem para a iminência do evento.    
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Fig. 35 Ruína de um pilar e consequente ruína do tabuleiro (retirada de 

http://www.infopedia.pt/mostra_recurso.jsp?recid=14623&docid=11310800) 

A deteção destas cavidades, ou acompanhamento de situações anteriormente detetadas, é, 

pelo exposto, de extrema importância no âmbito de uma inspeção subaquática. 

15.1.2 Consequências da erosão hidráulica em fundações sobre estacas de madeira 

A consequência da erosão localizada ou abaixamento generalizado do leito em torno de 

fundações sobre estacas é, em primeira instância, a exposição das estacas devido ao 

desaparecimento do material anteriormente existente entre estes elementos.  

Quando a erosão do leito é acompanhada do abaixamento da cota da linha de água, 

expondo os elementos da fundação a ciclos de molhagem e secagem, estão criadas as 

condições propícias ao aparecimento de anomalias relativas à durabilidade dos elementos 

de madeira, nomeadamente ao seu apodrecimento. Em resultado, ocorrerá uma perda da 

capacidade portante das estacas que poderá levar à ruína do apoio e consequentemente da 

obra de arte.  

Ruína de pilar 

http://www.infopedia.pt/mostra_recurso.jsp?recid=14623&docid=11310800
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Fig. 36 Exposição de elementos da fundação devido ao abaixamento da cota do leito 

(adaptada de Corté, J.F., et al., 1980) 

Devido à esbelteza das estacas de madeira, com diâmetros normalmente compreendidos 

entre 15cm e 30cm, o solo existente entre elas tem uma importante função de 

contraventamento. Na sua ausência uma fundação deste tipo fica extremamente vulnerável 

à instabilização lateral, principalmente se as estacas se encontrarem cravadas num 

substrato duro.  

15.2 OBRAS DE ARTE COM APOIOS EM BETÃO ARMADO 

A utilização do betão armado vulgarizou-se em Portugal a partir da segunda década do 

século XX, com a publicação em 1918 do 1º regulamento português no domínio do betão 

armado. Até aqui, a utilização do betão cingia-se às fundações, normalmente na execução 

de maciços em betão simples ou fracamente armado. 

Por sua vez, a primeira ponte em betão armado pré-esforçado em Portugal foi construída 

em 1954, em Benavente, com um tabuleiro de 3 vãos simplesmente apoiados de 36,0 m. A 

tipologia das fundações em betão armado distingue dois principais conjuntos, designados 

por fundações superficiais, ou diretas, e fundações profundas, ou indiretas.  
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15.2.1 Obras de arte com apoios de betão armado e fundações diretas ou semi-profundas 

As fundações diretas mais comuns em obras de arte de betão armado são do tipo sapata 

isolada, adequadas a solos com características constantes, níveis de carregamento 

pequenos a médios e estruturas em que a ocorrência de assentamentos diferenciais entre 

apoios não seja especialmente gravoso (p.ex. tabuleiros simplesmente apoiados). 

Ao contrário dos maciços de grande volume anteriormente descritos para as fundações de 

elementos de alvenaria, as sapatas isoladas de betão armado apresentam uma altura 

reduzida, normalmente compreendida entre a distância da face do pilar ao limite da sapata 

e metade desse valor. 

Fundações diretas em betão armado poderão ser encontradas quer em apoios intermédios 

quer em encontros, estando ambas sujeitas à erosão hidráulica dos leitos, de onde poderão 

advir infraescavações nas sapatas. 

 

 

Fig. 37 Esquematização de erosão hidráulica em sapatas de betão armado (adaptada de 

Hartle, R.A et al., 2002) 

A imagem apresentada ilustra também que a erosão observada junto à estrutura é a soma 

das parcelas relativas à erosão generalizada (provocando o abaixamento generalizado da 

cota do leito) e à erosão localizada junto aos encontros e pilares (resultando nas fossas de 

erosão junto aos apoios). Conforme referido anteriormente a erosão observada nos leitos 

deve ser entendida como a soma dos efeitos de fenómenos distintos. 
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Quando o abaixamento da cota do leito permite a saída de material existente sob as 

sapatas de fundação, descalçando-as, a estrutura fica vulnerável à ocorrência de 

assentamentos ou rotações, que poderão conduzir ao seu colapso, através de um processo 

de deformação gradual ou, pelo contrário, de forma súbita. 

Importa ainda referir um tipo de fundação considerada semi-profunda, denominada por 

poços ou pegões. Este tipo de fundação caracteriza-se por uma secção transversal elevada 

e uma esbelteza reduzida, com uma altura média entre 3 a 5 metros. Semelhantes aos 

anteriormente referidos maciços de fundação, para apoios intermédios em alvenaria, os 

pegões têm também por objetivo a transmissão das cargas da estrutura a um estrato com 

características mecânicas adequadas.  

No âmbito de uma inspeção subaquática, e no caso de ocorrer exposição da fundação, o 

conhecimento prévio do tipo de fundação em causa poderá ser determinante para uma 

correta avaliação do risco envolvido. Com efeito, a exposição de uma sapata, mesmo que 

de forma superficial, exige medidas de atuação diferentes das necessárias no caso da 

mesma exposição ocorrer num pegão com alguns metros de profundidade.  

15.2.2 Obras de arte com apoios de betão armado e fundações profundas 

Em estruturas de grande porte, ou localizadas em zonas onde os solos superficiais 

apresentam fracas características mecânicas, há necessidade de recorrer a fundações 

profundas de forma a mobilizar a resistência mecânica dos solos adequada às solicitações. 

No que respeita a fundações profundas de apoios de betão armado a tipologia mais comum 

são as estacas, em detrimento de outros tipos de fundação como as barretas ou a utilização 

de micro-estacas.  

Estacas em betão armado poderão ser executadas por meio de cravação ou poderão ser 

moldadas no próprio terreno, através da execução da furação e posterior betonagem.  

Quanto ao seu funcionamento as estacas poderão ser dimensionadas e executadas de 

forma a mobilizar principalmente a resistência de ponta, quando é atingido um estrato 

“firme”, ou poderão tratar-se de estacas flutuantes, quando a sua capacidade portante é 
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repartida entre a resistência de ponta e a resistência lateral, por mobilização do atrito entre 

a estaca e o terreno. 

As estacas poderão ser encimadas por um maciço de encabeçamento, em betão armado, a 

partir do qual se desenvolve o apoio intermédio ou encontro, ou poderá acontecer que o 

pilar se desenvolva como um prolongamento da estaca, correspondendo este caso ao 

designado pilar-estaca. 

 

 

Fig. 38 Fundações profundas em estruturas de betão armado 

 (adaptada de Hartle, R.A et al., 2002) 

Na ocorrência de erosão do leito dar-se-á uma diminuição da espessura do estrato 

atravessado, numa primeira fase com exposição do maciço de encabeçamento das estacas, 

e, posteriormente, a exposição das estacas. A progressiva erosão do solo em torno das 

estacas causará uma diminuição da contribuição da resistência por atrito lateral, o que 

poderá conduzir à ocorrência de assentamentos.  

15.3 ANOMALIAS NA SUPERESTRUTURA COM ORIGEM EM DANOS NAS FUNDAÇÕES 

O assentamento ou rotação dos apoios devido a infraescavações nas fundações conduz, a 

partir de determinado grau de evolução, ao aparecimento de anomalias ao nível da 

superestrutura, nomeadamente de fendas e perda de linearidade nos elementos emersos.  

Estas anomalias, decorrentes de danos nos apoios de uma obra de arte, poderão ser o 

motivo da realização de uma inspeção subaquática, para confirmação do estado das 

fundações, ou poderão confirmar a deformação de uma estrutura devido a danos 
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detetados no âmbito de uma inspeção subaquática. Importa por isso que inspetores e 

equipa de mergulho estejam familiarizados com as consequências mais comuns, ao nível da 

superestrutura, devidas a assentamentos e deformações nas fundações. 

O presente subcapítulo compila um conjunto de esquemas que visam interpretar a origem 

de anomalias observadas ao nível da superestrutura. Todas as ilustrações apresentadas, à 

exceção da situação assinalada, bem como a respetiva interpretação, foram adaptadas dos 

catálogos de anomalias denominados “Image de la qualité des ouvrages d’art”, publicados 

pelo organismo público francês SÉTRA – Service d’Études sur les Transports, les Routes et 

leurs Aménagements, e de difusão gratuita através do sítio: 

http://www.piles.setra.equipement.gouv.fr/iqoa-ponts-r33.html.  

