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Estudos e P 'ojectos de Arquitectura Paisa~is<lca lda PARQUE DAS NAÇÕES 

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA DO PLANO DE PORMENOR 6 
PARQUE DO TEJO 

1. INTRODUÇÃO 

No presente estudo apresenta-se a caracterização geológica e geotécnica da área limitada a Sul 
pela Doca dos Olivais, a Norte pelo Rio Trancão, a Leste pelo Rio Tejo e a Oeste pelo Passeio 
dos Heróis do Mar, desenvolvida no âmbito da reconversão das zonas abrangidas pela Frente 
Tejo - Zona Sul, Etar/Colector/ Aterro Sanitário de Beirolas e pela área de parqueamento junto 
ao Rio Trancão. 

Os estudos foram desenvolvidos a partir de um conjunto de elementos, relatórios de 
campanhas de reconhecimento e projectos diversos facultados pela Parque EXP0'98, S.A.. 

Os objectivos a atingir com o presente trabalho foram os seguintes: 
-caracterizar as formações locais, nomeadamente os terrenos de cobertura recentes 

constituídos por aterros e aluviões, sobrejacentes a formações miocénicas usualmente 
compactas; 

-descrever, de modo geral, os trabalhos de construção civil, realizados no âmbito da 
EXPO' 98 que introduziram alterações na morfologia e nas características 
geotécnicas das formações quaternárias; 

-face aos elementos mencionados nas alíneas anteriores, facultar indicações e definir as 
condicionantes a considerar na reformulação das várias zonas. 

A posição aproximada do topo das formações plio-plistocénicas e miocénicas é representada 
no Desenho POR/06.00.00.14, conjuntamente com a localização de algumas das sondagens 
que possibilitaram aquela definição e cujos diagramas são apresentados em anexo. 

2. FRENTE TEJO- ZONA SUL 

2.1. Descrição Geral da Obra 

A área de intervenção da Obra de Regularização Marginal da Frente Tejo -Zona Sul 
desenvolve-se desde a antiga Doca dos Olivais, até à 3a estacada pedonal do Passeio do Tejo. 

Nesta zona e no âmbito dos trabalhos para regularização das Frentes Tejo e Trancão para a 
EXP0'98 foi definida uma modelação do terreno que levou à concepção e construção de um 
aterro de geometria praticamente plana sobre uma fundação aluvionar compressível, 
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originando em algumas zonas um avanço da margem não atingida pela maré, em direcção ao 
rio, de cerca de 30 m. 

Em toda a sua extensão a área termina sobre o rio num passeio marginal, dividido em dois 
troços. No primeiro troço o passeio foi construído sobre uma retenção marginal em 
enrocamento, enquanto que no segundo troço foi modelado sobre o terreno natural existente. 

A construção dos enrocamentos que materializam a retenção marginal e dos aterros 
adjacentes, por vezes com alturas superiores a 4,5 m, assentes sobre a fundação aluvionar 
muito compressível e pouco resistente, com inerentes problemas de deformabilidade e de 
rotura do conjunto aterros/fundação, motivou o tratamento das aluviões por forma a permitir a 
conclusão e a estabilização da obra à data prevista para início da fase de exploração. 

A metodologia de tratamento delineada envolveu as seguintes disposições construtivas: 
-construção de colunas de brita sob a retenção marginal; 
-colocação de drenas verticais pré-fabricados sob os aterros adjacentes. 

2.2. Elementos de Reconhecimento Utilizados 

A primeira caracterização geológica e geotécnica das formações existentes na área da Frente 
Tejo- Zona Sul, foi inicialmente efectuada com base em elementos fornecidos pela Parque 
EXPO, respeitantes a trabalhos de reconhecimento efectuados na zona durante as últimas 
décadas. 

Estes trabalhos destinaram-se a diversos fins e consistiam na sua maior parte em sondagens 
mecânicas, durante a execução das quais se tinha procedido à recolha de amostragem e à 
realização de ensaios de corte rotativo "in situ". 

Posteriormente, nas fases de Anteprojecto e de Projecto de Execução, foram realizadas novas 
campanhas de prospecção que permitiram complementar e pormenorizar a caracterização 
geológica e geotécnica existente. Os trabalhos que forneceram elementos de maior interesse 
foram: 

-"Parque Expo'98. Vila-Expo/Beirolas. Reconhecimento Geotécnico." Teixeira Duarte 
(1995); 

-"Zona de Intervenção da Parque Expo'98. Frente Rio. Reconhecimento Geológico e 
Geotécnico Preliminar." Teixeira Duarte (1996); 

-"Regularização da Frente Tejo EXP0'98- Lisboa. Relatório Geotécnico." Sopecate 
(1996). 

