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Glossário 

 

Sigla Definição 

  

APL Administração do Porto de Lisboa, S.A. 

EIA Estudo de Impacte Ambiental 

IIP Imóvel de Interesse Público  

MN Monumento Nacional  

PEDPL Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa 

PUA Plano de Urbanização de Alcântara 

RECAPE Relatório de Conformidade Ambiental com o Projecto de Execução 

REFER Rede Ferroviária Nacional – REFER, EPE 

Shifting Reposicionamento de um contentor dentro de um navio  

TCA Terminal de Contentores de Alcântara 

TCSA Terminal de Contentores de Santa Apolónia 

TEU Twenty-foot equivalent unit - Unidade de Capacidade dos Contentores, 

sendo que 1 TEU corresponde a 1 contentor de 20’ (20 pés) e 2 TEUS a um 

contentor de 40’ 

Transshipment Acto de fazer o transbordo de carga de um navio para outro, utilizando um 

porto intermédio 

ZEP Zona Especial de Protecção 
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1  -  INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como objectivo dar resposta à apreciação realizada pela Comissão de 

Avaliação ao Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do projecto de Expansão do Terminal de 

Contentores de Alcântara, em fase de Estudo Prévio entregue para apreciação a 21/06/2010. 

No âmbito da apreciação foram solicitados esclarecimentos adicionais relativamente a alguns pontos 

do Aditamento anteriormente entregue. No dia 20 de Julho de 2010, realizou-se na APA uma reunião 

de esclarecimento com a presença de elementos da Comissão de Avaliação e do proponente, com o 

objectivo de melhor entendimento das questões colocadas neste novo pedido de esclarecimento 

apresentado pela Comissão de Avaliação. 

Seguidamente são analisados os pontos que levantaram dúvidas no âmbito da análise realizada pela 

Comissão de Avaliação. 
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2  -  RESPOSTAS ÀS QUESTÕES LEVANTADAS 

PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

2.1  -  GERAL 

1.3 Dado que o Projecto poderá ser considerado como um grande gerador de tráfego, 
deverá ser apresentada uma análise do impacte do mesmo na rede rodoviária, ferroviária 
e fluvial até ao ano horizonte. Essa análise deverá referir os percursos esperados e uma 

eventual alteração da repartição dos tráfegos por modo de transporte. Deverá ainda ser 
feita uma caracterização dos potenciais pontos de conflito e da área urbana envolvente. 

Deverá ainda ser incorporada esta informação complementar em todos os factores 
ambientais relevantes. 

Neste contexto, deverá também ser apresentada cartografia, a escala adequada, com o 
contexto geral da articulação ferroviária, rodoviária e fluvial, dos percursos / articulação 

desenvolvidos, articulando com as datas previstas de funcionamento (actual e futuro). 

Comentário da APA: A informação apresentada no Aditamento para resposta a esta questão 
afigura-se insuficiente. Tal como referido no Plano Estratégico do Porto de Lisboa (PEPL), 
“as limitações mais significativas ao normal funcionamento deste terminal, na situação 
actual e a médio / longo prazo, respeitam às acessibilidades rodo-ferroviárias.”, pelo que se 
revela essencial que o EIA analise, de forma mais aprofundada e devidamente 
fundamentada, os impactes do Projecto sobre a rede de acessibilidades do sistema urbano 
em que se insere. 

Tendo em conta as intervenções previstas no Projecto em causa, verifica-se efectivamente 
que um dos principais impactes do mesmo decorre do aumento de tráfego rodo e 
ferroviário que lhe está associado, pelo que a ausência de dados concretos sobre este 
acréscimo e o seu impacte nas principais vias utilizadas e respectiva envolvente, ditará 
uma avaliação insuficiente. 

De notar que, de acordo com os dados apresentados no Quadro 1 do Aditamento, haverá 
um aumento significativo do tráfego de pesados associados ao TCA (cerca de 70%) entre 
2010 e 2031, facto que assume especial relevância dado que todo o tráfego rodoviário de 
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contentores gerado no Terminal de Alcântara é escoado pela Av. Brasília, via ao longo da 
qual se desenvolve uma zona de grande importância histórica, marcada por vários usos 
sensíveis nomeadamente associados ao turismo e lazer. 

Neste sentido, considera-se essencial um estudo do tráfego que caracterize a rede 
rodoviária até ao ponto de articulação entre a CRIL e a A5, e os impactes gerados sobre a 
mesma e respectiva envolvente, em resultado do acréscimo do tráfego de pesados 
associado ao Projecto, tendo em conta os seguintes aspectos: 

 Volumes de tráfego (volume total de veículos, volume total de pesados e volume de 
pesados associado ao TCA) para os seguintes casos: 

- Situação actual (sem o Projecto de Expansão);  

- Ano de 2031 (no qual se registará um maior volume de pesados associado ao 
TCA, de acordo com os dados apresentados no Quadro 1 do Aditamento); 

- Ano 2042 (horizonte de projecto). 

Não se compreende a unidade utilizada no Quadro 1 do Aditamento. Os volumes de tráfego 
de pesados associados ao TCA devem ser expressos em camião / dia e caso registem 
discrepâncias relativamente aos volumes de tráfego adiantados pelo PEPL (pág. 87 do 
Relatório Síntese), as mesmas devem ser justificadas 

 Períodos de circulação do tráfego de pesados associado ao TCA;  

 Alternativa de circulação pela Avenida de Ceuta, de acordo com o cenário traçado no 
Plano de Urbanização de Alcântara e apresentado pela Câmara Municipal de Lisboa no 
âmbito do procedimento de AIA relativo ao projecto Ligação Desnivelada da Linha de 
Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura.  

Face aos resultados do referido estudo, deve ser apresentada a avaliação dos respectivos 
impactes, nomeadamente sobre o património, o ambiente sonoro, a qualidade do ar, 
componente social e vibrações. A avaliação apresentada no Aditamento é genérica, nada 
concluindo sobre a magnitude e significância dos impactes em cada um dos referidos 
factores. 