15.3.1 Perda de linearidade em elementos da obra de arte 

A perda de linearidade de elementos constituintes da obra de arte com origem em 

anomalias nas fundações pode ocorrer em encontros, pilares, tabuleiro, muros, guarda-

corpos, entre outros.  

No caso de tabuleiros dotados de juntas de dilatação entre os diversos vãos, ou sobre os 

encontros, a ocorrência de desfasamentos entre os módulos que compõem a junta poderá 

também estar relacionado com movimentos nos elementos de apoio.  

Importa salvaguardar que no caso de perdas de linearidade detetadas em tabuleiros de 

obras de arte, ou em juntas de dilatação, as anomalias poderão também estar relacionadas 

com os aparelhos de apoio, caso existam, e não com as fundações da obra, situação a 

escrutinar em detalhe. 

Desalinhamento do perfil longitudinal de obras em arco 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

 

Perda de linearidade do perfil longitudinal, 
percetível no guarda-corpos, cornijas, pavimento, 
tímpanos ou outros elementos, devido a 
assentamento do apoio intermédio. 

 

Quadro 11. Desalinhamento do perfil longitudinal de obras em arco 

http://www.piles.setra.equipement.gouv.fr/iqoa-ponts-r33.html
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Desalinhamento do perfil longitudinal em tabuleiros 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

Perda de linearidade do perfil longitudinal do 
tabuleiro, e do perfil vertical do encontro, devido a 
rotação e ou assentamento do encontro.  
 
A situação poderá também ser percetível ao nível da 
junta de dilatação, caso exista, ou mesmo nos 
aparelhos de apoio. 

 

 
 
Perda de linearidade do perfil longitudinal de um 
tabuleiro contínuo sobre um apoio intermédio, 
devido ao assentamento do apoio. 

 

 

Perda de linearidade do perfil longitudinal de um 
tabuleiro simplesmente apoiado sobre um apoio 
intermédio, devido ao assentamento do apoio. 
 
A situação poderá também ser percetível ao nível da 
junta de dilatação, caso exista, ou mesmo nos 
aparelhos de apoio. 

 

 

Desfasamento do perfil longitudinal de um tabuleiro 
simplesmente apoiado sobre um apoio intermédio, 
devido a rotação do apoio segundo um eixo 
horizontal localizado aproximadamente a meio da 
largura do apoio intermédio. 
 
A situação poderá também ser percetível ao nível da 
junta de dilatação, caso exista, ou mesmo nos 
aparelhos de apoio. 

Quadro 12. Desalinhamento do perfil longitudinal em tabuleiros 
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Desalinhamento do perfil transversal em tabuleiros 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

Perda de linearidade do perfil transversal de 
um tabuleiro devido a assentamentos 
diferenciais num mesmo alinhamento de 
apoios. 

 

Quadro 13. Desalinhamento do perfil transversal em tabuleiros 

Desalinhamento em juntas de dilatação 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

 

Desfasamento em perfil dos módulos da 
junta de dilatação.  

 

Entre outras anomalias a situação pode 
estar relacionada com assentamentos ou 
rotações nas fundações da obra de arte. 

 

 

 

 

 

Desfasamento em planta dos módulos da 
junta de dilatação.  

 

Entre outras anomalias a situação pode 
estar relacionada com assentamentos ou 
rotações nas fundações da obra. 

 

 

 

Aproximação excessiva entre os módulos da 
junta de dilatação.  

 

Entre outras anomalias a situação pode 
estar relacionada com assentamentos ou 
rotações nas fundações da obra. 

Quadro 14. Desalinhamento em juntas de dilatação 
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Perda de linearidade em muros 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

Rotação do muro no sentido do derrube, devido a 
assentamento ou rotação ao longo de toda a sua 
fundação. 

 

 

Basculamento do muro segundo o seu plano, devido 
a assentamento da extremidade. 

Quadro 15. Perda de linearidade em muros 

15.3.2 Fendilhação em elementos da obra de arte 

A análise de fendilhação numa obra de arte é complexa dada a diversidade das causas que 

poderão levar ao desenvolvimento de fendas. Estas poderão ocorrer pela conjugação de 

vários fatores, sendo que alguns destes poderão estar relacionados com anomalias ao nível 

das fundações da obra. 

Os esquemas seguidamente apresentados ilustram alguns tipos de fendas que poderão 

estar associados a anomalias nas fundações, não se tratando contundo de um 

levantamento exaustivo, e não obstante de na sua origem poderem estar, em simultâneo 

ou mesmo exclusivamente, outras causas que não anomalias específicas da parte imersa da 

estrutura. 

Alguns dos esquemas apresentam mais do que um tipo distinto de fendilhação, 

diferenciada pela numeração romana apresentada. Nestes casos apenas são interpretados 

os tipos de Fendilhação cuja origem poderá estar relacionada com anomalias ao nível das 

fundações da obra de arte. 
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Fendilhação em encontros de alvenaria 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

 

 

 

 

 
Fenda VI: 
Descolamento da moldura do encontro com 
desenvolvimento de fendas verticais ao 
longo da interface da moldura com a 
restante alvenaria. 
 
Terão origem provável em assentamento 
localizado da fundação, erosão localizada do 
leito, infraescavação ou cavidade no 
elemento (sob ação das cargas verticais 
transmitidas pelo tabuleiro). 
 
Fenda VII: 
Fendilhação diagonal desenvolvendo-se em 
faces justapostas do encontro.  
 
Poderão estar relacionadas com o 
assentamento dos solos na extremidade da 
fundação e/ou existência de cavidades de 
infraescavação sob a fundação ou cavidades 
devidas à saída de elementos da alvenaria.  
 
Fenda VIII: 
Fenda vertical, desenvolvendo-se desde a 
base, onde apresenta maior abertura.  
 
Poderá ter origem em assentamentos 
localizados, infraescavação ou cavidades no 
elemento, localizadas na zona central do 
encontro. 
 
Fenda X: 
Fenda de desenvolvimento semicircular 
traduzindo um assentamento da zona 
central e a mobilização do “efeito de arco” 
na restante alvenaria. Com origem provável 
em assentamentos localizados do terreno, 
infraescavação ou cavidades no elemento, 
localizadas na zona central do encontro. 
 

Quadro 16. Fendilhação em encontros de alvenaria 
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Fendilhação em encontros de betão 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

Fenda V: 
 
Fendas verticais, com maior abertura junto 
à base. 
 
Poderão ter origem em assentamentos na 
zona central da fundação, tendo especial 
incidência em obras de arte de grande 
largura. 

(Imagem adaptada de FHWA 2011) 

Fenda vertical a obliqua, com maior 
abertura no topo e desenvolvendo-se em 
direção à base. 
 
Poderá ter origem em assentamentos 
diferenciais da fundação, devido a 
assentamento do solo ou cavidade sob a 
fundação numa das extremidades do 
elemento. Terá uma maior incidência em 
elementos de betão simples ou fracamente 
armados. 

Quadro 17. Fendilhação em encontros de betão 
 

Fendilhação em pilares de alvenaria 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

 

Fenda III: 
A Fendilhação em pilares de alvenaria, ou mesmo em 
encontros, poderá ser mais facilmente detetada no 
encabeçamento do pilar (em betão), caso exista, uma 
vez que, na alvenaria do corpo do pilar, esta pode estar 
dissimulada pelas juntas entre as pedras. 
A Fendilhação no topo do pilar, atravessando o 
elemento de encabeçamento, pode indiciar o 
assentamento diferencial das extremidades da 
fundação. 
No caso de Fendilhação de reduzida abertura, 
desenvolvendo-se no betão, poderá apenas estar 
relacionada com falta de armadura para resistir a 
esforços de tração. 
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Fendilhação em pilares de alvenaria (continuação) 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenda IV: 
Descolamento da moldura do pilar com 
desenvolvimento de fendas verticais ao longo da 
interface da moldura com a restante alvenaria. 
Com origem provável em assentamento localizado da 
fundação, erosão localizada do leito, infraescavação ou 
cavidade no elemento (sob ação das cargas verticais 
transmitidas pelo tabuleiro). 
 