Estes trabalhos consistiram, em boa parte, na realização de sondagens mecânicas com recolha 
de amostras indeformadas, ensaios de penetração estática com leitura das pressões intersticiais 
(piezocone) e ensaios de corte rotativo do tipo "vane test". 

Sobre algumas das amostras indeformadas foi efectuada investigação laboratorial, consistindo 
fundamentalmente em: ensaios de identificação, ensaios de resistência ao corte (compressão 
uniaxial e compressão triaxial) e ensaios edométricos. 
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2.3. Caracterização Geológica 

PROiii::P 

A zona da Frente Tejo - Zona Sul, localiza-se na área aluvial do estuário do Rio Tejo, 
caracterizando-se fundamentalmente pela ocorrência de três unidades distintas: o substrato 
miocénico e plio-plistocénico, a formação aluvionar predominantemente lodosa de espessura 
variável e os depósitos de aterro. 

Os aterros existentes, principalmente após a regularização da margem direita do Rio Tejo, 
formam uma cobertura contínua depositada junto ao Rio, sobre a formação aluvionar, com 
uma espessura da ordem dos 5 m, diminuindo em direcção ao interior, onde assentam 
directamente sobre a formação miocénica. 

A formação aluvionar lodosa corresponde a deposições aluviais que se formaram a seguir à 
regressão Würmiana, durante a qual o Rio Tejo e o Rio Trancão escavaram os respectivos 
talvegues até cerca de 60 m abaixo do fundo actual. Os depósitos aluviais superiores que se 
formaram em regimes de sedimentação calmos, característicos de estuários amplos, são 
predominantemente constituídos por solos lodosos. Os depósitos aluviais inferiores, que 
ocorrem de forma descontínua e lenticular, são constituídos por uma alternância de materiais 
lodosos e arenosos, por vezes com níveis de base cascalhentos. 

Nesta zona os depósitos aluviais têm uma espessura variável entre 15 e 25 m, conforme se 
pode observar no Desenho 06.00.00.14. 

A formação miocénica é constituída por uma série sedimentar composta predominantemente 
por solos compactos e rijos, rochas brandas e rochas compactas. A estrutura geológica desta 
formação caracteriza-se por uma estratificação regular, suavemente inclinada para Este. 

A formação plio-plistocénica, sobrejacente ao miocénio e praticamente inexistente nesta zona, 
caracteriza-se por areias finas a grosseiras, levemente cimentadas, por vezes siltosas ou 
argilosas, frequentemente com seixos finos a grosseiros, e por argilas mais ou menos arenosas 
e/ou siltosas que aparecem intercaladas no material arenoso. 

2.4. Caracterização Geotécnica 

2.4.1. Aterros 

Os aterros existentes são na generalidade constituídos por matenars heterogéneos, de 
constituição, forma de deposição e idade variáveis. Podem ser divididos grosso modo em dois 
grandes grupos. 

O primeiro grupo constitui os aterros que foram colocados antes da regularização da margem 
do Rio Tejo para a EXP0'98. São fundamentalmente materiais argilo-silto-arenosos e arena
siltosos, com elementos pedregosos abundantes, correspondendo em grande parte a materiais 
rejeitados de diversas escavações. 

Em virtude da sua elevada heterogeneidade e modos de deposição, apresentam características 
geotécnicas muito diversas. Os ensaios de penetração dinâmica realizados permitiram 
identificar, em geral, compacidade mediana e/ou consistência dura a muito dura, com valores 
frequentes de NsrT entre 12 e 16, por vezes com valores superiores mas que devem ser 
encarados com reservas face à presença de materiais grosseiros que "mascaram" o 
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comportamento menos resistente da matriz terrosa que comanda o comportamento global 
destes depósitos. 

O segundo grupo constitui os aterros colocados para regularização da margem que, embora 
de origem desconhecida, deverão corresponder a materiais mais homogéneos do que os 
depósitos antigos e foram sujeitos, durante a fase de obra, ao controlo de colocação. 