Tendo em conta os circuitos rodoviários em causa, designadamente a Avenida Brasília, 
devem ainda ser apresentados dados relativos ao eventual aumento da degradação do 
pavimento e da frequência de repavimentação, bem como os impactes que a deformação do 
pavimento poderá causar nas edificações vizinhas, principalmente as de relevante interesse 
patrimonial. 
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No que se refere à circulação ferroviária, tendo em conta que a maioria do tráfego de 
mercadorias que circula na Linha de Cintura está associado às actividades do TCA, e que o 
traçado desta ferrovia se desenvolve no interior da cidade de Lisboa, atravessando 
extensas áreas urbanas, sublinha-se uma vez mais a importância da avaliação dos impactes 
associados ao acréscimo do tráfego ferroviário decorrente do projecto de Expansão do 
TCA.  

Esta avaliação não pode limitar-se à área de estudo considerada no projecto de Ligação 
Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura, conforme 
mencionado no Aditamento. Os impactes do aumento de tráfego ferroviário, nomeadamente 
no que se refere ao acréscimo de ruído gerado e de vibrações, devem ser avaliados ao 
longo da extensão da Linha Cintura que se desenvolve dentro da malha urbana de Lisboa 
(desde do feixe ferroviário do TCA até à zona Roma / Areeiro). 

Devem ainda ser indicados os períodos de circulação do tráfego ferroviário associado ao 
TCA (diurno, nocturno, dias úteis, fins de semana, etc.). 

a - Escoamento dos contentores por via rodoviária 

a.1) Acessibilidades 

O escoamento dos contentores por via rodoviária faz-se, presentemente, através da Av. 

Brasília no sentido de Algés, para aceder à rotunda de acesso ao IC17 – Circular 

Regional Interior de Lisboa (CRIL). A partir daqui, faz-se a distribuição para a rede 

rodoviária regional e nacional, através da distribuição do tráfego pelo IC17/CRIL, 

A5/IC15, IC19, A1 (via 2ª circular), IC16, IC18/CREL, IC22 e A8. Contudo, e dado que se 

encontra em fase de conclusão o traçado do IC17- CRIL, este privilegiará o escoamento 

de tráfego, evitando em grande escala o atravessamento pelo IC19 e pela denominada 

2ª Circular em Lisboa. 

A circulação do tráfego rodoviário é feito exclusivamente pela Av. Brasília na medida em 

que se encontra interdita, pela Câmara Municipal de Lisboa, a circulação de veículos 

pesados nos dois viadutos metálicos de ligação à Av. de Ceuta e à Av. Infante Santo. Os 

viadutos referidos foram construídos em 1971, em estrutura metálica amovível com o 

objectivo de provisoriamente, dada a indefinição urbanística da zona, assegurarem o 

acesso rodoviário à Av. Brasília. Ambos apresentam, na sua concepção, capacidade 

estrutural que permite o escoamento de tráfego de pesados. Contudo, como 
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consequência da intensa utilização do viaduto houve uma degradação do pavimento e, já 

na última década, aquando da requalificação do pavimento, foi colocada uma restrição 

de circulação de pesados nos viadutos, a qual nunca foi retirada. 

Segundo foi possível apurar junto da Câmara Municipal de Lisboa (CML), as razões 

dessa restrição à circulação prendem-se, por um lado, com a preservação do pavimento 

das referidas estruturas mas, e sobretudo, com a redução do tráfego de pesados dentro 

da cidade de Lisboa. Antevendo o fecho da CRIL e tendo em consideração o já intenso 

volume de tráfego existente no nó de Alcântara (confluência da Av. da Índia, Rua de 

Cascais, Av. 24 Julho e Rua Fradesso da Silveira), bem como a existência de zonas de 

caris residencial, a CML considerou mais adequado que todo o fluxo de pesados 

(proveniente ou não do TCA) se processasse ao longo da Av. Brasília.  

Assim, pode referir-se que, caso a restrição a pesados fosse levantada no Viaduto de 

Alcântara, o escoamento de mercadorias via Av. Ceuta com direcção ao Eixo Norte-Sul e 

daí directamente para a A1, A8 e Ponte Vasco da Gama poderia constituir uma 

alternativa à circulação exclusivamente através da Av. Brasília. A adopção deste trajecto 

permitiria uma redução no percurso, embora não seja clara a vantagem em termos de 

atravessamento de áreas de cariz residencial, já que esta opção conduziria ao 

atravessamento da cidade de Lisboa em áreas como o vale de Alcântara/ Av. de Ceuta, 

Sete Rios, Telheiras e Lumiar. Por seu lado, o atravessamento pela CRIL, tendo em 

conta que esta se desenvolve no extremo noroeste da cidade de Lisboa, sensivelmente 

na faixa de transição da cidade com os concelhos de Oeiras e da Amadora, atravessa 

algumas zonas urbanizadas nas freguesias da Buraca, Damaia, Venda Nova, Alfornelos 

e Brandoa. 

Já a utilização do Viaduto Infante Santo para o escoamento do tráfego rodoviário do TCA 

é uma alternativa mais desadequada, uma vez que conduziria a um incremento 

significativo de veículos pesados no centro da cidade de Lisboa. 

Complementarmente e de acordo com o projecto do Plano de Urbanização de Alcântara1 

aprovado, para o acesso rodoviário ao Terminal de Contentores de Alcântara “o que se 

propõe é que a acessibilidade rodoviária ao Terminal de Contentores seja estabelecida 

em exclusivo a partir da CRIL (Algés) pela Av. Brasília (lado poente) e que apresenta 

                                                      

1 Aprovado o Projecto de Plano para envio à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

na Reunião de Câmara de 21 de Julho de 2010, de acordo com a proposta nº 403/2010 
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(…) reserva de capacidade”. De acordo com o apresentado no PU de Alcântara, “A Av. 

Brasília, com cerca de 21 mil veículos por dia útil nos dois sentidos e graus de saturação 

inferiores a 65 %, apresenta um potencial de capacidade disponível a explorar, quer 

como alternativa à Av. da Índia (na relação a estabelecer com o eixo de Ceuta), quer 

ainda como reforço da acessibilidade ao Terminal de Contentores a partir de Algés 

(CRIL)”. 