Fenda V: 
Fendilhação diagonal, traduzindo assentamento 
localizado do solo de fundação ou infraescavação na 
extremidade da fundação.  
 
Fenda VI: 
Fendilhação vertical desenvolvendo-se a partir do topo 
do pilar. Poderá indiciar o assentamento diferencial das 
extremidades da fundação. 
Com o agravamento da situação a fenda poderá 
prolongar-se até à base, tomando uma direção oblíqua. 
 
Fenda VII:  
Fenda vertical, desenvolvendo-se desde a base, onde 
apresenta maior abertura. Poderá ter origem em 
assentamentos localizados, infraescavação ou cavidades 
no elemento, localizadas na zona central do pilar. 
 
Fenda IX: 
Fenda de desenvolvimento semicircular traduzindo um 
assentamento da zona central e a mobilização do 
“efeito de arco” na restante alvenaria. Com origem 
provável em assentamentos localizados do terreno, 
infraescavação ou cavidades no elemento, localizadas 
na zona central do pilar. 

 

Fenda I: 
A fendilhação vertical nos quebra-mares poderá ser 
decorrente de assentamentos e/ou infraescavações nas 
fundações destes elementos. 
 
Correntemente as fundações dos quebra-mares são 
menos profundas do que as fundações do próprio pilar, 
sendo por isso mais vulneráveis à erosão. 

Quadro 18. Fendilhação em pilares de alvenaria 
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Fendilhação em pilares de betão armado 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

  

Fenda V: 
Fendas verticais com maior abertura junto à base, 
desenvolvendo-se a meio da largura do elemento. 
 
Poderão estar relacionadas com assentamentos da 
zona central da fundação. 
 

Quadro 19. Fendilhação em pilares de betão armado 

Fendilhação em Muros de Tímpano – Obras de Arte em Arco 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

Fenda I: 
Fendas oblíquas na zona de transição entre o arco e 
hasteal, prolongando-se por vezes para o guarda-
corpos. 
  
Devidas a movimentos dos encontros no sentido do 
tardoz e/ou assentamento dos muros de avenida. 
 

Fenda II: 
Fendas oblíquas na zona de nascença do arco sobre 
o apoio intermédio, prolongando-se por vezes para o 
guarda-corpos. 
 

 Devidas a movimentos dos encontros no sentido do 
tardoz e/ou assentamento dos muros de avenida. 

 

 

Fenda I e VIII: 
Fendas oblíquas na zona de transição entre o arco e 
hasteal (I), prolongando-se por vezes para o guarda-
corpos. 
  
Devidas a assentamento diferencial do apoio 
intermédio. Poderão ser acompanhadas de perda de 
linearidade do guarda-corpos e fissuras 
complementares na extremidade oposta do arco 
adjacente (VIII), traduzindo a formação de uma 
articulação nessa zona. 
 

Fenda II: 
Fendas de desenvolvimento aproximadamente 
semicircular, devidas ao assentamento do apoio 
intermédio e à mobilização do “efeito de arco” na 
alvenaria do tímpano. Poderão ser acompanhadas 
de perda de linearidade do guarda-corpos. 
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Fendilhação em Muros de Tímpano – Obras de Arte em Arco 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

 

 

 

 

 

Fenda I e VIII: 
Fendas oblíquas na zona de transição entre o arco e 
hasteal (I), prolongando-se por vezes para o guarda-
corpos. 
  
Devidas a movimentos dos encontros no sentido do 
tardoz e/ou assentamento dos muros de avenida. 
 
Poderão ser acompanhadas de fendas 
complementares na extremidade oposta do arco 
(VIII), traduzindo a formação de uma articulação 
nessa zona. 
 
Fenda II e IV: 
Fendas de corte, horizontais, na proximidade da 
zona de fecho do arco (II) ou no extradorso da 
moldura, acompanhando o seu desenvolvimento 
(IV). 
 
Devidas a assentamento das fundações e à 
mobilização do “efeito de arco” na alvenaria do 
tímpano. 
 
Fenda V: 
Fendas com origem no extradorso da moldura tendo 
como direção o centro do arco. Por vezes têm 
prolongamento para o guarda-corpos.  
Devidas ao assentamento da fundação e à 
mobilização do “efeito de arco” na alvenaria do 
tímpano. 

Quadro 20. Fendilhação em Muros de Tímpano (Obras de Arte em Arco) 

 

Fendilhação em Abóbadas - Obras de Arte em Arco 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

 
Fendas oblíquas, com desenvolvimento desde 
a moldura e prolongando-se para a abóbada, 
em direção à fundação. Poderão ter 
continuidade para os tímpanos. 
 
Causadas pelo assentamento localizado do 
hasteal, devido à existência de cavidades sob a 
fundação ou no corpo do elemento, ou a 
assentamento localizado do solo de fundação. 
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Fendilhação em Abóbadas - Obras de Arte em Arco (continuação) 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

Fenda I:  
Fendas paralelas ao desenvolvimento da 
moldura, com aberturas constantes, 
acompanhadas de indícios de descolamento 
devido a assentamento da fundação 
(desfasamento vertical entre as faces da 
fenda). 
Poderão ser acompanhadas de instabilização 
da alvenaria destacada, com formação de 
“barrigas” na alvenaria. 
 
Causadas pelo assentamento localizado do 
hasteal, devido à existência de cavidades sob a 
fundação ou no corpo do elemento, ou a 
assentamento localizado do solo de fundação. 

 
Especial atenção deve ser dada para que não 
sejam atribuídas fendas decorrentes do 
“descolamentos” dos tímpanos sob a ação dos 
rodados que circulam sobre a obra a causas 
relacionadas coma as fundações. 

 

 
 
Fendilhação longitudinal ao longo da nascença 
do arco ou na zona inferior. 
 
Devidas à rotação do apoio no sentido do 
derrube e/ou ao assentamento do apoio 
subjacente, causado por assentamento dos 
solos ou infraescavação generalizada ao longo 
da fundação.  

 

 
Fenda I: Fendilhação longitudinal ao longo da 
nascença do arco devido ao assentamento do 
apoio. 
 
 
Fenda II:  
Fendilhação longitudinal ao longo da nascença 
do arco devido ao assentamento do apoio, 
ocorrendo inflexão de algumas das fissuras, 
desenvolvendo-se junto ao fecho da abóbada. 
 
 
 
 

Quadro 21. Fendilhação em Abóbadas (Obras de Arte em Arco) 
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Fendilhação em Muros de Alvenaria 

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

Fenda X: 
Fendas preferencialmente verticais, com 
maior abertura no topo, devido a 
esforços de flexão segundo o plano do 
muro. 
 
Poderão ter origem em assentamentos 
diferenciais da fundação, infraescavação 
ou ao desenvolvimento de cavidades no 
corpo do elemento devido à saída de 
elementos da alvenaria. 
 
 
Fenda XI: 
Fendas verticais com início na base do 
muro e maior abertura na base do que no 
topo.  
 
Com origem provável no assentamento 
da zona central do muro, devido a 
assentamento do solo de fundação ou 
desenvolvimento de cavidades, que 
poderão ser de infraescavação ou devidas 
à saída de pedras da alvenaria. 
 
 
Fenda XII: 
Fendas que se desenvolvem na ligação 
entre o muro e o elemento adjacente 
(encontro ou muro de avenida), 
revelando o assentamento diferencial 
entre os dois elementos.  
 
Poderão ter origem no assentamento do 
solo de fundação do muro, com 
basculamento do muro segundo o seu 
plano, devido ao assentamento do solo 
de fundação ou infraescavação das 
fundações do elemento. 
 
 

Quadro 22. Fendilhação em Muros de Alvenaria 
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Fendilhação em Muros de Betão  

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

 

 
Fenda II: 
Fendas que se desenvolvem em direção oblíqua 
(entre uma a três fendas alinhadas paralelamente), 
com maior abertura no topo. 
 
Poderão ter origem em assentamentos 
diferenciais, em especial em muros de 
comprimento relevante, por ação de assentamento 
de uma das extremidades. 

Quadro 23. Fendilhação em Muros de Betão 
 
 

Fendilhação em Tabuleiros  

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 

  

 
 

 
Fenda na face inferior de uma laje, junto a um 
apoio intermédio, com eventual prolongamento 
para as faces laterais da laje. 
 
Poderá ter origem no assentamento ou rotação do 
apoio imediatamente sob a zona da fenda. 