2.4.2. Formação aluvionar 

A formação aluvionar é um complexo de sedimentos mais ou menos lodosos, formado, grosso 
modo, por dois níveis: um nível superior lodoso, constituído por argilas siltosas e silto
arenosas muito moles a moles, denotando elevados teores em matéria orgânica (que lhes 
conferem tonalidades escuras acinzentadas típicas) e abundantes fragmentos conquíferos e um 
nível inferior, predominantemente constituído por areias lodosas e silto-argilosas, com seixo e 
calhau abundante, e níveis cascalhentos intercalados. 

Durante o reconhecimento geotécnico realizado pela SOPECATE (1996) procedeu-se à 
colheita de um conjunto de amostras não remexidas do nível lodoso, posteriormente sujeitas a 
tratamento laboratorial. Realizaram-se ensaios de identificação (granulometrias e limites de 
consistência, LL e LP), ensaios de compressão uniaxial e triaxial, e ensaios de consolidação 
vertical do tipo edométrico. 

No Quadro 1 apresenta-se um resumo dos resultados dos ensaios de identificação obtidos. 

Sond. 

Sl 

S2 

S3 

S4 
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(m) 

8-8,6 

15-15,6 

7,5-8,1 

15,3-15,9 

3,9-4,5 

9,2-9,8 

14-14,6 

20,1-20,7 

4,3-4,5 

Quadro 1 - Lodos. Ensaios de laboratório 

Dt Dd G w %areia %finos 

(kN/m3
) (kN/m3

) -- (%) #lO #200 

14,5 7,7 -- 89 8 92 

15,9 9,6 -- 66 1 99 

15,2 9,1 -- 67 2 98 

15,7 9,7 -- 62 9 91 

15,8 9,9 -- 60 12 88 

15,7 9,4 -- 68 1 99 

15,4 9,6 -- 60 11 89 

15,4 10,1 -- 53 6 94 

17,9 11,7 -- 54 13 87 

WL Wp lP MO 

(%) (%) -- (%) 

53 29 24 1 

55 29 26 2 

56 30 26 2,9 

51 24 27 2,4 

45 28 17 3,7 

46 27 19 3,8 

49 26 23 2 

47 27 21 2,5 

51 27 24 1,1 
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Soud. 

S6 

S7 

S8 

S9 

SlO 

Sll 

S12 
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(m) 

9,6-10,2 

15,5-16,1 

8-8,6 

16-16,6 

3,5-4,1 

8-8,6 

13,6-14,2 

18,5-19,1 

3,7-4,3 

8,5-9,1 

13,5-14,1 

18,5-19,1 

5-5,6 

10-10,6 

15,2-15,8 

20,5-21,1 

7,1-7,7 

15,2-15,8 

7,3-7,9 

15,5-16,1 

3,4-3,8 

19,5-19,9 

Dt Dct 

(kN/m3
) (kN/m3

) 

15,7 9,8 

15,3 9,9 

14,7 8,6 

15, l 9,4 

14,8 8,9 

15 8,6 

15,4 9,5 

15,6 9,8 

15,3 8,8 

16,5 11 

16,6 11 

16,8 10,8 

17,1 11 

16,5 9,9 

18,4 11,6 

16 10,4 

14,8 8,6 

15,6 9,9 

14,6 7,9 

15,4 9,7 

16,3 9,6 

16,5 10,7 

G 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2,58 

2,57 

2,6 

2,68 

2,64 

2,63 

--

--

--

--

--

--

2,65 

2,64 

w %areia %finos WL Wp lP MO 

(%) #10 #200 (%) (%) -- (%) 

60 3 97 51 27 24 1,9 

55 18 82 45 27 18 1,4 

71 2 98 60 30 30 1,6 

61 2 98 55 28 27 2,1 

66 l 99 54 28 26 1,3 

73 1 99 56 31 25 2,4 

63 12 88 49 24 25 2,6 

59 2 98 54 24 30 1,2 

76 1 99 62 33 28 --

68 2 98 57 31 26 --

51 21 78 44 23 21 --

57 6 94 50 29 21 --

55 10 90 48 26 22 --

68 4 96 56 32 24 --

57 6 94 51 26 25 --

54 5 95 55 27 28 1,7 

72 2 98 57 31 26 1 

57 2 98 53 25 28 0,9 

85 1 99 51 26 25 0,6 

58 l 99 57 25 31 1,3 

65 5 95 51 29 22 --

65 6 94 57 31 26 --



CARACTERIZAÇAO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA 
PLAl'IO DE PORlVIE;"<OR 6 

Como se pode verificar, os solos apresentam percentagens, em peso, de finos superiores a 
90 %, com limites de liquidez, LL, e de plasticidade, LP, compreendidos entre 44 e 62% e 23 
e 33 %, respectivamente; e índices de plasticidade, IP, variando entre 17 e 31. 