Assim, de acordo com a proposta do Plano de Urbanização de Alcântara, o escoamento 

do tráfego rodoviário manter-se-á pela Av. Brasília. 

Paralelamente e no âmbito do desenvolvimento do Plano de Urbanização procedeu-se a 

uma caracterização da rede viária estruturante do Vale de Alcântara, a qual é 

representada na figura seguinte: 

 

Figura 5  - Esquema da rede viária estruturante no Vale de Alcântara, considerada no PU de Alcântara 
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De acordo com o Volume I - Relatório (Análise) do Plano de Urbanização, de Maio de 

2010, verifica-se o seguinte: 

- A Av. 24 de Julho é a artéria com maior carga com cerca de 39% dos fluxos totais na 

zona; os troços com maior grau de saturação (+90%) verificam-se entre a Av. da Índia 

e a Av. Infante Santo para ambos os sentidos, e na chegada ao cruzamento com a 

Rua de Cascais. O sentido nascente / poente entre a Av. Infante Santo e a Rua de 

Cascais apresenta graus de saturação superiores a 100%. 

- A Av. da Índia é a segunda artéria mais carregada com cerca de 35% dos fluxos 

totais na zona e apresenta um grau de saturação superior a 90% no troço a poente do 

viaduto de Alcântara, em ambos os sentidos. A nascente desse viaduto, a existência 

de mais uma via de circulação faz baixar o grau de saturação para os patamares 

entre os 50-90 %, com o valor de 73% no sentido da passagem para a Av. 24 de 

Julho e 63 % no sentido inverso. 

- A Av. Ceuta é outra grande artéria da rede, sendo responsável por cerca de 30% dos 

fluxos totais na zona. A limitação a 2 vias no sentido Sul/ Norte e no troço adjacente à 

Estação de Alcântara-Terra agrava muito as condições de circulação com reflexos no 

grau de saturação (124%) que representa um dos máximos da zona. Esta grave 

limitação tem reflexos principalmente na Rua Prior do Crato, que passa a ser muito 

utilizada no sentido poente/ nascente de entrada no centro da cidade, com um grau 

de saturação de 94%. 

- A Av. Brasília tem aumentado o seu papel no sistema rodoviário local como 

desdobramento da marginal, registando cerca de 18% da totalidade dos fluxos na 

zona, mas ainda não está saturada. Todos os troços da Av. Brasília apresentam 

graus de saturação inferiores a 70%, o que significa existir um grande potencial a 

explorar, quer como alternativa à Av. da Índia (na relação a estabelecer com o eixo de 

Ceuta), quer ainda como reforço da acessibilidade ao Terminal de Contentores de 

Alcântara a partir da CRIL. Para poente do viaduto de Alcântara, os graus de 

saturação nos dois sentidos da Av. Brasília rondam os 51% (movimentos de saída) e 

de 58% para os de entrada. 

- Verificou-se que cerca de 40/ 45% dos fluxos que circulam na Av. Brasília usam o 

viaduto com a Av. Infante Santo. Nesta avenida registam-se apenas 15% dos fluxos 

totais considerados na zona, valor que é inferior a 18.000/ dia nos dois sentidos, 

apresentando semelhantes graus de saturação (61%). Tal significa que está a 

funcionar como circular e ainda detém reserva de capacidade para esse papel. 
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- Os acessos à Ponte 25 de Abril a partir de ‘Alcântara-Terra’ apenas representam 

cerca de 16% do tráfego total na zona. O sentido da entrada na zona de Alcântara é 

mais fraco do que o sentido de saída (este com maior grau de saturação, o que se 

deve fundamentalmente à inclinação da via – 75%) 

- A zona correspondente à malha local de Alcântara - poente (Calvário + Calçada da 

Tapada) representa cerca de 22% do total de fluxos, sendo de referir a utilização da 

Rua Fradesso da Silveira no sentido nascente - poente, assim como a ligação da 

Calçada da Tapada com o sentido descendente do Acesso à Ponte 25 de Abril. 

Enquanto no primeiro caso o grau de saturação é de 75%, neste último essa 

percentagem não ultrapassa os 62%. O tráfego que utiliza as ligações de Ceuta com 

as Ruas de Alcântara e Fontainhas é reduzido, sendo contudo determinante para a 

operação dos autocarros (grau de saturação de 71%). Esta zona, adicionada à da 

APL que é servida pela Av. Brasília, e ao conjunto Maria Pia e Prior do Crato, 

totalizam cerca de 40% da totalidade dos fluxos contabilizados num dia. 

a.2) Dados de Tráfego 

Com o desenvolvimento do projecto de expansão do Terminal de Contentores de 

Alcântara foi estimado o número de contentores movimentados no Porto e a respectiva 

forma de escoamento pelas vias rodoviária, ferroviária e fluvial.  

Os valores obtidos para o volume e repartição modal do tráfego gerado pelo TCA foram 

baseados nos seguintes pressupostos: 

- 7% da carga movimentada é Transshipment / Shifting (valores do caso base da 

concessão); 

- 6% da carga movimentada é Shifting (valores do caso base da concessão)  

- Total da Portaria = Total TEU – Transshipment – Shifting 

- 247 dias de trabalho por ano, que aumentarão progressivamente para 300 dias em 

2020 no comboio e na rodovia, por reforço natural da LISCONT para trabalhar ao fim-

de-semana. Nas barcaças serão sempre os 247 dias. 

- Assumiu-se um aumento da taxa de eficiência anual de 0,8%, desde 2011 até 2034 

(limite da capacidade), chegando a atingir um valor de cerca de 20%. Esta taxa 

significa que o número de camiões que vem entregar um contentor e carregar outro 

vai aumentando gradualmente, reflectindo-se numa maior taxa de eficiência no 

transporte.  
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- A partir de 2013 a capacidade máxima dos comboios passa de 38 TEU para 50 TEU 

como resultado do novo feixe de mercadorias a executar no âmbito do projecto. 

