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I. Caracterização Geológica  

 

1. Estratigrafia 

 

De acordo com a Carta Geológica do Concelho de Lisboa (escala 1/10.000), a área 

em análise enquadra-se em formações atribuídas a idades geológicas diversas, de 

acordo com a seguinte sistematização estratigráfica: 

 

 Recente – (A) – Aterros 

(a) – Aluviões 

 

Miocénico –  M2Iva – Argilas do Forno do Tijolo 

           M2III – Calcários de Entrecampos 

           M1II – Areolas da Estefânia 

           M1I – Argilas e Calcários dos Prazeres 

 

 

A distribuição espacial dos diversos estratos é indicada em anexo (Planta 1), que 

constitui um extracto da Folha 4 da Carta Geológica do Concelho de Lisboa 

(escala 1:10000) – Serviços Geológicos de Portugal. 
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2. Litologia 
 

Dentro das unidades estratigráficas acima referidas ocorrem tipos litológicos 

variados, por vezes específicos, que de seguida se indicam e caracterizam 

genericamente, com base na bibliografia da especialidade e na análise de diversas 

sondagens geológicas realizadas na zona. 

A análise dos dados das sondagens em profundidade, levou a considerar nesta 

descrição, algumas litologias correspondentes a estratos não referenciados na 

cartografia de superfície da área em estudo. 

 

Recente 

 

(A) – Aterros – São materiais de natureza antrópica, muito heterogéneos, com 

matriz argilo-arenosa e com fragmentos cerâmicos incorporados. Nestes aterros 

incluem-se os restos de materiais de construção, contendo alvenarias e blocos de 

pedras, provenientes dos edifícios arruinados no sismo de 1755 e que foram 

utilizados no local para regularização morfológica. 

Apresentam-se muito descomprimidos no topo. Na área em estudo têm uma 

espessura média variável entre 1,5 e 6 m, podendo nalguns pontos atingir 

espessuras mais significativas. 

 

(a) - Aluviões – São resultantes da dinâmica deposicional das linhas de água 

locais, fossilizando a morfologia do substrato Miocénico. Apresentam natureza 

diversa, predominando na área interessada uma componente lodosa com matéria 

orgânica, seguida de uma componente de areia fina com fragmentos de conchas. 

É frequente a alternância de fácies, com variações de composição, consistência e 

compacidade. Na base do complexo desenvolvem-se granulometrias mais 

grosseiras, por vezes até conglomeráticas, sendo por vezes difícil a distinção das 

aluviões, predominantemente argilosas, do topo do substrato Miocénico, quase 

sempre muito descomprimido e contaminado pelas formações sobrejacentes. 

Na zona em estudo, as aluviões podem atingir espessuras médias da ordem dos 

13 m ou serem significativamente mais acentuadas, em particular nas zonas do 

esteiro mais perto do rio Tejo onde se referem espessuras superiores a 30 m. 
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Miocénico 

 

M2Iva – Argilas do Forno do Tijolo – Esta unidade é caracterizada pela presença de 

níveis de argilas, margas e arenitos finos de carácter argiloso e micáceo. Na área 

em estudo esta unidade não é intersectada nas sondagens disponíveis, sendo 

apenas referida na cartografia de superfície. 

 

M2III – Calcários de Entre-Campos – Formação caracterizada pela presença de 

calcário margoso conquífero com intercalações de camadas areno-siltosas.  

Esta unidade aflora no limite E da área em estudo e tal como a unidade 

anteriormente referida, não foi intersectada nas sondagens existentes. 

 

M1II – Areolas da Estefânia – Esta unidade aflora no limite W da área e 

caracteriza-se pela presença de níveis argilo-arenosos de natureza calcária. Nas 

sondagens analisadas, exibiu uma espessura média na ordem dos 3m a 5,5 m. 

 

M1I – Argilas e Calcários dos Prazeres – Trata-se da formação de base do 

Miocénico e exibe elevadas características resistentes. Caracteriza-se pela 

presença de bancadas argilosas intercaladas com calcários margosos, 

esbranquiçados, muito fracturados, ocorrendo em bancadas de espessura 

métrica. Na área em estudo a espessura desta unidade não foi reconhecida nas 

sondagens. 

 

 

A planta do substrato miocénico na zona do Esteiro da Baixa, elaborada por F. 

Moitinho de Almeida, 1986, in Almeida, 2004), evidencia a morfologia miocénica 

fossilizada pelos depósitos de cobertura – aluviões e aterros (Figura 1). 
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Figura 1 - Curvas de nível do fundo do vale do Esteiro. Adaptado de F. Moitinho de 

Almeida, Carta Geológica do Concelho de Lisboa, 1986. 

 

Na Planta 1 e Perfis Geológicos anexos, apresenta-se uma interpretação das 

condições litoestratigráficas da área em estudo, tomando como base os resultados 

das sondagens realizadas na zona, e que foi possível consultar.  