De acordo com a Classificação Unificada de Solos, são argilas siltosas de alta plasticidade 
pertencentes aos grupos CH e l\1H. 

Os ensaios para determinação do peso volúmico aparente total, Ot, e seco, Od, conduziram à 
obtenção de valores médios de 16 e 1 O kN/m3 respectivamente. 

A determinação dos teores em água natural, w, permitem em regra, obter valores superiores 
ao limite de liquidez, LL, indiciando a ocorrência das aluviões no estado líquido. 

As características de compressibilidade determinadas sobre as aluviões lodosas, com base em 
ensaios de consolidação vertical (ensaios edométricos) realizados em diversas campanhas de 
prospecção ao longo das últimas décadas, permitiram a obtenção dos seguintes valores 
médios: 

-índice de vazios inicial, e0 ~ 1,5; 
-índice de compressibilidade Cc ~ 0,5 a 0,7; 
-parâmetro Cc/(1 + eo) ~ 0,2 a 0,3; 
-coeficiente de consolidação vertical Cv ~ 5x10-8m2/s, admitindo-se um coeficiente de 

consolidação horizontal C h = 2xCv ~ 1o-7m2 /s. 

Nos ensaios onde foi possível estimar a tensão de pré-consolidação (O' p), verificou-se a 
presença de situações de subconsolidação e sobreconsolidação às mesmas profundidades e 
sob as mesmas condições "in situ". No entanto, salvo algumas excepções, a diferença entre os 
valores de O' P e O' 0 (tensão vertical "in situ") não é significativa, pelo que se consideram as 
aluviões normalmente consolidadas. 

Atente-se, porém, que em fase de observação e controlo dos trabalhos de terraplenagem da 
EXP0'98, o ajuste das curvas de leitura dos instrumentos de observação ao modelo teórico, 
nomeadamente dos resultados das placas de assentamento e das marcas de nivelamento para 
observação dos deslocamentos verticais, conduziram a valores de Cc/(1 +e0) entre O, 1 e O, 15 e 
de Ch entre 1 e 5,5x10-7 m2/s. Tal aferição leva a considerar uma menor deformabilidade que a 
inicialmente prevista, e uma mais rápida evolução dos assentamentos associados ao ambiente 
aluvionar lodoso. 

A resistência ao corte, Cu, foi determinada a partir dos ensaios de corte rotativo "in situ", 
corrigidos em função do IP (para um IP médio de 30 adoptou-se um íàctor de correcção de 
0,9), e estimada a partir dos ensaios de penetração estática com leitura das pressões 
intersticiais (piezocone) com base na relação empírica proposta por Lunne et al (1985): 

Cu = ( qo - Ovo)!Nkt 
sendo q0 a resistência de ponta corrigida; Ovo a tensão vertical total e Nkt o factor de cone. 

O factor de cone foi aferido em função dos valores de resistência ao corte não drenada 
corrigidos, resultantes dos ensaios de corte rotativo, admitindo-se para as zonas de ausência 
de aterros sobrejacentes aos lodos, um valor de Nkt constante e igual a 1 O. 
Para a formação aluvionar não submetida a trabalhos de tratamento da fundação, admite-se a 
seguinte variação de Cu em profundidade: 
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Quadro 2- Formação aluvionar. Resistência ao corte não drenada 

Prof. Cu 

(m) (kPa) 

0-6 85 

6-10 ll 

10-14 14 

14-18 22 

18-20 25 

~ 

~ 

Em regra os valores de Cu adoptados são inferiores aos valores de Cu obtidos a partir dos 
ensaios "in situ", justificando-se porém esta opção pelo comportamento metaestável dos lodos 
nesta zona, passando rapidamente de uma resposta em termos de resistência ao corte não 
drenada de pico à resistência residual, e simultaneamente ao facto de apresentarem elevada 
fragilidade, isto é, resistências residuais muito inferiores às de pico. 