Os valores de tráfego rodoviário, expressos em camiões por dia são apresentados no 

quadro seguinte. Este quadro explicita ainda o número de viagens por dia, o qual se 

calcula considerando a taxa de eficiência do TCA. Considerando que maioritariamente 

um camião entra vazio e sai cheio ou entra cheio e sai vazio, e tendo em consideração o 

actual padrão de funcionamento do TCA, considerou-se a aplicação de uma taxa de 

eficiência, a qual indica que uma determinada percentagem dos camiões que entram 

carregados com um contentor saem carregados com outro. Este incremento na eficiência 

do transporte rodoviário de contentores deverá ser uma tendência natural ao longo da 

evolução do Terminal de Contentores uma vez que se prevê que este passe a servir 

carregadores sedeados a uma distância cada vez maior do Porto de Lisboa (expansão 

do hinterland do TCA). Ora este facto terá como consequência uma maior concentração 

das cargas em terminais terrestres de segunda linha, de onde as mercadorias são 

expedidas para o seu destino final. Naturalmente, o transporte rodoviário para estes 

terminais poderá ser optimizado face a uma situação de transporte porta-a-porta, devido 

ao volume e à simetria nos fluxos de mercadorias envolvidos em cada sentido. Esta 

situação deverá ser ainda reforçada pela entrada em funcionamento das diversas 

plataformas logísticas previstas para Portugal.  
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Quadro 1 - Tráfego Rodoviário esperado com a execução do projecto de Expansão do TCA 

Ano 

Carga Rodoviária 

Camião / dia  
Taxa de 

Eficiência 
(%) 

Camião / dia  
(Considerando a aplicação 

da Taxa de Eficiência) 
Viagens / dia 

% da carga total 
de contentores 

por via rodoviária 
2010 546 - 546 1092 75,0 
2011 546 0,8 542 1084 75,0 
2012 615 1,6 605 1210 75,0 
2013 627 2,4 612 1224 68,0 
2014 672 3,2 650 1300 68,2 
2015 723 4,1 694 1388 69,0 
2016 754 4,9 717 1434 68,8 
2017 791 5,7 746 1492 69,2 
2018 825 6,6 771 1542 69,1 
2019 837 7,4 775 1550 69,0 
2020 845 8,3 775 1550 69,0 
2021 798 9,2 725 1450 63,3 
2022 827 10,0 744 1488 63,6 
2023 856 10,9 763 1526 64,3 
2024 886 11,8 781 1562 64,3 
2025 843 12,7 736 1472 59,4 
2026 875 13,6 756 1512 59,8 
2027 892 14,5 763 1526 59,2 
2028 847 15,4 716 1432 54,6 
2029 882 16,3 738 1476 55,2 
2030 897 18,2 742 1484 54,5 
2031 934 19,2 764 1528 55,1 
2032 912 20,1 737 1474 53,8 
2033 912 20,6 729 1458 53,8 
2034 891 20,6 708 1416 52,6 
2035 891 20,6 708 1416 52,6 
2036 891 20,6 708 1416 52,6 
2037 891 20,6 708 1416 52,6 
2038 891 20,6 708 1416 52,6 
2039 891 20,6 708 1416 52,6 
2040 891 20,6 708 1416 52,6 
2041 891 20,6 708 1416 52,6 
2042 891 20,6 708 1416 52,6 

 

O escoamento de contentores por via rodoviária encontra-se presentemente dependente 

do horário de funcionamento da portaria do terminal, a qual funciona entre as 8:00 e as 

24:00. Prevê-se que este horário se mantenha após a expansão do Terminal de 

Contentores de Alcântara. 
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Refira-se que o Plano Estratégico do Porto de Lisboa (PEPL) considera que o 

escoamento de contentores por via rodoviária geraria um tráfego de 1640 viagens / dia2 

no ano horizonte de projecto, ou seja quando o TCA atingisse 1.000.000 TEU de 

movimentação. Ora tendo em consideração os dados apresentados no quadro anterior 

verifica-se alguma disparidade entre os valores considerados no PEPL e os previstos no 

âmbito do desenvolvimento do projecto de expansão do Terminal de Contentores de 

Alcântara (1640 viagens/dia no PEPL versus 1416 viagens/dia no projecto em 

apreciação).  

Os valores apresentados no PEPL foram desenvolvidos com base numa estimativa 

teórica de uma provável evolução do tráfego rodoviário, ferroviário e fluvial resultante da 

expansão do terminal de contentores de Alcântara. Já a análise efectuada no âmbito do 

projecto de Expansão do Terminal de Contentores beneficiou de uma clarificação maior 

das variáveis a considerar, nomeadamente na capacidade do Terminal (1 milhão de TEU 

no PEPL versus 910 mil TEU no projecto em apreciação), nos volumes a afectar a 

transhipment e na repartição modal dos contentores expedidos. 

 

ESTUDO DE TRÁFEGO 

Em complemento aos dados apresentados e já considerados no âmbito do Estudo de 

Impacte Ambiental e de modo a dar uma resposta mais adequada ao solicitado pela 

Comissão de Avaliação, a qual referiu que “considera-se essencial um estudo de tráfego 

que caracterize a rede rodoviária até ao ponto da articulação entre a CRIL e a A5”, 

apresentam-se neste documento dados retirados do Estudo de Tráfego realizado pela 

REFER, E.P.E. em Junho de 2009, no âmbito do desenvolvimento do Projecto 

Ferroviário de “Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha 

de Cintura”. 

Na presente análise, considerou-se este Estudo como adequado, na medida em que: 

- As premissas subjacentes à sua execução ainda se apresentam válidas. 

Efectivamente desde a execução do estudo (e em particular das contagens de tráfego 

                                                      

2 No PEPL este valor é referenciado como sendo camiões/dia, contudo é utilizado numa perspectiva de análise 

de tráfego rodoviário, e não de contagem na portaria do Terminal, encontrando correspondência neste estudo na 

unidade viagens/dia. 
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de Outubro de 2008) até à presente data verificou-se não existirem alterações na 

rede viária. De igual modo, não se verificou qualquer alteração fruto do projecto de 

desnivelamento do nó ferroviário de Alcântara nem o surgimento de nenhum pólo 

gerador de tráfego de relevo. 

