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PARQUE DAS NAÇÕES 

CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICO - AMBIENTAL DO PLANO DE PORMENOR 5 

ZONA DE SACA VÉM 

!.INTRODUÇÃO 

Os estudos de energia e ambiente realizados para este documento compreendem duas partes 

pnnc1pa1s: 

A eficiência energética e qualidade do ambiente construído, incluindo a radiação solar, a 

circulação atmosférica, a acústica e o conforto nos espaços exteriores. 

A caracterização geotécnica, tisica e biológica e a protecção ambiental. 

Tendo em vista a correcta interpretação do projecto e o conhecimento das suas 

condicionantes, tiveram em consideração a Memória Descritiva e Peças desenhadas do Plano 

de Pormenor, o relatório de Geotecnia do Plano de Pormenor, e ainda o Relatório do PU e os 

relatórios de Acústica e de Clima e Microclima para a Zona de Intervenção. 

2. INSOLAÇÃO 

A análise da insolação, realizada por construção geométrica para os solstícios de inverno e de 

verão, recorreu à determinação das manchas de sombra a diferentes horas do dia e ao traçado 

de perfis verticais para o meio-dia solar (ver Planta de Insolação, Desenho POR/05.00.00.17). 

A análise revelou-se suficiente, pelo que não se determinaram as 'máscaras' solares. 
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As conclusões da análise apontam, no que concerne às edificações: 

J • 
excelentes condições de insolação de inverno para o conjunto de blocos de habitação com 

orientação sul; 

- uma implantação moderadamente favorável, dada o factor de forma indiferenciado, para 

as 'torres' de habitação; 

- uma implantação menos favorável, dada a orientação poente predominante, para as 

edificações destinadas a serviços. 

Já para os espaços exteriores, é de referir a insolação limitada nos arruamentos transversais 

(Rua do Tâmisa, Rua do Tibre, etc.) durante o Inverno. 

3. RUÍDO 

As campanhas de medição de ruído realizadas até à data permitiram o registo dos níveis de 

intensidade sonora L50 actualmente existentes (níveis ultrapassados durante 50% do período 

de referência, aproximadamente equivalente à intensidade média - ver Planta de 

Condicionantes Especiais - Condições Geotécnicas e Níveis Sonoros - Desenho 

POR/05.00.00.15). 

Segundo o "Estudo de Impacte na Componente Acústica do Ambiente- Período Pós-EXP0" 1 

para o ano 2010 existirão naquela altura três componentes geradoras de ruído: tráfego 

rodoviário, tráfego ferroviário e instalações ruidosas. 

Relativamente ao tráfego rodoviário prevê-se que as edificações mais próximas da Ponte 

Vasco da Gama fiquem expostas, em 2010, a valores de Leq entre 66 dB(A) e 68 dB(A). 

A solução de implantação proposta para o PP5 recorreu à separação física como principal 

estratégia de protecção contra o ruído. Nesse sentido, os usos são organizados por forma às 

funções de comércio e serviços estarem localizados a poente e os blocos de habitação a 

nascente. 

1 Enga. Acústica e Ambiente, Julho de 19997. 
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J • 
Esta estratégia é eficaz e permite uma redução estimada de níveis sonoros de 6 dB junto às 

fachadas das torres de habitação. Infelizmente a redução sonora substancial que o alinhamento 

de edificações a poente teria o potencial de produzir, enquanto barreira sonora contínua, não é 

senão parcialmente realizada face à fragmentação do alinhamento poente em blocos de 

escassa extensão e altura. 

Uma questão, levantada no Relatório do Estudo Preliminar2
, é a classificação atribuída no 

Estudo Acústico ao PP5. É de recomendar a classificação mínima de 'Ambiente Ruidoso' 

para as todas as fachadas voltadas para o alinhamento poente e para as fachadas voltadas a 

norte onde a sua exposição ao ruído da Via do Oriente é significativa. 

É aconselhável que todos os edifícios que se venham a localizar nas áreas próximas, 

apresentem soluções construtivas que prevejam isolamentos sonoros de fachada (la) 

reforçados, com base nos "Elementos para informação de Processos de Licenciamento de 

Edifícios", constantes no anexo 3 do capítulo X Ambiente do Regulamento do PU, que virão 

a ser incorporados em 'Termos de Referência para o Projecto de Edifícios'. 

4. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA 

Os efeitos da circulação atmosférica foram apreciados semi-qualitativamente a partir dos 

registos obtidos nos postos meteorológicos do Parque das nações e do Aeroporto da Portela. 

Estes registos permitem a identificação de orientação predominante de norte - noroeste do 

vento na Zona de Intervenção. Não há dados específicos para o local do PP5, mas é visível 

que a forma do relevo circundante e a exposição muito aberta frente à foz do Trancão podem 

reforçar a intensidade do vento e a predominância da orientação norte - noroeste. 

Uma forma modificada da metodologia proposta por Beranek3 foi utilizada para a estimativa 

dos efeitos do vento ao nível do solo no entorno das edificações. Esta baseou-se na 

determinação de 'áreas de influência' convencionais correspondentes a cada bloco edificado e 

2 Nuno Teotónio Pereira e Pedro Viana Botelho, arquitectos. Agosto de 1999. 
3 Beranek, W J, 'Wind Envirorunent around Building Configurations· in Heron, Vol.l, 11°!, !984. 
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na interpretação das sobreposições e interferências das respectivas áreas (ver Planta de Áreas 

de Influência da Circulação Atmosférica, Desenho POR/05.00.00.18). 

As análises efectuadas apontam para as seguintes conclusões: 

- a 'sombra de vento' representada pela elevação do Parque do Tejo é pouco significativa 

para escoamentos do quadrante nascente. No entanto, o relevo reforçará a intensidade 

local dos ventos do quadrante norte. 

a arborização e a constituição de um alinhamento de arcadas conferem uma protecção 

'moderada' aos peões na Via do Oriente, a qual se vê parcialmente comprometida pela 

fragmentação do alinhamento. 

- os arruamentos transversais são vulneráveis à formação de vórtices por deflexão do 

escoamento para baixo e para nascente junto aos extensos alçados dos blocos voltados a 

norte. 

- estes mesmos arruamentos, e ainda o espaço a jusante do complexo desportivo, estarão 

sujeitos a acumulação de detritos pela formação de zonas de estagnação e reversão do 

escoamento. 

as torres de habitação não representam um acréscimo marcado de intensidade ou 

turbulência junto ao solo, dada a sua escassa dimensão em planta e o padrão de 

escoamento já criado pelos alçados voltados a norte. No entanto, o 'efeito de Venturi' na 

zona do 'pilotis' pode induzir deflexões que causem perturbações a eventuais acessos. 

- os blocos de habitação e o alinhamento de edificações ao longo da Via do Oriente 

conferem boa protecção às plataformas sobrelevadas sobre os embasamentos. 

Estes resultados deverão desejavelmente ser confirmados em data posterior por meiO de 

ensaio da(s) solução(ões) de projecto em túnel de vento. 

Em consequência, recomenda-se: 

a consolidação e reforço, sempre que possível, do alinhamento de edificações junto à Via 

do Oriente, tanto em extensão quanto em altura; 

- a absorpção, nas fases subsequentes de projecto, das oportunidades de quebra dos canais 

de escoamento representados pelos arruamentos transversais; 

- a incorporação de um pequeno plinto, ou em alternativa uma platibanda ou arcada, mesmo 

que de reduzida profundidade, junto à base dos alçados norte mais extensos; 
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o reforço do uso judicioso de vegetação arbórea e arbustiva como moderador e quebra

vento, especialmente no extremo norte do Plano de Pormenor, desde o barlavento do 

campo de jogos até a Rua do Tibre, e nos espaços verdes defronte a 'pilotis' e arcadas; 

a protecção dos acessos aos edifícios, e em particular os acessos às torres localizados sob 

as mesmas, que deverão ser dispostos e desenhados por forma a estar protegidos contra os 

vórtices e turbulência gerados nos alçados e vértices norte dos respectivos blocos. 

5. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTES AOS EDIFÍCIOS 

Forma, fenestração e materiais 

A configuração geral do conjunto de edifícios é bastante favorável à prossecução, na fase de 

projecto do edificio, de considerações de eficiência energética e sustentabilidade. Contribuem 

para isto o carácter compacto dos blocos edificados e a predominância de orientações norte -

sul. 

Nesse sentido, índices de desempenho térmico e de iluminação natural muito bons serão 

alcançáveis, simplesmente com uma 'boa' concepção das arquitecturas, sem implicar 

aumentos do custo de construção. 