 

 

II. Geomorfologia 

 

Do ponto de vista geomorfológico, o Esteiro da Baixa corresponde a uma zona 

deprimida resultante do enchimento aluvionar de um vale encaixado, formado 

pela confluência das ribeiras de Arroios e do Vale de Pereiro (Planta 2).  

O vale do Esteiro da Baixa, cuja última fase de erosão terá ocorrido há cerca de 

18000 anos, foi preenchido por sedimentos flúvio-marinhos, que permitem  
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reconstituir a sua evolução. Há cerca de 3200 anos a colmatação seria já muito 

acentuada, restando apenas pequenos riachos progressivamente 

intervencionados pela ocupação urbana.  

Com o sismo de 1755 desapareceram as zonas até então ainda esporadicamente 

alagadas, atingindo-se a fase actual de colmatação (Andrade, 2001 in Almeida, 

2004). 

A escorrência proveniente dos materiais a W do Esteiro será favorecida na 

direcção do mesmo devido ao facto da pendente morfológica se encontrar em 

concordância com a pendente estrutural das unidades geológicas que, neste caso 

apresentam uma inclinação de cerca de 12-14º no sentido do esteiro. Na vertente 

oposta (Castelo de S. Jorge) a escorrência será no sentido E. 

Relativamente à percolação, será condicionada localmente pela morfologia do 

substrato miocénico, cujo talvegue, determina uma circulação sub-superficial de 

orientação NW-SE. 

 

 

III. Hidrogeologia 

 

1. Complexos Hidrogeológicos 

  

Em função das condições estruturais, topográficas e litológicas, podemos assumir 

que as formações apresentam determinados comportamentos hidráulicos, o que 

permite a definição de diversos Complexos Hidrogeológicos distintos no Concelho 

de Lisboa. No caso da área em estudo pode considerar-se a influência de dois 

complexos hidrogeológicos, nomeadamente o Complexo Aluvionar e o Complexo 

Multicamada Miocénico (Sistema das Argilas e Calcários dos Prazeres e Sistema 

Miocénico Inferior), que a seguir se caracterizam. 

 

a) Complexo Aluvionar 

 

O Complexo Aluvionar abrange as formações das coberturas de aterros e 

aluviões. É constituído por materiais não consolidados, de natureza heterogénea e 

que apresentam permeabilidade alta. O nível freático situa-se por vezes no  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE L ISBOA  

 
DIRECÇÃO MUNI CIPAL DE  PLANEAMENTO URBANO 

DEPARTAMENTO DE INFORMA ÇÃO GEOGRÁFI CA E CADASTRO 

 
Campo Grande, 25 – 4º Bloco B, 1749-099 Lisboa – Tel.  21 798 90 01  Fax.  21 

798 96 95  

7 

 

interior deste complexo, associado a situações em que ocorrem elevadas 

espessuras de aluviões ou com carácter mais lodoso. 

 

b) Complexo Multicamada Miocénico 

 

Na zona em estudo o Complexo Multicamada Miocénico apresenta dois Sistemas: 

o Sistema Miocénico Inferior e o Sistema das Argilas e Calcários dos Prazeres. 

Quanto ao Sistema Miocénico Inferior apresenta níveis detríticos localizados na 

base e de um modo geral, exibe média a alta permeabilidade e produtividade, 

comportando-se como um aquífero. 

No que se refere ao Sistema das Argilas e Calcários dos Prazeres, apresenta forte 

componente argilosa intercalada com estratos de natureza carbonatada, 

nomeadamente margas e calcários. Este facto associado ao elevado grau de 

compactação da unidade, faz com que a permeabilidade seja baixa e do ponto de 

vista hidrogeológico a unidade comporta-se como um aquitardo, ou seja, permite 

o armazenamento de água mas a sua percolação é condicionada pela litologia, 

embora a fracturação incipiente possa ter alguma importância nesta circulação. 

Deste modo, a movimentação de caudais subterrâneos neste estrato processa-se 

nas zonas de contraste de permeabilidade, proporcionando o estabelecimento de 

aquíferos suspensos de carácter semi-cativo. 

A distribuição dos complexos referidos é indicada na Planta 3 que se apresenta 

em anexo. 

 

2. Condições Hidrogeológicas do local 

 

O presente sub-capítulo diz respeito à análise dos resultados obtidos pela 

campanha de monitorização efectuada pela CêGê - Consultores para Estudos em 

Geologia e Engenharia, Lda., na Baixa Pombalina, desde Março 2004 a Fevereiro 

2007. 

A malha de implementação definida (Planta 4), contemplou a instalação de 16 

piezómetros simples de tubo aberto, posicionados em terrenos aluvionares e em 

terrenos Miocénicos, com profundidades que variam entre 10 e 25 m. Foram  
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igualmente instaladas marcas de superfície e réguas de nivelamento para controlo 

dos deslocamentos verticais na zona.  