- contempla as vias de escoamento dos contentores com destino e provenientes do 

Terminal de Contentores de Alcântara; 

- permite uma caracterização do tráfego da Avenida Brasília e das vias directamente 

envolventes. 

Neste sentido e de modo a colmatar esta necessidade e também por uma questão de 

economia de meios, entendeu-se como adequado utilizar os dados do referido estudo de 

tráfego. 

Este teve como principal objectivo a avaliação das condições de circulação na zona de 

intervenção devido sobretudo às alterações para a rede viária da zona de intervenção, 

mas também decorrentes dos novos usos previstos pelo Plano de Alcântara e da 

geração de tráfego de veículos pesados associados ao aumento de capacidade do 

Terminal de Contentores de Alcântara. No Estudo de Tráfego considerou-se a área de 

estudo seguidamente apresentada: 

 
Fonte: Estudo de Tráfego para o projecto de desnivelamento de Alcântara, TIS, Junho 2009 

Figura 6 - Área de intervenção do Estudo de Tráfego para o projecto de desnivelamento de Alcântara 
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Os pontos de contagem considerados no Estudo de Tráfego são os apresentados na 

figura seguinte: 

 
Fonte: Estudo de Tráfego para o projecto de desnivelamento de Alcântara, TIS, Junho 2009 

Figura 7 - Localização dos pontos de contagem de tráfego utilizados 

Os pontos de contagem correspondem ao apresentado no quadro seguinte: 

Quadro 2 - Descrição dos pontos de contagem considerados 

Posto Localização 
1 Cruzamento entre a Avenida de Ceuta, a Rua da Cruz e o Acesso à Estação de Alcântara Terra 

2 Cruzamento entre a Avenida de Ceuta, a Rua da Quinta do Jacinto (acesso à Ponte 25 de Abril), a 
Rua Prior do Crato, a Rua das Fontainhas e a Rua João de Oliveira Miguéns 

3 Cruzamento entre a Rua de Cascais, a Avenida 24 de Julho, a Rua Fradesso da Silveira e a Rua João 
de Oliveira Miguéns 

4 Nó rodoviário entre a Avenida da Índia, a Rua de Cascais e o acesso ao viaduto metálico de Alcântara 
5 Entroncamento entre a Avenida da Índia e a Avenida 24 de Julho 
6 Entroncamento entre a Avenida Brasília e o acesso às docas de Santo Amaro e de Alcântara 
7 Rotunda de Acesso às docas de Santo Amaro e de Alcântara 
8 Entroncamento na Avenida Brasília de acesso ao parque de estacionamento e zona de lazer 

 

O Estudo de Tráfego realizado não contempla a totalidade da Avenida Brasília desde o 

Terminal de Contentores de Alcântara até Algés (rotunda de acesso à CRIL). Contudo, o 



 

 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
ESTUDO PRÉVIO  

 
ADITAMENTO 2 

 
 

EXPANSÃO DO TERMINAL DE CONTENTORES DE ALCÂNTARA   15 

mesmo considerou-se como válido para a presente análise na medida em que 3 dos 

pontos de contagem considerados estão directamente relacionados com o projecto em 

estudo (pontos 6, 7 e 8).  

Na definição da modelação consideraram-se no Estudo de Tráfego os seguintes 

pressupostos: 

i. Períodos de análise: 

Situação actual (2008) – ano de desenvolvimento do Estudo de Tráfego – rede viária 

actualmente existente e procura actual (realizado com base nos dados recolhidos nos 

trabalhos de campo. Apesar de a situação actual, no Estudo de Tráfego, 

corresponder ao ano de 2008, considera-se que o mesmo se mantém presentemente 

válido na medida em que não se verificaram alterações nos padrões de circulação 

rodoviário; 

Ano base de projecto (2013) – rede viária futura em serviço, abertura da expansão 

prevista para o Porto de Lisboa e ocupação a 50 % dos usos contemplados no Plano 

de Alcântara; 

Ano horizonte de projecto (2023) – rede viária futura em serviço, expansão prevista 

para o Porto de Lisboa e ocupação completa de todos os usos previstos no âmbito do 

Plano de Alcântara. 

ii. Plano de Pormenor (PP) de Alcântara 

Com base no relatório do Estudo de Tráfego desenvolvido para o PP de Alcântara, foi 

definida a contribuição do mesmo para as vias circundantes.  

iii. Expansão do Terminal do Contentores: 

No Estudo de Tráfego em referência, a expansão do Terminal de Contentores de 

Alcântara também é considerada como um factor que induzirá a alterações no tráfego 

actual. Assim, foram considerados os dados fornecidos pelas entidades REFER e 

APL. 

Admitiu-se que a repartição de tráfego pelos períodos de ponta se manteria como o 

verificado aquando das contagens. 
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Da análise do Estudo de tráfego referido, em particular dos dados de contagem 

efectuados, é possível verificar para os pontos referidos (6, 7 e 8): 

-  No posto 6, os movimentos de pesados mais significativos ocorrem entre a Av. 

Brasília e a Doca de Alcântara, correspondendo ao movimento de veículos pesados 

associado ao Porto de Lisboa; 

-  Em qualquer dos pontos, o movimento de pesados representa uma percentagem 

muito reduzida (cerca de 2 a 5%) do movimento global de veículos nos mesmos 

pontos; 

-  O tráfego nestes pontos é representativo do tráfego que ocorre na Av. Brasília, em 

particular entre a entrada/saída do TCA e a CRIL, já que estes são os pontos de 

maior atractividade de veículos, em especial pesados. 