A confirmação deste comportamento foi obtida durante a construção dos aterros da retenção 
marginal, onde se verificaram escorregamentos localizados, e de que é exemplo 
paradigmático o "acidente" ocorrido junto à antiga Doca dos Olivais, que estudos de 
retroanálise conduziram a valores de resistência inferiores aos adoptados. 

Sob a zona da retenção marginal onde foram construídas as colunas de brita, a resistência ao 
corte da fundação é superior. Para tal contribuiu a própria constituição das colunas em 
materiais grosseiros, que além de proporcionarem um aumento efectivo da resistência 
mecânica do conjunto, funcionam como elementos drenantes que permitem acelerar o próprio 
processo de consolidação. A resistência ao corte das aluviões lodosas na zona da retenção 
devida à construção das colunas de brita e determinada pela metodologia proposta por Priebe, 
é a seguinte: 

Quadro 3 - Formação aluvionar na zona das colunas de brita 

Resistência ao corte não drenada. 

Prof. Du Cu 

(m) (o) (kPa) 

0-6 16 5 15 

6-10 16 5 16 5 

10-14 16 5 18 5 

14-18 16 5 24 

18-20 16.5 26 

Sob os aterros adjacentes à retenção marginal, onde se procedeu à colocação de drenas 
verticais préfabricados, a dissipação da pressão intersticial promovida pela construção dos 
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aterros foi acelerada pela diminuição do caminho de drenagem ocorrendo consequentemente 
um ganho de resistência ao corte não drenada. 

De acordo com os resultados de observação e controlo, aquando da realização da última 
campanha de leituras, datada de finais de 1997, o processo de consolidação primária estava 
praticamente concluído, admitindo-se assim a seguinte melhoria de resistência ao corte não 
drenada. 

Quadro 4 - Formação aluvionar na zona dos drenos verticais 

Resistência ao corte não drenada 

Prof. Cu 

(m} (kPa) 

0-6 23 5 

6-10 26 

10-14 29 

14-18 37 

18-20 40 

2. 4. 3. Substrato Resistente 

O substrato resistente é constituído por formações miocénicas, que materializam uma série 
sedimentar formada essencialmente por solos muito compactos ou rijos, rochas brandas e 
rochas compactas. A estrutura geológica, embora internamente complexa e lenticular, 
caracteriza-se no global por uma estratificação relativamente regular e suavemente inclinada 
( 5 a 9°) para Este. 

A caracterização geotécnica das formações resistentes do substrato foi realizada com recurso 
a ensaios de penetração dinâmica, SPT, e ensaios laboratoriais sobre amostras não remexidas, 
colhidas durante a campanha de prospecção efectuada pela SOPECATE (1996). 

Os valores NsrT são, em regra, da ordem das 60 pancadas ou superiores, atestando a elevada 
consolidação dos materiais constituintes das formações investigadas. 

No Qudaro 5 apresenta-se um resumo dos resultados dos ensaios de identificação e de 
caracterização mecânica. 

Sond. 

S8 

S9 
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(m) 

24-24,36 

24,8-25,15 

Quadro 5- Miocénico. Ensaios laboratoriais 

Dt od w areia finos WL Wp IP 

(kN/m3
) (kN/m3

) (%) (%) (%) (%) (%) --

21,5 15,8 36 24 75 34 12 22 

19,1 15,5 23 o 100 60 18 42 

E Qu Cu 

(MP a) (kPa) (kPa) 

2 119 59 

70 102 51 
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Sob a designação de Aterro Sanitário encontram-se englobadas as áreas afectas à Estação de 
Tratamento de Águas Residuais de Beirolas (Etar de Beirolas), ao respectivo colector e ao 
Aterro Sanitário adjacente à área de parqueamento junto ao Trancão. 

Relativamente às formações geológicas existentes na área ocupada pela ETAR, não foi 
possível obter a informação decorrente do reconhecimento desenvolvido em meados da 
década de 80 tendo em vista a construção daquele complexo. No entanto, sabe-se que as 
fundações das várias estruturas são constituídas por estacas com um comprimento médio da 
ordem de 20 m, não se tendo encontrado alguma irregularidade assinalável no posicionamento 
do topo da camada com condições de fundação. 