Os resultados obtidos na leitura da rede de monitorização piezométrica, 

demonstram que a posição do nível freático se situa no topo dos depósitos 

aluvionares, acompanhando a cota a que esta unidade surge, de montante para 

jusante. Assim, o nível freático encontra-se a maior profundidade junto ao Rio 

Tejo. 

 

Este procedimento prolongou-se por 3 anos e visou o estabelecimento da evolução 

da piezometria na Baixa Pombalina procurando, de igual modo, identificar 

eventuais tendências de subida ou descida do nível da água em função das 

opções do edificado. 

Os resultados obtidos (Quadro I) permitem constatar que a variação dos níveis 

piezométricos durante o período de monitorização apresentam de um modo geral 

uma tendência para a diminuição do nível freático na maior parte dos 

piezómetros. A diferença média é cerca de -12cm, no entanto, na zona da Praça 

do Rossio e da Praça da Figueira, os decréscimos chegam a atingir -30cm. 

As excepções referem-se aos piezómetros P2, P3 e P8 que, contrariamente aos 

valores monitorizados inicialmente, exibem actualmente valores iguais ou 

superiores aos iniciais. Como estes piezómetros se encontram implantados em 

aluviões e se situam muito próximos do Rio Tejo, poderão beneficiar do efeito 

estabilizador deste curso de água (Figura 2). 

 

Da combinação desta informação com os resultados obtidos na medição de 

deslocamentos verticais nas marcas de superfície, verifica-se que as zonas onde 

ocorrem assentamentos mais pronunciados, nomeadamente na zona mais central 

da área monitorizada, correspondem a áreas onde existem as maiores 

diminuições acumuladas do nível freático, muito embora se considere que face ao 

reduzido número de piezómetros instalados a Norte do Rossio, a informação aí 

obtida possua menor fiabilidade. 
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Quadro 1 – Síntese da variação da 

posição do nível freático nos piezómetros 

analisados entre 30 de Março de 2004 e 

27 de Fevereiro de 2007  

 

 

Figura 2 – Diagrama representativo da 

correlação entre as variações do nível 

freático medidas nos piezómetros entre 

30 de Março de 2004 e 27 de Fevereiro 

de 2007 

 

Apesar desta tentativa de interpretação conjunta de resultados obtidos até ao 

momento nos dois sistemas de observação, pensamos que existirão fenómenos 

localizados, que não foram considerados. Estes fenómenos estão relacionados 

com possíveis rebaixamentos por bombagem em caves de edifícios e de outras 

infra-estruturas ao longo de toda a área de observação que, apesar da sua 

influência localizada quando considerados por si só, poderão no seu conjunto ter 

influência significativa.  

 

 

Piezómetro 
Variação entre 
30/03/04 e 
26/02/07 (m) 

Formação 
geológica 

P2 0,35 Aluviões 

P3 0,46 Aluviões 

P4 -0,01 Aluviões 

P5 -0,04 Miocénico 

P6 -0,07 Miocénico 

P7 -0,04 Aluviões 

P8 0,04 Aluviões 

P9 -0,47 Miocénico 

P10 -0,54 Miocénico 

P11 -0,37 Aluviões 

P12 -0,15 Aluviões 

P13 -0,33 Aluviões 

P14 -0,11 Aluviões 

P15 -0,25 Miocénico 

P16 -0,24 Miocénico 

P17 -0,08 Miocénico 

P2
P3

P4

P7P8

P11
P12

P13 P14

TEJO

MiocénicoMiocénico

Miocénico

Aluvião
(m)

-3.8

-3

-2.2

-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0

0.4

0.8
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1.6

2
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IV. Geotecnia 

 

1. Generalidades 

 

De acordo com os elementos bibliográficos, em particular os diversos relatórios de 

estudos geotécnicos realizados na área, foi possível estabelecer o enquadramento 

geotécnico genérico, considerando a existência de 3 unidades geotécnicas 

fundamentais, Depósitos de aterro, Depósitos aluvionares e Formações 

Miocénicas, que seguidamente se caracterizam. 

Com base nos dados disponíveis, foi possível estabelecer perfis interpretativos 

segundo alinhamentos preferenciais, ou informação localizada circunscrita a 

zonas de intervenção, englobando as unidades indicadas, suas espessuras e 

parâmetros geotécnicos genéricos. 

 

Apesar de haver um número significativo de dados para a zona, existe no entanto 

algumas dificuldades na sua coordenação, dada a heterogeneidade litológica e 

geotécnica, em particular nos aterros e aluviões, bem como a diversidade da sua 

origem, que por vezes se traduz em critérios algo diversos na sua classificação. 