A excepção principal serão as torres de habitação, com factores de forma que conduzem a 

uma relação área de envolvente exterior I volume interior bastante elevada. A principal 

consequência será o aumento das necessidades de isolamento térmico da envolvente exterior. 

A orientação solar indiferenciada das torres e dos blocos de comerciO e serviços exigirá 

especial atenção na fase de projecto à concepção da fenestração, se não se quiser incorrer em 

ganhos solares indiscriminados e conviver com o ofuscamento devido à penetração solar 

directa com baixos ângulos de altura solar. 

Recomenda-se assim de forma geral: 

zonamento interior dos edifícios por forma a concentrar os compartimentos habitáveis nos 

alçados sul; 

incorporação de protecção solar exterior permanente quando prático (alçados sul) 
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- limitação da fenestração nos alçados norte; 

- consideração de fenestração em cobertura com orientação sul nas zonas de serviço; 

- consideração do uso de dispositivos móveis exteriores e interiores de protecção nos 

alçados nascente e poente. 

Quanto a materiais de revestimento e à constituição das envolventes, cabe referir que os 

alçados norte e poente são os mais sujeitos à acção dos ventos, da humidade e do ruído, pelo 

que será inteiramente de justificar critérios de isolamento térmico, isolamento acústico, 

estanquicidade e resistência geral às intempéries nestes alçados. 

Dada a configuração geral dos edificios, também é de referir que a escolha da cor e 

reflectividade dos alçados deverá ter em consideração o efeito, em termos de aumento de 

luminosidade e de risco de ofuscamento, sobre as fenestrações que lhes sejam fronteiras. 

6. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTES AOS ESPAÇOS EXTERIORES 

A primeira conclusão que se apresenta é a reduzida qualidade, em termos de conforto 

ambiental, das ruas transversais, que estarão sujeitas a insuficiente insolação no inverno, a um 

escoamento predominantemente turbulento e irregular, ainda que não muito intenso, e à 

penetração de ruído. 

Esta situação poderá ser compatível com um uso de acesso em viatura. No entanto, as 

perturbações geradas estendem-se às zonas de circulação pedonal junto à Via do Oriente e ao 

Passeio dos Heróis do Mar, pelo que deverão sempre ser atalhadas. Quaisquer efeitos que 

resultem na quebra do carácter de espaço-canal das vias transversais, tais como a deflexão dos 

seus eixos, uma maior densidade de vegetação, ou o aumento da extensão dos blocos de 

edificação paralelos à Via do Oriente, virão a beneficiar a acústica e a aerodinâmica do espaço 

exterior do Plano de Pormenor. 

As plataformas constituídas pelos embasamentos dos edificios de habitação constituem os 

espaços exteriores potencialmente de maior qualidade ambiental do PP5, que deverão 
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J • 
preferentemente ser explorados quer como pátios exteriores, quer como esplanadas ou jardins 

públicos ou privados. 

7. GEOLOGIA E GEOTECNlA 
4 

Diagnóstico 

A caracterização geotécnica detalhada do PP5 é dada no relatório do Estudo Geotécnico de 

Outubro de 1999. 

O perfil geológico tipo presente no PP5 é caracterizado por uma camada de solos de aterro, 

com espessuras variável mas de poucos metros, seguido de uma camada subjacente de solos 

lodosos estuarinos, marcadamente impermeáveis, tendo várias dezenas de metros de 

profundidade. Subjacentes ocorrem as formações miocénicas. 

A presença de aterros e das camadas de solos lodosos subjacentes condiciona de forma 

determinante a capacidade de suporte dos terrenos, numa perspectiva da sua utilização para 

edificação. 

Proposta de Intervenção 

A carta e o relatório geotécnicos definitivos constituem referência obrigatória para projectistas 

e empreiteiros envolvidos em trabalhos de construção a desenvolver no terreno. 

8. QUALIDADE DO SOL0
5 

Diagnóstico 

Não há condições particulares de qualidade do solo a reportar no PP5. 

4 PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO DA EXP0'98. Relatório. Dezembro de 1999. 
5 Idem. 
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9. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
6 

A captação e utilização de águas subterrâneas para rega ou outros fins deverá ser precedida de 

controlo analítico, no sentido de confirmar a adequabilidade destas águas aos usos 

identificados. 

10. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
7 

Diagnóstico 

O troço final do Rio Trancão foi identificado como zona sensível. Estas zona, considerada 

numa largura de 50 metros, penetra apenas pontualmente no PP5. Apresenta ainda assim uma 

questão delicada, especialmente pelos efeitos visuais imediatos que eventuais descargas de 

esgotos ou derrame de materiais flutuantes acarretarão na proximidade das margens. 

O principal problema junto ao Rio Trancão é o mau cheiro pontualmente provocado, em 

alturas de maior calor, pelo estado avançado de degradação da qualidade da água, traduzido 

pela inexistência de oxigénio dissolvido8 

Independentemente da entrada em funcionamento da Estação de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR) de Frielas, é sabido que se encontram por concluir alguns dos interceptares 

que transportam as águas residuais até esta ETAR continuando a registar-se descargas 

directas para o rio que contribuem para a degradação da qualidade das suas águas. 

Proposta de Intervenção 

Dever-se-á estar particularmente atento a todas as descargas ocorridas na frente no. 

Relativamente ao rio Trancão, a intervenção da Parque EXPO será bastante condicionada, 

limitando-se, tal como até agora, a referir insistentemente junto das entidades responsáveis 

nomeadamente, Instituto da Água e Câmara Municipal de Loures, a necessidade de serem 

efectuados todos os esforços, no âmbito do Projecto de Despoluição do Rio Trancão, em 

ordem a dotar o rio de uma qualidade mínima. Este aspecto assume particular relevância se 

6 PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO DA EXP0'98. Relatório. Dezembro de 1999. 
7 Idem. 
8 Anexo 2 do capítulo X Ambiente do Relatório do PU. 
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tivermos em conta a ocupação prevista para a margem direita deste rio, no âmbito do Parque 

do Tejo. 

11. QUALIDADE DO AR
9 

Diagnóstico 

As preocupações a este nível são, essencialmente, relacionadas com a ocorrência de odores 

desagradáveis nas proximidades de determinadas infraestruturas, que possam pôr em causa o 

bem estar da população instalada na sua envolvente (desenho 02 em anexo ao capítulo X 

Ambiente do PU). 

Tem-se verificado, em determinados períodos do dia, a presença de odores desagradáveis na 

zona da ETAR de Beirolas, os quais têm origem principal no parque da armazenamento de 

lamas, o qual, contrariamente ao expectável, permanece em funcionamento. De acordo com a 

informação fornecida pela CML I EMARLIS, este parque estaria relocalizado fora do Parque 

das Nações antes do período expositivo. 

No âmbito da empreitada de beneficiação da ETAR agora em curso, está prevista a instalação 

de sistemas de desodorização nos órgãos considerados mais críticos, relativamente à produção 

de odores. Estes sistemas não são extensivos à zona do parque de armazenamento de lamas 

pela razão anteriormente referida. Face ao andamento da obra prevê-se que os trabalhos de 

beneficiação estejam concluídos no decorrer do segundo semestre do ano 2000. 

Também na proximidade da Central Norte de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no 

Parque das Nações podem vir a ser notados odores desagradáveis quando a área vier a ser 

mais habitada, tal como se veio a registar junto à Central Sul. Está prevista em breve a 

instalação de filtros desodorizantes no sentido de resolver esta questão. 

O Rio Trancão constitui igualmente fonte pontual de odores desagradáveis, os quais são 

particularmente sentidos em situação de vazante e na época de Verão. 
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Outro tipo de preocupações que deverá constar neste ponto, prende-se com o controle das 

emissões gasosas de origem industrial para a atmosfera, as quais poderão condicionar a 

qualidade do ar na região. Se bem que a desafectação industrial recentemente operada afaste 

de alguma forma este risco, será fundamental ter em conta a presença de instalações 

industriais imediatamente a Norte do Parque das Nações, passíveis de afectar a qualidade do 

ar. 

Proposta de Intervenção 

A requalificação ambiental da zona onde se insere a ETAR de Beirolas está dependente da 

relocalização do parque da lamas, pelo que se toma urgente insistir junto da CML I 

EMARLIS para proceder à sua relocalização imediata, tal como anteriormente definido. 

Considera-se conveniente que, mesmo após a instalação dos equipamentos de desodorização 

previstos na ETAR de Beiro las, se acompanhe este aspecto, no sentido de verificar a sua 

efectiva operacionalidade e, caso seja necessária, a adopção de medidas de minimização 

complementares. 