 
 

 
 
Fendas colineares nas faces laterais de uma laje 
contínua, no alinhamento de um apoio intermédio. 
 
Poderão ter origem no assentamento ou rotação 
dos apoios intermédios imediatamente adjacentes 
ao apoio sobre o qual se situam as fendas.  

Quadro 24. Fendilhação em Tabuleiros 
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Fendilhação em Pórticos  

Esquema da anomalia Anomalia/Causas Possíveis 

 
 
  

 
 

 
 
Fenda V: 
Fendas na direção do vão,  entre uma a  
três fendas paralelas, desenvolvendo-se 
em todo o comprimento da laje e com 
eventual prolongamento para os 
encontros. 
 
Poderão ter origem em assentamentos das 
extremidades da obra, tendo especial 
incidência em obras de arte de grande 
largura. 

 

Fendas II: 
Fendas verticais entre uma a duas fendas 
paralelas, próximas da meia largura do 
encontro, podendo prolongar-se até à laje. 
 
Poderão ter origem no assentamento da 
zona central do encontro. Têm especial 
incidência em obras de arte de grande 
largura.   
 
Fenda V: 
Fendas verticais, entre uma a três fendas 
paralelas, no prolongamento de fendas 
longitudinais na laje. 
 
Poderão ter origem em assentamentos das 
extremidades da obra, tendo especial 
incidência em obras de arte de grande 
largura. 

Quadro 25. Fendilhação em Pórticos 
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15.4 PROTEÇÕES CONTRA A EROSÃO HIDRÁULICA 

Importa salientar a possibilidade das anomalias anteriormente documentadas, para 

qualquer tipo de estrutura ou fundação, poderem estar ocultas por intervenções 

posteriores deficientemente executadas. 

Dois exemplos recorrentes de intervenções que, caso não sejam corretamente executadas, 

podem ocultar um eventual agravamento das condições que conduziram à intervenção são 

a execução de encamisamentos em betão em torno de fundações e a recarga ou colocação 

de enrocamentos.  

No caso da execução de encamisamentos em betão em torno das fundações será 

necessário prever que parte do encamisamento fique cravado no terreno, a uma 

profundidade superior à que é expectável para a erosão hidráulica. Caso esta “ficha” não 

seja executada a uma profundidade adequada, um ligeiro agravamento da erosão permitirá 

a saída do material existente sob a fundação original ou entre as estacas, ao mesmo tempo 

que dificulta a observação do fenómeno. 

 

Fig. 39 Encamisamento de betão armado em torno de fundação superficial (adaptada de 

Hartle, R.A et al., 2002) 

Também as proteções com tapetes de enrocamento devem ser cuidadosamente 

observadas no âmbito de uma inspeção subaquática. A colocação de enrocamento com 

uma dimensão dos blocos inferior à necessária para fazer face às forças de arrastamento 

provocadas pelo escoamento não impedirá o arrastamento dos blocos para jusante, dando 

lugar ao aparecimento de fossas de erosão. 

Ficha cravada em solo duro  
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Por sua vez, uma recarga com material pesado (p. ex. enrocamento) junto a pilares ou 

encontros, produzindo uma significativa redução da secção livre para o escoamento pode, 

pelo aumento local da velocidade do escoamento, alterar de tal modo as forças de 

transporte dos finos, nas zonas não protegidas da secção sob a ponte (entre pilares), que a 

proteção acabará por potenciar a erosão. 

 

Fig. 40 Pormenor de erosão localizada no leito na face de montante de um pilar 

De deteção mais difícil mas com consequências igualmente graves será a percolação do 

material mais fino que compõe o leito através do enrocamento. A adoção de enrocamento 

de grandes dimensões, ou blocos artificiais, poderá permitir a percolação dos materiais 

mais finos do solo de fundação através destas proteções, dando lugar ao aparecimento ou 

agravamento de cavidades sob as fundações, ao mesmo tempo que dificulta a sua 

observação.  

Na deteção de indícios de que possa estar a ocorrer infraescavação de um apoio sob um 

tapete de enrocamento poderá ser necessária a realização de investigações 

complementares, como sendo a remoção parcial do enrocamento para observação. 

Em leitos formados por materiais de reduzida granulometria (areias e siltes) poderá 

também ocorrer o assentamento do próprio enrocamento, devido a fenómenos de 
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fluidificação dos solos finos em períodos de cheia. Esta situação é ilustrada na imagem 

seguinte: 

 

Fig. 41 Assentamento do enrocamento e percolação do solo de fundação criando cavidades 

de infraescavação ocultas (adaptada de Corté, J.F., et al., 1980) 
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16. INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES À INSPECÇÃO PRINCIPAL SUBAQUÁTICA 

No âmbito da realização de Inspeções Subaquáticas poderá ser preconizada a realização de 

investigações complementares, sendo comum a execução conjunta de levantamentos 

batimétricos e análises granulométricas.  

Para além dos estudos referidos outros poderão ser preconizados nos relatórios de 

inspeção, desde que devidamente fundamentados.  

No presente capítulo serão abordadas questões relativas a alguns tipos de investigações 

que poderão complementar as constatações efetuadas no âmbito de uma Inspeção 

Subaquática. 

16.1 ESTUDO COMPLETO DA EROSÃO HIDRÁULICA 

Na presença de indícios ou de anomalias relativas à erosão hidráulica, ou em estruturas que 

se considerem vulneráveis a uma alteração da configuração do fundo, conforme abordado 

no capítulo 12, será necessário conduzir um estudo completo que caracterize as condições 

de escoamento e a sua influência sobre a estrutura em causa, tendo em conta as 

perspetivas de evolução. Entre outros parâmetros será necessário avaliar:  

 Estabilidade do leito e margens; 

 Caudais de cheia e correspondentes cotas dos níveis de água; 

 Caudal sólido; 

 Evolução das erosões e deposições de sedimentos (com recurso a modelação 

computacional e/ou análise de histórico dos dados batimétricos do curso de água na 

zona visada ); 

 Sobre-elevações da superfície livre; 

 Ações hidrodinâmicas sobre a estrutura.  

Estes estudos estão para além do âmbito de uma inspeção subaquática ou principal, 

devendo ser conduzidos por uma equipa pluridisciplinar que envolva técnicos de áreas 

como hidráulica, geologia e estruturas.  
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A necessidade de elaboração de um Estudo Completo da Erosão Hidráulica poderá advir de 

constatações feitas a vários níveis do acompanhamento de uma estrutura, conforme se 

ilustra no fluxograma seguidamente apresentado.   

A análise deste fluxograma evidencia também a necessidade de ponderar a realização de 

intervenções prioritárias, mitigadoras de risco, além da condução de estudos aprofundados 

relativos à erosão hidráulica. Com efeito, quando a erosão hidráulica já provocou o 

descalçamento das fundações de uma obra de arte, independentemente do tipo de 

inspeção em que esta anomalia tenha sido identificada, poderá haver necessidade de pôr 

em prática medidas mitigadoras de risco, mesmo antes de se conhecerem os resultados 

decorrentes da realização do Estudo Hidráulico. 

Anomalias ou 
indícios relativos a  
Erosão Hidráulica

Justifica Pedido de    
Inspeção Principal?

Justifica Inspeção 
Subaquática?

Inspeção de Rotina

Inspeção Principal

Inspeção 
Subaquática

Sim

Sim
Erosão 

localizada ou 
generalizada

Leito 
instável

Correntes 
fortes

Etc.

Justifica Estudo 
Hidráulico?

Não

Sim

Não

Não

Justifica Medidas 
Mitigadoras de Risco?

Estudo HidráulicoIntervenção

Proposta de Medidas 
Mitigadoras

Não

Sim

 

 

Quadro 26. Fluxograma para avaliação da necessidade de um Estudo Completo da Erosão 

Hidráulica, a partir das constatações feitas em inspeções visuais. 
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16.1.1 Critérios de priorização das obras de arte com necessidade de um estudo completo da 

vulnerabilidade à Erosão Hidráulica 

O estabelecimento de prioridades para a realização destes estudos, no âmbito de um 

conjunto de obras alargado, caberá ao gestor do património. As prioridades estabelecidas 

deverão depender da ponderação de fatores como o tipo de fundação em causa, a 

condição da obra, vulnerabilidade ao colapso, características do curso de água atravessado 

e historial de erosão hidráulica.   