 

 

2. Unidades Geotécnicas 

 

A – Depósitos de aterro 

 

A presença de aterros é quase uma constante em toda a zona em estudo podendo, 

no entanto, considerar-se que existe alguma diferenciação na sua constituição, 

quando se comparam os depósitos relacionados com a área do designado Esteiro 

da Baixa e as coberturas em regra mais aligeiradas, nas encostas miocénicas 

dum e doutro lado do vale.  

A forte ocupação urbana que sempre incidiu sobre esta área, levou ao longo do 

tempo, à criação de condições para a construção de estruturas e infraestruturas 

à custa de plataformas de aterro, muros de suporte, etc., constituídos pelos mais 

diversos materiais. Nas encostas marginais, os terrenos miocénicos areno-

argilosos e por vezes calcários, foram os materiais utilizados.  
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Na zona aluvionar, de cota mais baixa, foram usados estes mesmos materiais 

miocénicos, mas preferencialmente com restos de construções, areias de praia, 

etc. 

A espessura destes depósitos é variável, na medida em que os materiais lançados 

sobre os depósitos aluvionares, essencialmente lodosos ou areno-lodosos, 

procuraram regularizar uma morfologia preexistente indefinida. 

A fim de se obter uma plataforma de trabalho aplanada capaz de receber as 

edificações projectadas da reconstrução pombalina, pós terramoto de 1755, foram 

utilizados grande parte dos materiais das edificações arruinadas incluindo 

argamassas, blocos de pedra e os mais variados materiais, quer na regularização, 

quer na conquista de maior área em direcção ao rio. 

 

Na generalidade poderá considerar-se que a cobertura de aterro terá uma 

espessura média da ordem dos 7m na zona do vale (Esteiro da Baixa), podendo 

nalguns casos ser mais elevada, quando em relação com vales secundários mais 

encaixados. Em particular há um acréscimo de espessura no sentido do Rio Tejo, 

não só relacionado com a maior profundidade a vencer, como também pela 

constituição mais lodosa dos aluviões, que terá determinado o afundamento das 

camadas de aterro, que sucessivamente foram colocadas. 

Em relação às características geomecânicas dos aterros, a sua constituição 

heterogénea leva a não se considerar representativos os valores obtidos em 

ensaios de penetração dinâmica (SPT) realizados nas sondagens, cujos 

resultados, expressos em NSPT, constituem parâmetro habitualmente utilizado. 

Os valores de N são variáveis entre 0 e 30 ou mesmo pontualmente superiores, 

quando ocorrem blocos ou pedras. Em particular nos metros iniciais, onde foram 

usados os entulhos do terramoto, a irregularidade destes valores é mais 

acentuada. 

Assim, apesar de ser função do objectivo, a mobilização desta unidade terá de ser 

sempre objecto de estudo específico. À partida trata-se de uma unidade de 

características geotécnicas não satisfatórias, exibindo resistência mecânica e 

deformabilidades muito variáveis, que poderão ser influenciadas pela presença do 

nível freático. 
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Na zona do vale, estes depósitos repousam sobre as aluviões areno-lodosas, o que 

poderá também ser factor negativo a considerar no seu comportamento 

geotécnico global. 

 

B – Depósitos aluvionares 

 

As aluviões presentes na área têm constituição areno-argilosa ou lodosa, sendo o 

seu carácter mais lodoso predominante na faixa mais marginal do Rio Tejo. A 

deposição deste preenchimento no vale do Esteiro fez-se ao longo do tempo em 

sequência rítmica, determinando uma alternância de sedimentos de 

granulometria mais grosseira, areias e areão e níveis mais argilo-siltosos de lodos 

cinzentos com abundante matéria orgânica. 

 

Em termos geotécnicos pode considerar-se que os níveis superiores dos aluviões, 

exibem baixa a muito baixa consistência, traduzida em valores de NSPT inferiores 

a 10, na generalidade. Em profundidade o valor de N é em regra mais elevado, em 

relação com o carácter mais arenoso do solo, mais compacto ou resistente. Poderá 

considerar-se em média N variando entre 10 e 30, com maior representatividade 

na ordem das 20 pancadas. 

A espessura dos depósitos aluvionares, no conjunto da área a ocupar, é bastante 

variável. Assim, verifica-se o seu espessamento no sentido do Rio Tejo, a partir de 

valores relativamente baixos, nas orlas laterais do vale e para montante, onde o 

substrato miocénico ocorre a pequena profundidade. Poderá admitir-se que na 

zona do vale se encontra em média uma espessura de aluviões entre os 6 e os 

12m, que no entanto, é por vezes significativamente superior, como por exemplo 

junto ao Arco da Rua Augusta onde terá cerca de 30m. 

A elevada deformabilidade e baixa resistência destes solos leva a considerá-los 

como desaconselhados para a maior parte das solicitações urbanas, embora se 

possa considerar esta unidade com algumas possibilidades de utilização, em 

regra envolvendo soluções especiais e eventual melhoramento. 