No que respeita ao colector de Beirolas pode referir-se que o mesmo foi construído ao abrigo 
de uma estrutura de paredes moldadas encastradas no substrato miocénico. As formações 
lodosas abrangidas pelos trabalhos aparentavam, visualmente, estar consolidadas. 

A área abrangida pelo Aterro Sanitário apresenta, ao contrário, uma assimetria assinalável 
resultante da presença do vale fóssil do Rio Trancão, o qual se encontra localizado a Norte 
com a direcção NW -SE. 

A caracterização geológica e geotécnica foi desenvolvida com base nos trabalhos de 
reconhecimento efectuados pela Teixeira Duarte S.A. em 1994 e 1996. 

Sinteticamente pode referir-se que na zona do aterro ocorrem: 
(a) depósitos recentes constituídos por resíduos sólidos urbanos com espessura variável 

sobrejacentes a uma camada argilosa, a qual constitui um elemento de impermeabilização; 
(b) formações lodosas por vezes com intercalações mais ou menos arenosas e com espessura 

variável, sobrejacentes às formações miocénicas constituídas por arenitos margosos e 
calcarenitos. 

Na periferia foram colocados solos contaminados com hidrocarbonetos protegidos superior e 
inferiormente por um sistema de selagem constituído por uma geomembrana de PEAD com 
1,5 mm de espessura, conjugado com camadas de solos com baixa permeabilidade k < 10-
9 m/s e associado a um sistema de captação de lixiviados. A deposição destes materiais 
originou alguns acidentes na orla ribeirinha os quais deram origem a diversos estudos 
complementares provenientes da GeoSyntec Consultants e do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil. 

Os estudos consultados não permitiram esclarecer a situação de uma forma clara e tanto 
quanto possível, precisa. No entanto, o sistema de observação instalado comprova a 
continuidade dos movimentos na zona sul. Estes movimentos constituídos por assentamentos 
em pontos mais elevados e empolamentos nas zonas mais baixas podem traduzir um efeito de 
substituição das formações lodosas por aterros ou um processo de rotura com maiOr 
expressão. Deste modo, é essencial continuar a acompanhar os movimentos. 

A reformulação da área terá de ter em consideração a sensibilidade da situação 
particularmente nas frentes leste e sul. A proximidade do Rio Tejo, a baixa consistência das 
formações lodosas e a lenta dissipação do acréscimo da pressão intersticial induzida pelos 
aterros recentes, são factores condicionantes da estabilidade do conjunto constituído pelos 
aterros e pela fundação. 
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4. FRENTE TRANCÃO 

4.1. Descrição Geral da Obra 

Na zona definida como Frente Trancão, existe uma área de parqueamento construída com o 
propósito de funcionar com carácter de utilização temporária durante a fase da EXP0'98. 

A zona encontra-se limitada a sul pelo aterro sanitário, a norte pela margem direita do Rio 
Trancão, a poente pelo Passeio dos Heróis do Mar e a nascente pelo Rio Tejo. 

De acordo com a modelação existente foram construídos aterros com espessuras que atingem 
os 5 m de modo a atingir as cotas definidas pela Parque EXPO, e variáveis entre 4 e 6,5 NGP. 

Com base nas características geológicas e geotécnicas das formações e o carácter provisório 
da obra associado à sua exigência funcional, não foi definido qualquer tipo de tratamento da 
fundação aquando da construção dos aterros. 

4.2. Elementos de reconhecimento utilizados 

A caracterização geológica e geotécnica das formações presentes na Frente Trancão, foi 
inicialmente efectuada com base nos elementos fornecidos pela Parque EXPO, tendo vindo a 
ser complementados por trabalhos de reconhecimento antigos fornecidos "a posteriori" ou 
entretanto efectuados e disponibilizados.: 

-"Ponte sobre o Rio Trancão em Sacavém. Prospecção Geotécnica. Relatório." 
GEOTESTE (1988); 

-"Modernização da Linha do Norte. Troço Braço de Prata-Alhandra. Caminhos de 
Ferro Portugueses." Teixeira Duarte (1993); 

-"Zona de Intervenção da Parque EXP0'98. Área de Parqueamento junto ao Rio 
Trancão. Reconhecimento Geotécnico. Relatório." Teixeira Duarte (1996); 

-"Regularização do Rio Trancão. Sacavém. Reconhecimento Geotécnico. Relatório." 
Teixeira Duarte (1996). 