Alguma desta informação será proveniente da recolha efetuada no âmbito das inspeções, 

nomeadamente nas listas de verificação relativas à erosão hidráulica, devendo ser prestada 

especial atenção às seguintes obras de arte: 

 Onde se verifiquem indícios ou erosão hidráulica do leito; 

 Localizadas sobre leitos erodíveis; 

 Com fundações diretas ou indiretas com profundidades reduzidas e vãos inadequados; 

 Onde possa ocorrer forte acumulação de vegetação; 

 Estruturas com folga reduzida, onde a superstrutura possa ficar facilmente submersa; 

 Onde os elementos submersos não são paralelos ao escoamento; 

 Em cursos de água com correntes fortes; 

 Obras de arte com tabuleiro simplesmente apoiado, ou onde se verifique que o 

travamento não é adequado; 

 Obras de arte sobre troços do curso de água sujeitos a aumentos súbitos do caudal ou 

da velocidade do escoamento; 

 Localizadas em zonas sobre curvas apertadas do curso de água ou em confluências; 

 Inseridas em cursos de água onde houve intervenção humana pontual, periódica ou 

sistemática que induza alterações no equilíbrio do leito sedimentar e possa levar a 

agradação ou degradação do leito (por ex. - construção de aproveitamentos hidráulicos 

a montante ou a jusante que alterem o regime de caudais sólidos e/ou líquidos, 

alterações do coberto vegetal na bacia hidrográfica, dragagens para fins diversos, 

construção de obras na vizinhança (p.ex. uma nova ponte muito próxima da existente 

gerando alterações no escoamento), navegação com inserção de ondulação e outras 

perturbações no meio hídrico junto às estruturas e suas fundações. 
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16.1.2 Grau de risco relativamente à Erosão Hidráulica 

Os estudos anteriormente descritos permitirão aferir qual o risco de uma estrutura face à 

erosão hidráulica expectável para o período de vida útil da obra. Com base nos resultados 

obtidos poderão tipificar-se três situações distintas, requerendo diferentes tipos de 

abordagem: 

 Se a erosão expectável tiver os seus limites para profundidades inferiores à cota 

superior das fundações da obra de arte em causa, nenhuma ação será necessária, para 

além do normal acompanhamento da obra; 

 Se a erosão expectável estiver dentro dos limites da fundação (entre a sua cota superior 

e inferior), é necessária uma análise à vulnerabilidade da estrutura ao colapso, sendo 

posteriormente definidas medidas consonantes com os resultados; 

 Se a erosão expectável puder atingir uma profundidade superior à cota inferior de uma 

fundação, direta ou indireta, será necessário estabelecer um programa de 

monitorização, a par com a definição de medidas para mitigação do risco. 

Estudo 
Hidráulico

Erosão expectável abaixo 
da cota inferior da 
fundação 

Erosão expectável acima 
da cota superior da 
fundação 

Erosão expectável dentro 
dos limites da fundação 

Estrutura vulnerável ao 
colapso por infraescavação? (p. ex. 

fundações superficiais)

Obra de arte suscetível à 
Erosão Hidráulica

Ponderação de Medidas 
Mitigadoras de Risco

Acompanhamento periódico da obra de arte 
(Inspeções de Rotina, Principais e 

Subaquáticas)

Não

Sim

Plano de Ação com definição de 
Monitorização, Vistorias periódicas após 
eventos críticos (cheias, acumulação de 

sedimentos, …) e Projeto de Intervenção

  

Quadro 27. Fluxograma para avaliação da necessidade de um Estudo Completo da Erosão 

Hidráulica, a partir das constatações feitas em inspeções visuais. 
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16.2 MÉTODOS COMPLEMENTARES DE CARACTERIZAÇÃO DOS LEITOS 

A caracterização dos leitos com base em observação direta por parte dos mergulhadores 

tem diversas limitações, principalmente relacionadas com um limitado campo de visão, 

dificuldade de estimar a abrangência de um determinado fenómeno, possibilidade de 

ocultação de cavidades devido à deposição de sedimentos e à dificuldade de execução de 

inspeções em períodos críticos como são as situações de cheia. 

Apesar de erosões localizadas junto a pilares e encontros poderem ser facilmente 

detetadas a partir de observações e medições efetuadas pelos mergulhadores, outros tipos 

de erosão hidráulica apresentam uma maior dificuldade de deteção a partir de observações 

diretas (a menos que exista exposição explícita de elementos da fundação anteriormente 

enterrados).  

Por este motivo a inspeção subaquática é muitas vezes acompanhada de uma 

caracterização do leito através de sondagens por batimetria. Outras técnicas como a 

utilização de sonares para obtenção de imagens da zona submersa ou a colocação de 

instrumentação fixa são também possíveis, na tentativa de colmatar as limitações de uma 

observação direta.  

16.2.1 Batimetria / Topo-Batimetria 

Os levantamentos batimétricos são efetuados com equipamento cujo funcionamento se 

baseia na emissão de ondas sonoras, que após refletidas no fundo são captadas e 

interpretadas em sensores. 

Têm por objetivo primordial determinar as cotas do fundo do rio num determinado troço, 

que é função da largura do leito principal do rio, considerando um mesmo comprimento 

para montante e para jusante do eixo longitudinal das pontes. 

Os levantamentos batimétricos a realizar devem combinar, em tempo real, medidas de 

posicionamento e leituras de profundidade provenientes de sondas hidrográficas. O 

equipamento a utilizar para determinar as posições exatas das profundidades na água em 

tempo real será o GPS (Global Position System - Sistema de Posicionamento Global). A 

correspondência entre as medições de posição (fornecidas pelo GPS) e as medições de 
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profundidade (fornecidas pela sonda) permitirá obter um conjunto de pontos, 

referenciados geograficamente, a partir dos quais se estimam as superfícies do fundo de 

troços de rios ou de albufeiras, devendo ser expressas em cotas, com ligação à rede 

geodésica nacional. 

Embora os equipamentos sonar permitam trabalhar com malhas de pontos relativamente 

finas a sua escolha deve ser função da variabilidade do fundo do rio, de modo a reproduzir 

de um modo seguro as suas irregularidades. É recomendável que a malha não ultrapasse os 

3 metros de largura, pelo menos até uma distância de 30 metros da ponte. Em 

levantamentos mais extensos, após os 30 metros iniciais, poderá ser considerada uma 

malha com 5 metros de largura. 

Em torno da zona de contacto dos apoios intermédios e encontros das obras de arte com o 

leito, a malha anteriormente referida deve ser mais reduzida, para definir com fidelidade o 

fundo do rio junto às estruturas, não devendo ultrapassar 1,5 m de largura, até um 

afastamento de 3 m da face externa dos elementos da estrutura. 

A distância considerada para a realização destas sondagens é normalmente de 30 metros 

para cada lado do eixo longitudinal das pontes. Em cursos de água com larguras superiores 

a 30 metros poderá ser considerada a realização de levantamentos até 60 metros para cada 

lado da ponte, diminuindo-se a malha de pontos para 5 metros, a partir dos 30 metros 

iniciais. Em situações de caráter extraordinário a extensão do levantamento batimétrico 

será definida para cada caso, podendo-se tomar como referência uma distância, para cada 

lado da ponte, de 2 vezes a largura do curso de água (Browne, T. M. et al., 2010).  

Durante o levantamento batimétrico deverá ser registada a altura de água, tendo em conta 

a sua eventual variação durante o período de realização do levantamento, conforme 

referido anteriormente.  

Os dados batimétricos a obter deverão ter a maior precisão horizontal (planimetria) e 

vertical (profundidades) possível, não devendo ultrapassar os seguintes limites de erro: 

 10 cm, nas coordenadas planimétricas dos pontos de leitura; 

 15 cm, na medição das profundidades. 
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Os levantamentos batimétricos devem cingir-se às superfícies que se encontram submersas 

(abaixo da cota da linha de água) compreendidas dentro dos limites estabelecidos 

anteriormente. Estes poderão ser combinados com dados topográficos recolhidos à 

superfície, levantamentos topo-batométricos, sendo os resultados obtidos em forma de 

carta topográfica, permitindo uma fácil leitura.  