No Anexo A apresentam-se os resultados dos trabalhos de campo que ilustram o acima 

referido.  

b - Escoamento dos contentores por via Ferroviária 

b.1) Acessibilidades 

O escoamento de contentores por via ferroviária, presentemente faz-se a partir da 

Estação de Alcântara-Terra por um atravessamento de nível, em via única, não 

electrificada. O atravessamento de nível induz a conflitos com a rede rodoviária em 6 

pontos distintos, na medida em que a passagem das composições ferroviárias implica a 

paragem de veículos automóveis (passageiros e de mercadorias) e de peões durante 

alguns minutos. 

De acordo com o EIA do Projecto da “Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do 

Porto de Lisboa à Linha de Cintura”, actualmente esta interrupção do tráfego automóvel 

e de peões ocorre 47 vezes por semana: 5 vezes à segunda-feira; 8 vezes de terça-feira 

a sexta-feira e 9 vezes ao sábado. Os locais de interrupção verificam-se na Rua do Prior 

do Crato (junto à Estação de Alcântara-Terra), na Avenida 24 de Julho, Avenida Brasília, 

nas traseiras dos restaurantes da Doca de Santo Amaro, nos acessos à Estação Fluvial 

de Alcântara (Terminal de Cruzeiros) e ao Porto de Lisboa. 
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b.2) Dados de Tráfego 

No âmbito do desenvolvimento do projecto de Expansão do Terminal de Contentores de 

Alcântara, estimou-se o número de comboios passíveis de virem a circular como 

resultado da exploração do projecto. Os valores determinados são os apresentados no 

quadro seguinte. Refira-se que no caso do escoamento ferroviário de contentores, o 

número de comboios por dia equivale ao número de viagens por dia na medida em que a 

taxa de ocupação, contrariamente à do modo rodoviário, é semelhante nos dois tramos. 

Quadro 3 -  Tráfego Ferroviário esperado com a execução do projecto de Expansão do Terminal 

de Contentores de Alcântara 

Ano 
Carga Ferroviária 

Comboio / dia % da carga total de contentores 
por via ferroviária 

2010 8 25,0 
2011 8 25,0 
2012 9 25,0 
2013 10 25,0 
2014 8 25,0 
2015 9 25,0 
2016 9 25,0 
2017 9 25,0 
2018 10 25,0 
2019 10 25,0 
2020 10 25,0 
2021 10 25,0 
2022 11 25,0 
2023 11 25,0 
2024 11 25,0 
2025 12 25,0 
2026 12 25,0 
2027 12 25,0 
2028 13 25,0 
2029 13 25,0 
2030 13 25,0 
2031 14 25,0 
2032 14 25,0 
2033 14 25,0 
2034 14 25,0 
2035 14 25,0 
2036 14 25,0 
2037 14 25,0 
2038 14 25,0 
2039 14 25,0 
2040 14 25,0 
2041 14 25,0 
2042 14 25,0 

 

O horário a adoptar para o escoamento de contentores por via ferroviária, no ano 

horizonte de projecto, ainda não se encontra totalmente definido, contudo 
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tendencialmente ocorrerá ao longo de todo o dia com excepção das horas de ponta, tal 

como actualmente já se verifica. 

Complementarmente e no âmbito do EIA do Projecto da “Ligação Desnivelada da Linha 

de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura”, foi considerada a ampliação do 

Terminal de Contentores de Alcântara, bem como o acréscimo de comboios de 

mercadorias, no ano horizonte, para “16 comboios/dia.sentido”3 ou seja, foi considerado 

um cenário pior do que o que o Estudo de Tráfego realizado para o projecto de 

Expansão do Terminal de Contentores previu (7 comboios / dia.sentido). 

De acordo com a projecção realizada no âmbito do EIA, o Projecto da “Ligação 

Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura”, há a 

considerar numa primeira análise o tráfego resultante da circulação de composições de 

transporte de passageiros, a qual segue a distribuição apresentada no quadro seguinte: 

Quadro 4 - Movimentos diários de comboios de passageiros na linha de Cascais e na linha de Cintura 

Movimentos 

Actual Situação futura 

Variação 
(%) 

Hora de Ponta Fora da Hora 
de Ponta 

Total 
Hora de Ponta Fora da Hora 

de Ponta 
Total 07h30 – 09h30 09h30 -17h30 07h30 – 09h30 09h30 -17h30 

17h30-19h30 19h30-7h30 17h30-19h30 19h30-7h30 
Cascais 94 183 277 110 212 322 16,2 

Alcântara - 
Campolide 16 58 74 32 60 92 24,3 

 

Paralelamente é referido no EIA do Projecto da “Ligação Desnivelada da Linha de 

Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura” que o desenvolvimento deste projecto 

elimina os conflitos anteriormente referidos, beneficiando a mobilidade e a segurança 

dos utentes daquela zona de Alcântara, ao mesmo tempo que permite aumentar o 

número de movimentos de mercadorias entre a Linha de Cintura e o Porto de Lisboa (em 

cerca de 300%), dada a redução de conflitos nas artérias de circulação rodoviária. Em 

termos de tráfego de mercadorias são estimados no EIA do Projecto da “Ligação 

Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura” os valores 

apresentados no quadro seguinte.   

                                                      

3 Capítulo 3.2 – Enquadramento do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e 

do Porto de Lisboa à Linha de Cintura – Volume I – Relatório Técnico 
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Quadro 5 - Movimentos diários de comboios de mercadorias na Linha de Cintura e na Ligação ao Porto de 

Lisboa conforme apresentadas no EIA do Projecto da “Ligação Desnivelada da Linha de Cascais 

e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura” 

Movimentos 

Actual Situação futura 

Variação 
(%) 

Hora de Ponta Fora da Hora 
de Ponta 

Total 
Hora de Ponta Fora da Hora 

de Ponta 
Total 07h30 – 09h30 09h30 -17h30 07h30 – 09h30 09h30 -17h30 

17h30-19h30 19h30-7h30 17h30-19h30 19h30-7h30 
Alcântara – 
Campolide  8 8  32 32 300,0 

Feixe de 
expedição de 

Mercadorias do 
TCA 

 8 8  32 32 300,0 

Alcântara - 
Feixe de 

expedição de 
Mercadorias do 

TCA 

 8 8  32 32 300,0 

 