Estes estudos consistiram na realização de trabalhos de investigação "in situ", nomeadamente 
sondagens mecânicas, ensaios de corte rotativo, ensaios de penetração dinâmica SPT, e 
ensaios de penetração estática CPT. 

4.3. Caracterização Geológica 

À semelhança das zonas anteriores, na zona da frente Trancão ocorrem três formações 
geológicas distintas: depósitos de aterro sobrejacentes a depósitos aluvionares, encontrando-se 
estes últimos assentes sobre formações miocénicas. 

Os aterros com espessura variável podem ser divididos em dois níveis: o nível inferior, em 
geral com espessuras da ordem dos dois metros, são aterros que existiam antes da construção 
da área de parqueamento e são constituídos essencialmente por solos finos contendo por vezes 
materiais detríticas ou pedras; o nível superior, com espessuras da ordem dos três metros, 
foram colocados para construção da área de parqueamento. 
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Embora a proveniência, constituição e modo de colocação de ambos os níveis de aterro seja 
desconhecida, admite-se que a sua compacidade/consistência seja apreciável devido à 
circulação de veículos pesados que decorreu durante o desenrolar dos trabalhos de 
terraplenagem e dos trabalhos no estaleiro da nova ponte sobre o Rio Tejo -Ponte Vasco da 
Gama. 

A formação aluvionar é constituída essencialmente por lodos cinzentos escuros, por vezes 
com intercalações de níveis arenosos e arena-lodosos ou argila-arenosos de reduzida 
espessura. 

A morfologia de base da formação aluvionar é muito irregular, atingindo espessuras máximas, 
da ordem dos 60 m, no vale fóssil do Rio Trancão que atravessa obliquamente a zona segundo 
uma direcção NW -SE, e espessuras mínimas de 1 O m junto à foz do rio. 

A partir dos diagramas das sondagens detectaram-se ainda, junto à foz do Rio Trancão sob as 
aluviões lodosas, a ocorrência de depósitos argilosos com intercalações arenosas ou siltosas, 
que se admite serem ainda depósitos quaternários. 

O substrato resistente, formado pelo miocénico, com estrutura subhorizontal é constituído 
predominantemente por arenitos e calcarenitos duros a muito duros. 

4.4. Caracterização Geotécnica 

A caracterização geotécnica dos depósitos de aterro e do substrato resistente na zona da 
Frente Trancão, pouco difere da apresentada na Frente Tejo -Zona Sul. 

As características geotécnicas da formação aluvionar foram determinadas com base em 
ensaios realizados "in situ" (corte rotativo e CPT) e em resultados de ensaios de laboratório 
realizados e compilados pela GEOTEST, em 1988, num relatório realizado para a ponte sobre 
o Rio Trancão em Sacavém. 

De acordo com o referido relatório a formação aluvionar na zona do Rio Trancão é constituída 
por solos do tipo OH, OL e SM. 

São solos com uma percentagem, em peso, de finos superior a 90 %, e limites de liquidez, LL 
e índices de plasticidade, IP, variáveis entre 50 e 55 %; e entre 20 e 25 respectivamente. 

À semelhança dos depósitos aluvionares lodosos da Frente Tejo - Zona Sul apresentam teores 
em água da ordem de 55 a 60% superiores ao limite de liquidez. 

Nos níveis arenosos intercalados, em alguns casos não plásticos, obtiveram-se percentagens, 
em peso, de finos da ordem de 20 %. 

No que respeita à compressibilidade das aluviões lodosas obtiveram-se valores médios de 
compressibilidade volumétrica, mv, variáveis entre 0,3x1 o-4 e 10-3m2/kN e coeficientes de 
consolidação vertical, Cv, entre 1,5 e 3x10-8m2/s, para coeficientes de permeabilidade, k, 
variando entre 10-7 e 10-8 cm/s. 

Admite-se para o parâmetro Cc/(1 +e0) valores idênticos aos obtidos na zona da Frente Tejo. 
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É de esperar que ocorram alguns níveis intercalados de maior compressibilidade sendo no 
entanto pouco expressivos. 

A resistência ao corte não drenada Cu foi obtida a partir de ensaios de corte rotativo "in situ". 
Como estes solos apresentam um índice de plasticidade entre 20 e 25, o factor de correcção 
proposto por Bjerrum vem igual à unidade pelo que a utilização dos resultados dos ensaios é 
imediata. 