O levantamento topográfico, complementar à batimetria, deve ser realizado com 

equipamento que permita erros com uma ordem de grandeza de cerca de 1cm. A área 

abrangida poderá ser definida pela faixa onde será executado o levantamento batimétrico e 

pelos seguintes limites:  

 30 metros do limite da linha de água, em cada margem, verificado à data do 

levantamento, ou;  

 30 metros do limite do tabuleiro para o tardoz de ambos encontros, em alinhamento 

paralelo ao verificado para a linha de água à data do levantamento.  
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Fig. 42 Área de levantamento topográfico, complementar a batimetria, definida por um 

alinhamento de 30 metros do limite da linha de água. 

No que respeita à elaboração de peças desenhadas, e após levantamento das cotas no 

local, deverão integrar o relatório de inspeção os seguintes desenhos: 

 Planta com representação do tabuleiro e os apoios das obras de arte, com as respetivas 

curvas de nível obtidas no local com base nas leituras das cotas de fundo do leito da 

linha de água e eventual levantamento topográfico, respeitando uma equidistância 

entre curvas de nível de 0,5 metros, tanto para a zona emersa como submersa; 

 Perfil longitudinal da obra de arte, com representação dos perfis longitudinais do fundo 

obtidos pelo eixo longitudinal da obra de arte e os perfis obtidos pelo alinhamento das 

extremidades de montante e de jusante dos apoios; 

 Perfis longitudinais do fundo obtidos a 30 metros do eixo longitudinal da obra de arte, 

para montante e jusante. 

 Perfis transversais cotados obtidos pelo eixo maior de cada um dos apoios submersos 

das obras de arte, prolongando-se para montante e para jusante até aos limites 

definidos para a extensão do respetivo levantamento batimétrico. 

As escalas das peças desenhadas anteriormente referidas deverão ser adaptadas em função 

das dimensões das obras de arte, garantindo, no entanto, uma correta leitura das peças 

desenhadas. 

A realização do levantamento batimétrico e a interpretação dos seus resultados antes da 

inspeção subaquática com mergulho permite uma validação do mesmo por parte dos 

mergulhadores e simultaneamente poderá revelar áreas com indícios de anomalias onde 

será necessária uma atenção especial. 

16.2.2 Diferentes sistemas para a realização de levantamentos batimétricos  

O sistema mais comum é o sondador de feixe simples. Este é um equipamento que, 

emitindo um único feixe acústico, com maior ou menor abertura angular, permite a 

determinação da profundidade na vertical do transdutor, ao longo do caminho percorrido 

pela embarcação. Um sistema de feixe simples proporciona uma cobertura discreta do 

fundo, só sendo representada a área insonificada na vertical do caminho percorrido pela 
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embarcação de sondagem. As profundidades das áreas entre essas linhas, denominadas 

fiadas, serão representadas por interpolação entre as profundidades das fiadas adjacentes. 

Quanto menor for o espaçamento entre fiadas de sondagem, mais fidedigna será a 

representação do fundo. 

Idêntico no propósito e na metodologia relativamente ao sistema anterior o sondador 

multifeixe permite insonificar uma série de pequenas áreas justapostas, fornecendo uma 

cobertura total do fundo. Apresenta um elevado rendimento e permite efetuar a medição 

de profundidades com grande precisão. O tratamento da informação de refletividade 

poderá tornar possível a identificação do tipo de sedimentos superficiais, podendo ser 

detetadas zonas onde ocorreu preenchimento de cavidades devido a sedimentação em 

períodos de caudal reduzido. 

No estabelecimento de contratos para a realização de levantamentos batimétricos importa 

avaliar os equipamentos com os quais as empresas especializadas se propõem realizar os 

trabalhos, de forma a averiguar a adequação dos mesmos aos objetivos pretendidos. 

16.2.3 Caracterização da estrutura e do leito com imagens obtidas a partir de Sonar 

A utilização de sonares permite gerar imagens detalhadas do leito de um curso de água 

bem com dos elementos submersos. O tratamento das imagens, com recurso a software 

apropriado, referencia localizações e profundidades, permitindo estimar dimensões de 

eventuais anomalias, bem como detetar o preenchimento de cavidades por posterior 

sedimentação. 

A qualidade da imagem não é influenciada pelas condições de visibilidade da água, sendo 

muito útil para obter imagens da área total de um elemento, complementando uma 

inspeção subaquática. Sendo operado a partir da superfície pode ser utilizado quando não é 

possível o recurso a mergulhadores ou a realização de filmagens, quer por questões de 

segurança (correntes fortes) ou falta de visibilidade, como é o caso de períodos de fortes 

cheias. 
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Fig. 43 Visualização da parte submersa de uma estrutura através de sonar (retirada de 

http://www.kongsberg-mesotech.com/images.htm) 

16.2.4 Instrumentação fixa 

Em alternativa às sondagens efetuadas periodicamente é possível a instrumentação de uma 

estrutura com o objetivo de conseguir uma monitorização contínua da mesma. A erosão do 

leito é, desta forma, constantemente medida, sendo possível estabelecer valores de alerta 

a partir dos quais deverão ser tomadas medidas. Estes métodos apresentam ainda a 

vantagem de serem sensíveis ao eventual preenchimento de cavidades de erosão devido à 

deposição de materiais em períodos de caudal reduzido.  

O método designado de “Time Domain Reflectometry”, recentemente desenvolvido, 

oferece uma solução económica que permite uma aquisição constante de dados. Baseia-se 

na cravação de provetes metálicos no solo, em zonas particularmente sensíveis à erosão, 

como sendo a proximidade das fundações de uma estrutura. Estes provetes, que 

imediatamente após a instalação têm um comprimento conhecido de área exposta, vão 

ficando mais expostos à medida que a erosão do leito se vai verificando. Estando ligados a 

uma estação de aquisição de dados vão transmitindo grandezas eletromagnéticas que 

convertem em medidas de erosão, sendo possível detetar valores mínimos de 2,5 cm. 

http://www.kongsberg-mesotech.com/images.htm
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Outro método consiste na utilização de varetas metálicas colocadas no interior de tubos 

que são fixos aos pilares ou encontros de uma obra de arte. As varetas metálicas estão 

simplesmente apoiadas no solo de fundação. À medida que o solo sofre erosão estas 

descem uma distância que será igual ao valor da erosão ocorrida. Poderão também ser 

acoplados a dispositivos de aquisição de dados que acionam um alerta automático no caso 

de serem atingidos valores críticos. 

Destaca-se ainda a utilização de boias enterradas no solo, que quando expostas devido à 

erosão, emergem à superfície da água, podendo automaticamente emitir um alerta.  

Por último, um método muito fiável mas que envolve custos elevados, é o recurso à 

utilização de sondas sonar fixas às estruturas, fornecendo leituras periódicas acerca da 

configuração do leito.  

16.3 ENSAIOS PARA DETERMINAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE FUNDAÇÕES 

A influência da erosão do leito numa estrutura está relacionada com o tipo de fundação 

utilizada e com a sua profundidade. Os eventuais indícios de erosão do leito terão que ser 

relacionados com a profundidade das fundações para averiguar de que forma o fenómeno 

pode afetar a obra de arte. Sendo que nem sempre estão disponíveis os elementos do 

projeto original, ou perante a necessidade de confirmar os dados existentes, poderá 

recorrer-se a ensaios para determinar a profundidade dos elementos de fundação.  

Destacam-se dois métodos de ensaio possíveis: 

 Método sísmico paralelo; 

 Radar de penetração. 

 

Ambos se caracterizam pela execução de um furo adjacente ao elemento de fundação a 

analisar, com uma profundidade que deverá ser superior ao desenvolvimento espectável do 

elemento. No furo é introduzido um sensor (hidrofone ou geofone no primeiro caso e radar 

no segundo) que capta a emissão refletida pela fundação. A fonte de emissão difere 

segundo o método utilizado.  
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No Método Sísmico Paralelo a energia é transmitida à estrutura através de pancadas 

aplicadas por um martelo simples, podendo ser efetuadas tanto na zona submersa como 

emersa. Com este método poderá ainda correlacionar-se a existência de anomalias 

significativas (de dimensões consideráveis) no interior do elemento.  

No Radar de Penetração o emissor e recetor de sinais são ambos introduzidos no furo 

executado no solo. 

16.4 SONDAGENS POR PERFURAÇÃO 

A execução de furos de sondagem para determinar as características de solos, com ou sem 

a extração de amostras, são ensaios comuns no domínio da geotecnia.  