Mais uma vez refira-se que as estimativas de tráfego ferroviário efectuadas no âmbito do 

estudo prévio em apreciação conduzem a valores muito inferiores, da ordem dos 

14 comboios/dia, ao invés dos 32 comboios/dia apresentados no quadro acima. Tendo 

em consideração o apresentado nos quadros anteriores, verifica-se que a circulação de 

comboios de mercadorias no período de maior intensidade de circulação de comboios de 

passageiros (hora de ponta) não se verifica, de modo a minimizar a interferência com a 

circulação de composições de passageiros. 

c - Escoamento dos contentores por via Fluvial 

c.1) Acessibilidades 

A circulação fluvial é feita a partir do rio Tejo, e permitirá a articulação com uma rede de 

plataformas logísticas, de que é exemplo Castanheira do Ribatejo. 

c.2) Dados de Tráfego 

A evolução prevista para o escoamento de contentores por via fluvial é apresentada na 

tabela seguinte:  
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Quadro 6 - Tráfego Fluvial esperado com a execução do projecto de Expansão do Terminal de Contentores 

de Alcântara 

Ano 
Fluvial 

Barcaças (100 TEU) % da carga total de contentores por via fluvial 

2009 - - 
2010 - - 
2011 - - 
2012 - - 
2013 1 7,0 
2014 1 6,8 
2015 1 6,0 
2016 1 6,2 
2017 1 5,8 
2018 1 5,9 
2019 1 5,8 
2020 1 6,0 
2021 2 11,7 
2022 2 11,4 
2023 2 11,1 
2024 2 10,7 
2025 3 15,6 
2026 3 15,2 
2027 3 15,8 
2028 4 20,4 
2029 4 19,8 
2030 4 20,5 
2031 4 19,9 
2032 4 21,2 
2033 4 21,1 
2034 4 22,4 
2035 4 22,4 
2036 4 22,4 
2037 4 22,4 
2038 4 22,4 
2039 4 22,4 
2040 4 22,4 
2041 4 22,4 
2042 4 22,4 

 

Relativamente ao horário a adoptar para o escoamento de contentores por via fluvial 

este ainda não se encontra totalmente definido, contudo tendencialmente ocorrerá ao 

longo de todo o dia. 
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d - Análise Ambiental 

Para resposta às preocupações colocadas pela Comissão de Avaliação, foram realizadas 

novas análises de impactes sobre alguns descritores considerados mais relevantes, 

nomeadamente o ambiente sonoro, as vibrações, a qualidade do ar, o património cultural e a 

componente social. Esta análise recai sobre uma área mais abrangente, do que a 

considerada anteriormente, sendo dada especial importância à Avenida Brasília e sua 

envolvente. 

d.1. Vibrações 

Ao nível das vibrações, e de modo a avaliar o impacte resultante do aumento da 

circulação de tráfego pesado proveniente do TCA sobre as edificações existentes junto à 

Av. Brasília, procedeu-se a um estudo específico, realizado no âmbito da análise do 

presente projecto, pelo Centro de Geotecnia do Instituto Superior Técnico, designado por 

“Registo e Interpretação de Vibrações, provocadas pela Circulação de Tráfego Pesado, 

em Edificações da Av. Brasília, Lisboa”, o qual se apresenta no Anexo B deste 

Relatório. 

No referido estudo foram considerados 6 pontos de monitorização para as vibrações:  

- PM1 – Limite Oeste das Docas;  

- PM2 – Hotel Vila Galé (utilizado como exemplo de uma construção com métodos 

construtivos mais recentes e sob a influência também do tráfego da Av. da Índia);  

- PM3 – Centro de Congressos de Lisboa;  

- PM4 – Museu da Electricidade;  

- PM5 – Museu de Arte Popular e  

- PM6 – Forte do Bom Sucesso.  

Estes pontos foram definidos tendo em consideração os seguintes pressupostos:  

- tipo de construção,  

- proximidade das estruturas à fonte de vibração em estudo (via de circulação de 

tráfego ferroviário e rodoviário),  

- representatividade dos resultados a alcançar ao longo da área de estudo. 
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A avaliação dos dados obtidos nos pontos de monitorização, foram comparados com os 

valores definidos nos seguintes diplomas: 

- Norma Portuguesa 2074 para a determinação dos danos em construções; 

- Norma ISSO 2631-2:1989 para a avaliação da incomodidade humana. 

Ao nível da caracterização da situação de referência verificou-se que: 

- Apesar de na Avenida Brasília já se verificar grande afluência de viaturas pesadas, 

em termos estruturais não foi verificada qualquer amplitude da velocidade de vibração 

que possa causar, à luz da NP 2074, qualquer dano estrutural; 

- Em termos de incomodidade humana, dado os valores extremamente restritivos no 

que concerne às amplitudes de vibração admissíveis pela norma internacional ISO 

2631-2, de 1989, em todos os casos estudados verificou-se que o valor do Índice de 

Afectação (IV) se situa acima da unidade, o que indicia, por si só, a grande 

probabilidade de existência de incomodidade. 

Da análise realizada e tendo em consideração os valores limite definidos pelos diplomas 

referidos, concluiu-se no referido estudo que com a expansão do Terminal de 

Contentores não é de prever a ocorrência de quaisquer danos estruturais.  

Já em termos de incomodidade humana, considerou-se que será inevitável um 

agravamento da situação, que não diverge muito da situação actual. Note-se, no entanto, 

que estamos em presença de uma área em que a ocupação humana permanente não é 

muito significativa, pelo que este impacte perde significância. 

No que diz respeito aos imóveis patrimoniais, este estudo conclui que “Apesar de na 

Avenida Brasília já se verificar grande afluência de viaturas pesadas, em termos 

estruturais não foi verificada qualquer amplitude da velocidade de vibração que possa 

causar, à luz da NP 2074, qualquer dano estrutural”. 

Complementarmente, o risco de acidente com perda de parte ou totalidade de algum 

imóvel, é bastante reduzido, dada a distância de segurança entre a via de circulação e 

os imóveis. 