Em termos genéricos e com base em dados de relatórios de reconhecimento, 

poderão estimar-se os seguintes parâmetros geotécnicos para esta unidade: 
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 1. Aluviões argilo-lodosos 

 

 - (γa) peso específico aparente – 20 KN.m-3 

 - (φ’ ) ângulo de atrito interno – 28º 

 - (c’ ) coesão efectiva – 2 KN.m-2 

 - (cN) coesão não drenada – 30 KN.m-2 

 

2. Aluviões arenosos 

 

 - (γa) peso específico aparente – 20 KN.m-3 

 - (φ’ ) ângulo de atrito interno – 29º 

 - (c’ ) coesão efectiva – 10 KN.m-2 

  

 

C – Formações miocénicas 

 

Considerando na globalidade os terrenos atribuídos ao período Miocénico, apesar 

de na área em causa haver pluralidade estratigráfica e litológica, pode admitir-se 

que estas formações, constituindo o substrato resistente, exibem em regra 

características geotécnicas muito satisfatórias quando “in situ”. 

Apesar de litologicamente serem formações argilosas, argilo-siltosas ou mesmo 

arenosas, por vezes com níveis de calcário margoso ou compacto, o conjunto do 

maciço miocénico, que constitui afloramentos num e noutro lado do vale, 

apresenta-se sempre com uma elevada resistência mecânica, traduzida em 

valores de NSPT superiores a 40 ou em alguns casos de 60 ou maiores. 

A interpretação dos resultados das sondagens disponibilizadas, evidencia uma 

geometria regular do miocénico, em conformidade com o dispositivo geológico e 

geomorfológico local, como aliás se evidencia na cartografia existente. 

Os afloramentos miocénicos a nascente e poente (Colina do Castelo e Chiado), 

poderão nos níveis mais superficiais apresentar características resistente mais 

deficientes, devido à sua descompressão ou mobilização pela utilização urbana. 

Em alguns casos estão cobertos por aterros, ou constituem depósitos de vertente, 

suportados por muros de suporte ou pelas próprias edificações.  
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Estas situações obrigam ao tratamento específico caso a caso, através de estudo 

geotécnico adequado. 

Agrupando estes solos em predominantemente argilosos (1) e predominantemente 

arenosos (2), poderiam estabelecer-se os seguintes parâmetros geotécnicos 

genéricos: 

 

Solos (1) 

 

 - (γa) peso específico aparente – 20 KN.m-3 

 - (φ’ ) ângulo de atrito interno – 35º 

 - (c’ ) coesão efectiva – 20 KN.m-2 

  

Solos (2) 

 

 - (γa) peso específico aparente – 20 KN.m-3 

 - (φ’ ) ângulo de atrito interno – 20º 

 - (c’ ) coesão efectiva – 35 KN.m-2 

- (cN) coesão não drenada – 420 KN.m-2 

 

 

Nos perfis geológico/geotécnicos, que se apresentam em anexo, refere-se a 

distribuição das unidades referidas, bem como em cada sondagem considerada 

são indicados os valores de NSPT obtidos no decurso da sua execução. 

 

Para além destes perfis interpretativos, referem-se em seguida alguns Casos 

Pontuais, localizados na Planta 4 anexa, resultantes de estudos específicos e 

localizados, que evidenciam a heterogeneidade e variação que se deverá esperar 

numa área de grande singularidade morfológica e litológica, onde de modo 

decisivo a presença do nível de água a reduzida profundidade condicionará 

também, o seu comportamento geotécnico. 
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Caso 1 - Praça da Figueira 

 

Reportando a algumas sondagens realizadas no local do actual Parque de 

Estacionamento, pode admitir-se a seguinte sucessão geológico/geotécnica em 

profundidade: 

 

 - Cobertura de aterros de matriz argilo-arenosa, incluindo pedras e restos 

de construção, heterogéneos, com espessura média de 6 a 7,5 metros. 

Os valores de NSPT variam entre 7 e 8, com situações pontuais de maiores 

resistências, relacionados com os elementos grosseiros e eventuais blocos. 

 - Depósitos aluvionares ocorrendo de imediato sob a cobertura de aterros. 

Estes depósitos são constituídos nos 2 a 3m mais superficiais por areia média 

castanha, por vezes argilosos e micáceos. Em profundidade ocorrem níveis de 

areia fina a média, argilo-lodosa acinzentada, alternando com níveis de lodo 

cinzento. Estes diversos níveis exibem espessuras variáveis. O conjunto dos 

depósitos aluvionares alcança espessura significativa, variando nos casos 

analisados entre os 16 e 26m. 