A sua aplicação no âmbito do estudo do comportamento de uma obra de arte, para além 

da determinação das características do solo de fundação, pode ter como objetivo averiguar 

a eventual degradação de elementos da obra de arte que não sejam acessíveis por 

observação direta, nomeadamente o interior de pilares ou fundações. Para tal, os furos de 

sondagem serão realizados a partir da zona superior da obra de arte, no alinhamento dos 

apoios, de forma a que a furação realizada atravesse toda a estrutura, permitindo a análise 

dos diversos materiais, quer da estrutura quer do solo de fundação. 

Mais comumente utilizada em estruturas antigas, de alvenaria ou de betões de fabricação 

não controlada, esta técnica permite a deteção de vazios nos elementos da obra ou sob as 

fundações, determinação das características e eventuais anomalias nos materiais que 

constituem a estrutura, bem como averiguar a profundidade das fundações e as 

características do solo de fundação.  

As sondagens por carotagem, que permitem a extração do material perfurado, são de 

âmbito mais alargado, permitindo a observação das amostras e a realização de ensaios 

laboratoriais.  

Pelo contrário, ensaios destrutivos, apesar de menos onerosos, têm um maior número de 

limitações, sendo menos precisos na determinação da profundidade das fundações e na 

deteção de anomalias nos materiais atravessados (p. ex. estados de alteração das pedras ou 

dos ligantes atravessados). 
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Em ambos os casos, a furação realizada poderá ser utilizada para a execução de outros 

ensaios, desde a observação visual (através da inserção de boroscópios nos furos), à 

inserção de sondas para a determinação de diversas propriedades dos materiais, realização 

de ensaios pressiométricos para determinação da capacidade portante do solo de 

fundação, entre outros. 

16.5 TÉCNICAS PARA OBSERVAÇÃO DIRETA DAS FUNDAÇÕES 

Em casos particulares poderá justificar-se uma intervenção na zona envolvente à obra de 

arte ou a um apoio em particular, que permita a observação direta da totalidade ou parte 

de uma fundação. 

O recurso a estas técnicas intrusivas requer um estudo aprofundado da sua aplicação, bem 

como a previsão de medidas mitigadoras de eventuais riscos, como seja o escoramento 

provisório da obra de arte ou o encamisamento do apoio visado. 

16.5.1 Colocação a seco da obra ou de um apoio 

Por forma a conseguir uma observação direta das anomalias detetadas no decurso de 

investigações anteriores, poderá revelar-se necessária a colocação da obra a seco, ou de 

um apoio em particular, através da realização de um desvio do curso de água. 

A realização de aterros provisórios e a derivação do curso de água deverão ser 

dimensionados para que, após a realização das investigações, permitam também a 

realização dos trabalhos de reparação necessários. 

 

Esta técnica requer um estudo aprofundado dos procedimentos para a sua execução, 

devendo ser aplicada em períodos onde seja expectável um caudal reduzido.  

Especial atenção deve ser tomada de forma a evitar a percolação de água sob as fundações, 

podendo ser necessária a cravação de estacas-prancha até uma profundidade que evite 

este fenómeno. 
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16.5.2 Remoção parcial de tapetes de enrocamento 

Na presença de indícios de que esteja a ocorrer erosão do leito sob o enrocamento de 

proteção, por percolação dos materiais finos do solo através dos elementos que formam o 

enrocamento, poderá revelar-se necessária a remoção parcial do enrocamento para 

observação direta da fundação. 

Em geral estas sondagens não ultrapassam os 3m de profundidade, permitindo, no caso de 

fundações superficiais, averiguar a cota de implantação destas. 

Tratando-se de uma técnica intrusiva a sua aplicação deve ser convenientemente estudada, 

de forma a que não seja posta em causa a estabilidade do apoio, e prevendo a 

monitorização contínua durante a execução dos trabalhos. Usualmente a sondagem 

executa-se em zonas localizadas, preferencialmente num dos lados maiores do elemento 

de fundação, afastada de zonas angulares. 

16.6 ENSAIOS SUBAQUÁTICOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS E COMPORTAMENTO DA ESTRUTURA 

A caracterização dos materiais que compõem o leito das linhas de água reveste-se de 

especial importância para a análise da suscetibilidade e previsão da ocorrência de erosão 

hidráulica. 

No que respeita à caraterização dos materiais de construção, os métodos de ensaios 

disponíveis em zonas emersas estão também, em grande parte, disponíveis para realização 

em zonas submersas, com dispositivos estanques ou adaptados ao efeito. 

De forma meramente indicativa apresenta-se seguidamente um conjunto de ensaios 

possíveis para aplicação subaquática, em função do material envolvido. 

16.6.1 Análise Granulométrica 

A granulometria do material do leito e características sedimentológicas devem ser 

caracterizadas através de Análise Granulométrica por Peneiração Húmida, de acordo com a 

especificação LNEC E239-1971. Esta especificação define que a quantidade de material a 

recolher e o modo de efetuar a sua preparação serão de acordo com o disposto na 
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especificação LNEC E195-1966  “Solos – Preparação por via seca de amostras para ensaios 

de identificação”. 

O número das amostras a recolher e analisar e localização devem ser definidos, para cada 

caso, atendendo à dimensão da linha de água e n.º de apoios, não devendo o seu número 

ser inferior a duas vezes o número de apoios submersos, optando-se, usualmente, por uma 

distribuição equitativa entre montante e jusante.  

A localização das amostras a recolher deve ser definida tendo em conta os dados de 

levantamentos batimétricos anteriores, caso existam. 

A apresentação dos resultados deve incluir uma planta com a localização das amostras 

recolhidas, sempre que possível inequivocamente marcada sobre o último levantamento 

batimétrico realizado. 

16.6.2 Betão e Alvenaria 

 Esclerómetro de Schmidt (dureza superficial que pode ser correlacionada com outras 

grandezas como a resistência à compressão); 

 Pacómetros (posição, recobrimento e diâmetro das armaduras de reforço); 

 Extração de carotes para ensaio em laboratório; 

 Ensaios de ultrassons (determinação da homogeneidade da massa de betão ou 

alvenaria, dando também uma indicação aproximada da resistência à compressão); 

 Georadar (posição das armaduras de reforço e deteção de vazios no interior da alvenaria 

ou na massa de betão); 

 Ensaios para determinação da profundidade das estacas, nomeadamente o Ensaio 

Sísmico Paralelo (envolve a execução de um furo no terreno, de comprimento superior 

ao do elemento a detetar). 

16.6.3 Aço 

 Medição da espessura de elementos de aço através de métodos diretos (paquímetros) 

ou métodos indiretos (ultrassons); 

 Verificação de soldaduras através de ensaios com Partículas Magnéticas ou ultrassons; 
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 Verificação da proteção catódica instalada em elementos de aço submersos.  

16.6.4 Madeira 

 Execução de furos para observação (avaliação qualitativa da homogeneidade e dureza 

do material) 

 Extração de carotes para observação e ensaio; 

 Ensaios de ultrassons (determinação da homogeneidade do elemento, dando também 

uma indicação aproximada da resistência à compressão). 
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17. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A ELABORAÇÃO DE UM CONTRATO 

No presente documento foram abordados os aspetos considerados mais relevantes para a 

atividade de inspeção subaquática a obras de arte. Pela sua especificidade, esta atividade é 

normalmente implementada no âmbito de contratos de prestação de serviços, que 

poderão visar todos os trabalhos inerentes à inspeção ou apenas o suprimento das 

necessidades relativas ao mergulho profissional, sendo, neste caso, a equipa técnica 

complementada por profissionais afetos à entidade contratante.   

Independentemente do âmbito do contrato a celebrar, para o suprimento de necessidades 

relativas à inspeção subaquática de obras de arte, o presente documento poderá integrar 

as peças de um procedimento concursal, nomeadamente na definição das Especificações 

Técnicas requeridas. Neste sentido, e uma vez que a redação do texto privilegia uma visão 

integrada das possibilidades existentes em detrimento da definição de metodologias 

específicas, resumem-se, no presente capítulo, as principais opções deixadas em aberto nos 

capítulos anteriores, mas cuja definição é fundamental para o estabelecimento de um 

contrato de prestação de serviços. 