Relativamente à Central de Recolha de Resíduos Sólidos referida, dever-se-á assegurar a 

introdução de filtros desodorizantes e procurar gerir as extracções de lixo do Sistema 

Pneumático com a recolha (operação potencialmente geradora dos maus cheiros) efectuada de 

acordo com o esquema de ocupação diária das zonas envolventes, de forma a evitar que as 

referidas extracções sejam efectuadas em alturas de maior presença de pessoas na envolvente. 

O risco de aproximação de nuvem tóxica com origem em industrias localizadas na envolvente 

do Parque das Nações, apesar de se considerar reduzido (tendo em conta as características das 

instalações presentes e o regime de circulação atmosférica, favorável à dispersão de 

poluentes), não poderá ser ignorado. Daí que os dispositivos de vigilância e controle da 

qualidade do ar instalados no terreno tenham que ser mantidos em boas condições de 

funcionamento, e tenha que ser garantida a articulação adequada com os meios de protecção 

civil existentes no Parque das Nações. 

9 PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO DA EXP0'98. Relatório. Dezembro de 1999. 
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12. COMUNIDADES BIOLÓGICAS
10 

Diagnóstico 

~ 

~ 

Não há condições particulares referentes a comunidades biológicas a reportar no PP5. 

13. ATERRO SANITÁRI0
11 

Diagnóstico 

O Aterro Sanitário de Beirolas não está localizado no PP5 mas tem considerável influência 

sobre este. 

Encontra-se actualmente sujeito a um processo de recuperação ambiental, o qual foi iniciado 

com a operação de cobertura dos resíduos sólidos com tela impermeabilizante e com a 

extracção controlada de gases e lixiviados resultantes da degradação biológica destes 

resíduos. 

É expectável que, ao longo dos próximos anos, e como resultado das reacções de degradação 

dos resíduos, o aterro continue a sofrer assentamentos diferenciais. Por forma a melhor 

estudar esses assentamentos foi instalada diversa instrumentação de monitorização 
' . 12 geotecmca . 

Proposta de Intervenção 

De forma a conhecer detalhadamente a evolução do processo de Recuperação Ambiental em 

curso no Aterro Sanitário é reforçada a necessidade de garantir a continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do Plano de Monitorização Ambiental, nomeadamente naquilo que 

diz respeito ao controlo dos assentamentos, qualidade das águas subterrâneas e quantidade e 

qualidade de lixiviados e biogás extraídos. 

10 PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO DA EXP0'98. Relatório. Dezembro de 
1999. 
11 Idem. 
1
" Desenho 03, em anexo ao capítulo X Ambiente. 
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14. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAJS
13 

Diagnóstico 

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Beirolas não está localizada no PPS 

mas tem considerável influência sobre este. 

Localiza-se no Parque das Nações, imediatamente a Norte do viaduto da ponte Vasco da 

Gama. Actualmente estão em curso obras de beneficiação da ETAR, que permitirão melhorar 

significativamente a qualidade da água tratada, de modo a poder utilizá-la para rega de 

espaços verdes, obras estas que serão igualmente determinantes na eliminação dos odores 

desagradáveis por vezes sentidos na vizinhança da ETAR. 

A utilização do Parque de Armazenamento de Lamas que permanece na zona onde tem vindo 

a funcionar o estaleiro de Obra torna-se preocupante, uma vez que, para além dos incómodos 

causados, poderá dificultar o processo de recuperação ambiental em curso na Plataforma de 

Beirolas, interferindo no desenvolvimento de algumas das actividades previstas no âmbito do 

Parque do Tejo, para a envolvente da ETAR. 

Proposta de intervenção 

Deverá ser assegurada a continuidade do acompanhamento das obras de beneficiação da 

ETAR no sentido de insistir na necessidade da sua rápida conclusão e de confirmar que estas 

se desenvolvem de forma compatível com as empreitadas a desenvolver na zona central do 

Parque do Tejo. 

Deverão ser desenvolvidos todos os esforços no sentido de sensibilizar a Câmara Municipal 

de Lisboa para a necessidade de resolução imediata da questão do Parque de Armazenamento 

de Lamas, relocalizando-o fora do Parque das Nações, como havia sido anteriormente 

previsto, única forma de concretizar a requalificação urbanística e ambiental da Plataforma de 

Beiro las. 

13 PLANO DE URBAN1ZAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO DA EXP0'98. Relatório. Dezembro de 
1999. 
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