Os resultados dos ensaios de penetração dinâmica (SPT), indicam tratar-se de 

formações de consistência em geral média a branda, no caso dos lodos, com NSPT 

variando entre 2 e 8, por vezes com valores pontuais mais elevados. Nos níveis 

mais arenosos ou de areias, os valores de NSPT são em geral maiores, variando 

entre 9 e 22, o que indica uma compacidade média. 

 - Formações miocénicas, que ocorrem neste local representadas pelo 

estrato de “Argilas e Calcários dos Prazeres”, são essencialmente argilas cinzenta- 

esverdeadas, frequentemente com intercalações carbonatadas. A sua presença 

verificou-se no final de todas as sondagens, subjacentes ao enchimento aluvionar. 

O maciço miocénico constituído pelas formações referenciadas, essencialmente 

argilosas, ocorre a partir de profundidades da ordem dos 22 a 31m, tendo sido 

investigadas numa espessura da ordem dos 8m. 
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Os resultados dos ensaios de penetração (SPT), indicam que o topo do maciço 

miocénico se encontra em regra algo descomprimido, numa faixa da ordem dos 

3m, onde se obtêm valores entre 20 e 40. Em profundidade a formação torna-se 

mais resistente, conduzindo a valores de NSPT sempre superiores a 40 e com 

frequência superiores a 60. Trata-se portanto de formações coesivas, exibindo 

consistência rija. 

A presença do nível freático foi detectada nesta zona à profundidade média de 5 a 

6m. 

 

 

Caso 2 - Cruzamento Rua Augusta/Rua da Assunção  

 

Uma sondagem realizada neste local, indicou a seguinte sucessão litológica e 

geotécnica: 

 

 - Cobertura de aterro entre a superfície e a profundidade de 7,5m, 

constituído por solos arenosos amarelados, com pedras, restos de cerâmica, 

carvão, alvenarias, etc. 

Os valores de NSPT mais representativos variam entre 3 e 6, com um valor 

anómalo de 15 relacionado com as pedras calcárias existentes. 

 - Depósitos aluvionares ocorrem a partir dos 7,5m e alcançam os 23,5m de 

profundidade, o que determina uma espessura média de 16m. São constituídos 

por lodos arenosos ou siltosos, cinzento-escuro, ocorrendo em níveis de 

espessura métrica, alternando com areia fina a grosseira com fragmentos de 

conchas e níveis de argila siltosa cinzenta. Os valores de NSPT variam entre 4 e 12 

(mais frequentes). Nos níveis de areia grosseira que aparecem de imediato 

subjacentes aos aterros, entre os 7,5 e 12,5m, ocorrem valores de 18 a 26, 

traduzindo uma maior compacidade.  

 - Formações miocénicas ocorrem a partir de 23,5m de profundidade e 

foram investigadas até cerca dos 26m. São essencialmente constituídas por argila 

siltosa, cinzenta-esverdeada com laivos amarelados. 
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Inclui no caso presente um nível métrico de grés margoso, amarelado, rijo. Os 

resultados dos ensaios de penetração (SPT), conduziram a valores de NSPT 

superiores a 60, em toda a porção do maciço atravessado. 

A posição do nível freático é referenciada para o local à profundidade aproximada 

de 3,5m em relação à cota da rua. 

 

 

Caso 3 – R. de S. Julião /R. do Comércio 

 

Sondagens realizadas neste local, situadas entre as duas ruas, indicam a 

seguinte sucessão em profundidade: 

 

 - Depósitos de aterro com espessura de 4 a 6m a partir da superfície, com 

constituição heterogénea, com constituição heterogénea, incluindo argila a areia 

fina, silte, bem como restos cerâmicos e fragmentos líticos. Os valores de NSPT são 

variáveis entre 1 e 17, o que indica a sua pouca representatividade. 

 - Depósitos aluvionares constituídos por areia fina a média, siltosa, com 

níveis de seixo grosseiro. A sua espessura média é da ordem dos 3m. Os valores 

de NSPT indicam tratar-se de solos de compacidade solta a mediana, variando 

entre 7 e 25 pancadas. 

 - Formações miocénicas foram detectadas na base dos furos analisados, 

enquadrados nos estratos designados por “Calcários de Entre-Campos” e “Argilas 

do Forno do Tijolo”. 

Este último estrato é constituído por siltes argilosos carbonatados, com fósseis, 

exibindo cor acinzentada. O topo do estrato está descomprimido conduzindo a 

valores de SPT entre 19 e 26. Inferiormente estes valores aumentam para iguais 

ou superiores a 60, indicando uma consistência rija. Os “Calcários de Entre-

Campos” são constituídos por areolas e calcarenitos rijos de cor amarelada ou 

esbranquiçada. Os valores de NSPT são sempre superiores a 50 ou 60 pancadas. O 

maciço miocénico ocorre a uma profundidade da ordem dos 6,5 a 9m, em relação 

ao nível da rua. 
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A presença do nível freático é referenciada par o local a uma profundidade 

variável entre 2,5 e 6m. Esta variação parece pouco normal e não pode ser 

unicamente explicada pela eventual influência das marés. 