Os quadros que seguidamente se apresentam, relativos ao Método e Tipo de Inspeção 

Subaquática (Quadro 27) e às Investigações Complementares à Inspeção Subaquática 

(Quadro 28), sintetizam as necessidades de especificação. Com o preenchimento destas, 

assinalando para cada tema a opção tomada, o presente documento apresenta-se como 

peça contratual, nomeadamente no que respeita à definição das obrigações relativas à 

atividade de inspeção subaquática e investigações complementares. 

Capítulo Método e Tipo de Inspeção Subaquática 

Do Método de Inspeção Subaquática 

5 
6.2 

Visualização em direto, por parte da Equipa de Inspeção, das filmagens realizadas pela 
Equipa de Mergulho, independentemente da profundidade do mergulho.  

☐ 

Possibilidade de visualização em diferido, por parte da Equipa de Inspeção, das filmagens 
realizadas pela Equipa de Mergulho, para mergulhos com profundidades inferiores a 2 
metros, implicando visualização das mesmas imediatamente após o mergulho, de forma a 
que este seja repetido caso se julgue necessário. 

☐ 

Do mergulho autónomo 

5.2.1 

A profundidade máxima admissível para a realização de inspeções subaquáticas com 
recurso ao mergulho autónomo é de 30 metros. 

☐ 

A profundidade máxima admissível para a realização de inspeções subaquáticas com 
recurso ao mergulho autónomo é de 40 metros. 

☐ 
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Capítulo Método e Tipo de Inspeção Subaquática 

Do mergulho semiautónomo 

5.2.2 

A profundidade máxima admissível para a realização de inspeções subaquáticas com 
recurso ao mergulho semiautónomo é de 30 metros. 

☐ 

A profundidade máxima admissível para a realização de inspeções subaquáticas com 
recurso ao mergulho semiautónomo é de 40 metros. 

☐ 

Da utilização de ROV (Remote Operated Vehicle) 

5.2 
5.2.3 

Utilização de ROV apenas para profundidades superiores a 30 metros. ☐ 
Possibilidade de utilização de ROV para profundidades inferiores a 30 metros sujeita à 
apreciação da entidade contratante para cada situação específica.  

☐ 

Análise prévia das condições de mergulho 

7.2 

A análise prévia, no local, das condições expectáveis para o mergulho é da 
responsabilidade da Equipa Técnica. 

☐ 

A caraterização das condições expectáveis para o mergulho será feita pela entidade 
contratante. 

☐ 

Da programação das atividades de mergulho 

7.3 

É da responsabilidade da Equipa de Mergulho a definição da data e período do dia mais 
adequados para a realização da inspeção subaquática, de modo a que esta não fique 
condicionada pela velocidade da corrente, quer em termos de segurança, quer em termos 
de qualidade da inspeção, atendendo aos condicionalismos existentes no local. 

☐ 

As atividades de mergulho decorrerão segundo programação da entidade contratante. 
Contudo, será da responsabilidade da Equipa de Mergulho a definição do período do dia 
mais adequado para a realização da inspeção subaquática, de modo a que esta não fique 
condicionada pela velocidade da corrente, quer em termos de segurança, quer em termos 
de qualidade da inspeção, atendendo aos condicionalismos existentes no local. 

☐ 

Tipo de Inspeção Subaquática 

9 

Inspeção Principal Subaquática ☐ 

Inspeção Principal Subaquática Detalhada ☐ 

Inspeção Principal Subaquática Extraordinária ou de Dano ☐ 

Inspeção Subaquática Especial ☐ 

A definir em cada caso ☐ 

Quadro 28. Definição de condições específicas relativas ao Método e Tipo de Inspeção Subaquática, 

para a formulação de um contrato. 
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Cap. Investigações Complementares à Inspeção Subaquática 

Verificações Durante o Mergulho 

12.1 

A realização de levantamentos batimétricos substitui a necessidade de elaboração de 
desenhos e esquemas simplificados do leito, de acordo com os dados recolhidos durante o 
mergulho. 

☐ 

A realização de levantamentos batimétricos não substitui a necessidade de elaboração de 
desenhos e esquemas simplificados do leito, de acordo com os dados recolhidos durante o 
mergulho. 

☐ 

Perfil longitudinal do leito no alinhamento da Obra de Arte 

12.1 

Nos casos onde não sejam realizados levantamentos batimétricos, ou a realização destes 
não substitua a realização de desenhos e esquemas simplificados do leito, deverão ser 
realizados os seguintes perfis longitudinais:  

 

- No alinhamento do eixo do tabuleiro da obra de arte. ☐ 

- No alinhamento da projeção de montante do tabuleiro da obra de arte. ☐ 

- No alinhamento da projeção de jusante do tabuleiro da obra de arte. ☐ 

- A definir para cada caso (no caso de contratos para múltiplas obras de arte). ☐ 

Levantamentos Batimétricos 

16.2.1 

No âmbito do contrato não serão realizados levantamentos batimétricos. ☐ 
No âmbito do contrato serão realizados levantamentos batimétricos em todas as obras de 
arte. 

☐ 

No âmbito do contrato serão realizados levantamentos batimétricos nas obras de arte 
selecionadas. 

☐ 

Levantamentos Batimétricos – Malha de Pontos 

16.2.1 

A largura máxima da malha de pontos em zonas genéricas será de 3 metros, devendo ser 
diminuída junto aos apoios para 1.5m, até 3m das faces externas destes. 

☐ 

A largura máxima da malha de pontos em zonas genéricas será de 3 metros, devendo ser 
diminuída junto aos apoios para 1.5m, até 3m das faces externas destes. Para distâncias 
superiores a 30 metros do eixo longitudinal das pontes a largura máxima da malha de 
pontos poderá ser aumentada para 5 metros.    

☐ 

Levantamentos Batimétricos – Área do Levantamento 

16.2.1 

O comprimento da faixa onde será executado o levantamento das cotas do fundo será de 
30 metros para cada um dos lados de montante e jusante, em relação ao eixo longitudinal 
das obras de arte. 

☐ 

Em cursos de água com larguras superiores a 30 metros o levantamento das cotas do 
fundo será realizado numa faixa de 60 metros para cada lado do eixo longitudinal das 
pontes. 

☐ 

O comprimento mínimo da faixa onde será executado o levantamento das cotas do fundo 
será definido para cada caso. 

☐ 
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Cap. Investigações Complementares à Inspeção Subaquática (continuação) 

Levantamentos Batimétricos – Topo-batimetria 

 Os levantamentos batimétricos a realizar não necessitam de ser complementados com 
dados topográficos recolhidos à superfície. 

☐ 

 No âmbito do contrato os levantamentos batimétricos serão complementados com os 
dados topográficos recolhidos à superfície – levantamentos topo-batimétricos, em todas as 
obras de arte. 

☐ 

 No âmbito do contrato os levantamentos batimétricos serão complementados com os 
dados topográficos recolhidos à superfície – levantamentos topo-batimétricos, nas obras 
de arte selecionadas. 

☐ 

Levantamentos Topo-batimétricos – Área do Levantamento 

 A área a abranger pelos levantamentos topográficos, complementares às batimetrias, será 
definida pela faixa onde será executado o levantamento batimétrico e por uma distância 
de 30 metros, medida paralelamente à linha de água verificada à data do levantamento em 
cada uma das margens. 

☐ 

 A área a abranger pelos levantamentos topográficos, complementares às batimetrias, será 
definida pela faixa onde será executado o levantamento batimétrico e por uma distância 
de 30 metros do limite do tabuleiro para o tardoz de ambos encontros, em alinhamento 
paralelo ao verificado para a linha de água à data do levantamento. 

☐ 

 A área a abranger pelos levantamentos topográficos, complementares às batimetrias, será 
definida para cada caso.  

☐ 

Análises Granulométricas  

16.6.1 

No âmbito do contrato não serão realizadas análises granulométricas. ☐ 
No âmbito do contrato serão realizadas análises granulométricas em todas as obras de 
arte. 

☐ 

No âmbito do contrato serão realizados análises granulométricas nas obras de arte 
selecionadas. 

☐ 

Análises Granulométricas - Número de amostras 

16.6.1 

O número de amostras a recolher e analisar será igual a dois por cada apoio inserido no 
leito da linha de água. 

☐ 

O número de amostras a recolher e analisar será definido para cada caso. ☐ 

Quadro 29. Definição de condições específicas relativas às Investigações Complementares à 

Inspeção Subaquática, para a formulação de um contrato. 
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