De acordo com os resultados dos ensaios obtém-se valores de Cu da ordem de 20 kPa até aos 
1 O m de profundidade, a partir dos quais se observa um aumento até valores da ordem de 40 
kPa ou superiores na base das aluviões. 

No entanto, a observação do registo da resistência de ponta obtida durante a realização dos 
ensaios CPT, permite verificar que esta não aumenta significativamente em profundidade. 
Além disso durante a realização dos ensaios de corte rotativo obtiveram-se alguns valores de 
Cu inferiores a 30 kPa para profundidades superiores aos 10m, razão pela qual, se admitiu do 
lado da segurança, em fase de cálculo, um valor constante e igual a 20 kPa. 

Note-se que, a irregular morfologia do topo do miocénio limita a formação de potenciais 
superficies de escorregamento profundas típicas de fundações puramente coesivas. 

Atendendo ao coeficiente de consolidação obtido para as aluviões lodosas e visto que sob os 
aterros construidos para a área de parqueamento não foram colocados dispositivos que 
permitissem acelerar o processo de consolidação, não será de prever que sob o efeito de 
carregamento dos aterros se tenha verificado um aumento significativo da resistência ao corte 
não drenada. 

5. REMODELAÇÃO. CONDICIONANTES GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS 

De acordo com a caracterização geológica e geotécnica apresentada nos capítulos anteriores 
pode concluir-se que uma remodelação das várias áreas abrangidas neste estudo deverá ser 
objecto de um estudo específico, nomeadamente, se nessa remodelação forem incluídas 
estruturas que necessitem de boas condições de fundação. 

Com efeito, os trabalhos de reconhecimento consultados foram desenvolvidos para fins bem 
determinados os quais poderão não se harmonizar com outros objectivos, nomeadamente, se 
estes últimos exigirem uma concentração da informação e um rigor próprios, como é o caso 
de edificios os quais necessitarão de ser fundados por estacas encastradas em formações 
resistentes. Admite-se, no entanto, a construção de edificios de apoio com um piso 
(balneários, instalações sanitárias, esplanadas e outros) cuja fundação seja constituída por um 
ensoleiramento enterrado e apresentem uma estrutura suficientemente flexível capaz de 
absorver pequenas deformações, nomeadamente as deformações diferenciais. O projecto 
dessas estruturas deverá ter em consideração a eventual ocupação do sub-solo, como se 
verifica na área do Parque de Estacionamento junto ao Trancão. 

De um modo geral, podem indicar-se como zonas mais estáveis e favoráveis as adjacentes ao 
Passeio dos Heróis do Mar e a zona de estacionamento do Trancão. 

Os trabalhos de consolidação desenvolvidos na Frente Tejo - Zona Sul, possibilitaram uma 
melhoria significativa da resistência mecânica das formações aluvionares; no entanto, dever-
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se-á manter uma banda de segurança, com cerca de 20 m de largura, ao longo do passeiO 
marginal. 

Como zonas a não utilizar indicam-se as áreas que limitam o aterro sanitário do lado sul e 
nascente e o próprio aterro nas zonas revestidas com tela impermeável coberta com terra 
vegetal. 

Refere-se, finalmente, que de acordo com os elementos facultados, os estudos desenvolvidos 
até ao momento não abrangeram de forma exaustiva, o comportamento sísmico da zona. 
Registam-se o relatório "Avaliação do potencial de liquefacção na área da EXP0'98" 
desenvolvido pelo LaboratoriàrNacional de Engenharia Civil e datado de Abril de 1995, o 
qual indica, como crítica, na zona abrangida por este estudo, uma área restrita localizada a 
norte da Doca dos Olivais (sondagem TC94/37) e os estudos desenvolvidos pela GeoSyntec 

·· Consultants referentes ao aterro sanitário; relativamente a estes últimos salienta-se que não foi 
desenvolvida qualquer caracterização sísmica local nem estimada a variação da acção sísmica 
ao longo da fundação e do aterro. Outros aspectos relacionados com a ocorrência de um 
fenómeno sísmico, como por exemplo, a geração e a caracterização de ondas, não foram 
equacionados. Admite-se, no entanto, que possam haver outros elementos uma vez que se tem 
conhecimento da execução de ensaios Cross-Hole na zona do Aterro Sanitário. 
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ANEXO 

COMPILAÇÃO DE DADOS DE SONDAGENS 
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