 

 

Caso 4 - Rua Ivens 

 

Neste caso a análise das sondagens disponíveis indicam a seguinte sucessão em 

profundidade: 

 

 - Depósitos de aterro constituem uma cobertura de espessura variável 

entre 1 e 5,5m, constituída por aterro heterogéneo, arenoso e com restos de 

cerâmica, exibindo baixa compacidade traduzida em valores de NSPT entre 4 e 9. 

 - Formações miocénicas foram detectadas imediatamente subjacentes ao 

aterro, de natureza essencialmente arenosa ou areno-siltosas e argilosas, por 

vezes com intercalações de cascão calcário ou mesmo bancadas de grés fino 

fossilífero. O maciço miocénico apresenta elevadas características resistentes 

traduzidas em valores de NSPT iguais ou superiores a 60 em toda a profundidade 

reconhecida (7 a 12m). Apenas no metro inicial estes valores são mais reduzidos, 

na ordem das 30 a 40 pancadas, devido à descompressão.  

No presente caso não é referida a presença do nível freático, instalado até às 

profundidades atingidas. 

 

 

V. Sismicidade 

 

1- Principais zonas sismogénicas 

 

A região de Lisboa é principalmente afectada por sismos gerados em duas regiões 

sismogénicas, a Margem SW/Banco de Gorringe (Zonas 12 e 14 do Catálogo 

Sísmico do Instituto Geofísico Infante D. Luiz, 1990) e Vale Inferior do Tejo (Zona 

9 do Catálogo Sísmico do Instituto Geofísico Infante D. Luiz, 1990). 
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A Margem SW/Banco de Gorringe foi responsável pela geração do sismo de 1755, 

com magnitude de 8.5, responsável por milhares de mortes e inúmeros danos 

estruturais. Foi também nesta zona que se geraram os sismos de 1356 e 1858, 

que provocaram danos estruturais em edifícios de Lisboa, e os sismos de 

Fevereiro de 1969 e de Fevereiro de 2007. 

A magnitude máxima de um sismo gerado nesta zona está calculada em 8.5. Os 

períodos de retorno para um sismo desta magnitude são na ordem dos 2304 

anos, no entanto, o período de retorno para um sismo de magnitude 8.0 é de 912 

anos e de 143 anos para um sismo de magnitude de 7.0 (Mendes-Victor et al., 

1998). 

Quanto à zona do Vale inferior do Tejo, caracteriza-se por uma sismicidade 

intensa e difusa, sendo responsável pela geração dos sismos de 1344, 1531 e 

1909, todos provocando vítimas mortais e danos estruturais na região de Lisboa. 

A magnitude máxima de um sismo gerado nesta zona está estimada em 7.0, com 

um período de retorno de 1038 anos segundo Mendes-Victor et al., 1998. 

 

2 - Intensidades geradas 

 

Segundo o Plano de Emergência para o Risco Sísmico elaborado pelo Serviço 

Municipal de Protecção Civil de Lisboa, tendo por base um simulador sísmico 

criado por equipas da FCUL, IST e CML, as intensidades geradas por um sismo 

de magnitude 8.0 na zona da Margem SW/Banco de Gorringe geraria um sismo 

de intensidade de grau IX na zona Baixa Pombalina (Escala de Mercalli 

Modificada – em anexo), e um sismo de magnitude 7.0 gerado no Vale Inferior do 

Tejo originaria um sismo de intensidade de grau VIII (Escala de Mercalli 

Modificada) na zona da Baixa Pombalina. 

 

3 - Efeitos Colaterais 

 

Um sismo de grande intensidade poderá provocar efeitos colaterais como 

deslizamentos, liquefacção de sedimentos e tsunamis. 
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A - Deslizamentos 

A zona em estudo, limitada por declives acentuados, estaria sujeita a 

deslizamentos de terra significativos provenientes das Colinas do Castelo e São 

Vicente a E, Colina de Sant'Ana a N e Colinas das Chagas e de São Roque a W. 

 

B - Liquefacção de Sedimentos 

A Baixa Pombalina, como referido anteriormente, exibe uma elevada espessura de 

formações de cobertura (aterros e aluviões), de baixas características resistentes e 

apresenta maioritariamente o nível freático a cotas superficiais. Estas 

características tornam-na particularmente vulnerável a fenómenos de liquefacção. 

 

C - Tsunamis 

Segundo o Plano de Emergência para o Risco Sísmico em vigor, um grande sismo 

gerado na zona da Margem SW/Banco de Gorringe poderá originar um Tsunami 

de dimensões consideráveis, o qual atingiria a zona ribeirinha de Lisboa em cerca 

de 30 a 40 minutos.  

A Baixa Pombalina, localizando-se maioritariamente a cotas inferiores a 20m, 

encontra-se particularmente susceptível a danos provocados por uma inundação 

resultante de um Tsunami. 

 

 

VI. Recomendações 

 

De acordo com os elementos analisados nos pontos anteriores, podem 

estabelecer-se as seguintes recomendações: 

 

a) As considerações de ordem geotécnica e hidrogeológica apresentadas nos 

capítulos anteriores assumem carácter generalista, na medida em que os dados 

disponibilizados não abrangem toda a área em apreciação e, nalgumas situações 

são de menor fiabilidade.  
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Por outro lado, a heterogeneidade geológica, geotécnica e hidrogeológica dos 

materiais envolvidos, associada às diversas fontes de informação disponibilizadas, 

tornam difícil a sua comparação em termos globais.   

Assim, torna-se necessário a realização de estudos específicos, nomeadamente 

em trabalhos de edificação ou mesmo remodelação de estruturas e 

infraestruturas, no sentido da obtenção de informação mais pormenorizada e 

adequada que contemple as singularidades da área em questão. 

Destaca-se nomeadamente informação detalhada referente aos principais 

parâmetros geotécnicos das formações em presença, assim como, características 

hidrogeológicas locais, nomeadamente coeficientes de permeabilidade, posição 

dos níveis freático e piezométrico, caudais, etc. 

 

b) Deverá ser efectuada a compilação e tratamento de informação disponibilizada 

ou a disponibilizar, por várias entidades intervenientes na área, oficiais ou 

particulares, nomeadamente Metropolitano de Lisboa, REFER, CML, e outras, 

necessária para a actualização das Bases de Dados do Concelho de Lisboa, em 

fase de execução, cuja actualização permitirá uma resposta mais adequada às 

solicitações que porventura ocorram futuramente. 

 

c) Dada a complexidade da área em causa, bem como a intensa ocupação urbana 

existente e a previsível reabilitação a realizar, justifica-se que para a zona seja 

criado um Regulamento específico, que atenda aos aspectos geotécnicos e 

hidrogeológicos, a observar nas futuras construções e que permitirá avaliar as 

eventuais implicações que quaisquer acções projectadas possam ter sobre a 

envolvência.  
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Quadro 2 – Escala de Mercalli Modificada 

 

I. Muito fraco - Nenhum movimento é percebido. 

II. Fraco - Algumas pessoas podem sentir o movimento se estiverem em repouso e/ou em 

andares elevados de edifícios. 

III. Leve - Diversas pessoas sentem um movimento leve no interior de prédios. Os 

objectos suspensos mexem-se. No exterior, no entanto, nada se sente. 

IV. Moderado - No interior de prédios, a maior parte das pessoas sentem o movimento. 

Os objectos suspensos mexem-se, e também as janelas, pratos, armação de portas. 

V. Bastante moderado - A maior parte das pessoas sente o movimento. As pessoas 

adormecidas acordam. As portas fazem barulho, os pratos partem-se, os quadros mexem-

se, os objectos pequenos deslocam-se, as árvores oscilam, os líquidos podem transbordar 

de recipientes abertos. 

VI. Forte - O terramoto é sentido por todas as pessoas. As pessoas caminham com 

dificuldade, os objectos e quadros caem, o revestimento dos muros pode rachar, as 

árvores e os arbustos são sacudidos. Danos leves podem acontecer em imóveis mal 

construídos, mas nenhum dano estrutural. 

VII. Muito forte - As pessoas têm dificuldade de se manter em pé, os condutores sentem 

os seus carros sacudirem, alguns prédios podem desmoronar. Tijolos podem desprender-

se dos imóveis. Os danos são moderados em prédios bem construídos, mas podem ser 

importantes no resto. 

VIII. Destrutivo - Os condutores têm dificuldade em conduzir, casas com fundações 

fracas tremem, grandes estruturas como chaminés e prédios podem torcer e quebrar. 

Prédios bem construídos sofrem danos leves, contrariamente aos outros, que sofrem 

danos severos. Os ramos das árvores partem-se, as colinas podem abrir fendas se a terra 

estiver húmida e o nível de água nos poços artesianos pode modificar-se. 

IX. Ruinoso - Todos os edifícios sofrem grandes danos. As casas sem alicerces deslocam-

se. Algumas canalizações subterrâneas quebram-se, a terra abre fendas. 

X. Desastroso - A maior parte dos prédios e suas fundações são destruídos, assim como 

algumas pontes. As barragens são significativamente danificadas. A água é desviada de 

seu leito, largas fendas aparecem no solo, as linhas de comboio entortam. 

XI. Muito desastroso - Grande parte das construções desabam, as pontes e as 

canalizações subterrâneas são destruídas. 

XII. Catastrófico - Quase tudo é destruído. O solo ondula. Rochas podem deslocar-se. 
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