Paralelamente há a considerar a possível interferência nas estruturas como 

consequência da degradação do pavimento resultante da circulação de veículos 

(pesados e ligeiros). A avaliação da necessidade de repavimentação da Avenida Brasília 

(onde circulam os veículos pesados provenientes e com destino ao Terminal de 

Contentores) cabe à Câmara Municipal de Lisboa – Departamento de Segurança 
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Rodoviária e Tráfego. A Avenida deverá assim ser sujeita a uma frequente monitorização 

de modo a avaliar a degradação do pavimento e a necessidade de proceder à sua 

reparação / repavimentação. 

d.2. Qualidade do Ar 

De igual modo, procedeu-se a uma análise da qualidade do ar ao longo da Avenida 

Brasília, com o objectivo de quantificar possíveis impactes decorrentes do aumento de 

tráfego nesta avenida, em especial sobre os edifícios patrimoniais existentes. Esta 

análise apresenta-se no Anexo C deste Relatório. 

Neste estudo verificou-se que, mesmo considerando o cenário mais desfavorável, a 

concentração dos poluentes analisados (Monóxido de Carbono – CO; Dióxido de Azoto - 

NO2 e Partículas em suspensão – PM10) reduz-se rapidamente com o aumento da 

distância ao eixo da via. 

Complementarmente e como consequência da entrada em vigor de directivas 

comunitárias mais exigentes, estima-se um decréscimo das concentrações ao longo da 

vida útil do projecto. Assim, o impacte causado pela circulação de veículos pesados de 

contentores afectos ao TCA é, em relação à qualidade do ar, negativo nas imediações 

dos acessos, cujos efeitos se prolongarão ao longo de toda a vida útil, se bem que com 

magnitude decrescente, devido ao facto de ao longo dos anos se prever uma redução 

dos factores de emissão de poluentes atmosféricos devido às crescentes melhorias 

tecnológicas e às imposições de padrões ainda mais elevados de qualidade do ar. 

Considerando a análise realizada no âmbito do “Estudo de Impacte Ambiental do 

Projecto da Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de 

Cintura” verificou-se que “genericamente são esperadas excedências ao limite octo-

horário de CO em 1,87 km2. Para o NO2 esperam-se excedências horárias em 1,87 km2, 

e esperam-se excedências à média anual de 0,69 km2. Para o poluente PM10 são 

esperadas excedências da média diária em 0,47 km2 e em 0,44 km2 são esperadas 

excedências ao limite anual. Para todos os poluentes, os respectivos resultados 

máximos foram localizados, na envolvente próxima da Avenida da Ponte e Avenida de 

Ceuta”. 

Refira-se ainda, que, “dado o baixo peso do contributo das fontes ferroviárias 

consideradas, a elevada magnitude dos resultados encontrados ao longo do Estudo de 

Impacte Ambiental do Projecto da Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto 
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de Lisboa à Linha de Cintura, não é decorrente da presença das linhas ferroviárias 

avaliadas. De facto as situações de incumprimento legal estimadas pelo modelo são 

detectadas já na situação de referência”. 

d.3. Património 

Tal como já referido, o escoamento dos contentores por via rodoviária faz-se através da 

Av. Brasília. Ao longo desta via são identificáveis algumas construções com interesse 

patrimonial, as quais são apresentadas no quadro seguinte. Consideraram-se as 

edificações localizadas entre a Av. Brasília e o rio Tejo na medida em que as localizadas 

para Norte da Av. Brasília estão sob a influência da Av. da Índia (onde não há circulação 

de pesados provenientes e destinados ao Terminal de Contentores de Alcântara) e da 

linha ferroviária de Cascais. 

Quadro 7  - Imóveis considerados entre a Avenida Brasília e o rio Tejo 

Imóvel Distância ao eixo da 
Av. Brasília (m) Observações 

Central Tejo (Museu da 
Electricidade) 21 

Classificado como IIP (Imóvel de Interesse Público) e 
com a Zona Especial de Protecção definida pela 

Portaria nº 140/93 (2ª série) de 01 de Abril. 
Estação Fluvial de Belém 103 Sem classificação 

Padrão dos Descobrimentos 108 Sem classificação 
Museu de Arte Popular 16 Sem classificação 

Torre de São Vicente / 
Torre de Belém 109 

Inscrito na lista da UNESCO como Património 
Mundial e Classificado como Monumento Nacional. A 

sua Zona Especial de Protecção encontra-se 
definida pela Portaria n.º 44/92, DR, 2.ª Série, n.º 36, 

de 12-02-1992 DG, II Série, n.º 2, de 14-01-1960 
Forte do Bom Sucesso 20 Sem classificação 

 

Tendo em consideração a análise realizada no estudo realizado ao nível das vibrações e 

apresentado no Anexo B não é de prever a interferência ao nível estrutural das 

edificações existentes ao longo da Avenida Brasília. Da análise realizada verifica-se que 

o principal impacte passível de ser verificado sobre as edificações existentes decorre, tal 

como referido no Aditamento 1, essencialmente das emissões de poluentes 

atmosféricos. Estes prendem-se com a contribuição das emissões de poluentes para a 

formação de chuvas ácidas, que podem contribuir para a erosão das fachadas. 

Assumem particular importância os compostos azotados (NOx) e os compostos de 

enxofre (SO2) gerados pelas altas temperaturas de queima e da oxidação das impurezas 

sulfurosas dos combustíveis fósseis. 
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Contudo, como verificado anteriormente no EIA, as emissões destes poluentes 

estimadas para o tráfego do TCA, são pouco significativas, quando comparadas com o 

valor inventariado para o concelho de Lisboa, não se prevendo impactes sobre os 

edifícios patrimoniais existentes. Para além deste facto, a relação causa/efeito das 

emissões no local não se pode considerar directa, dado o carácter transfronteiriço da 

poluição atmosférica. 

d.4.  Ambiente Sonoro  

Ao nível do Ambiente Sonoro e tendo em consideração a análise realizada e 

apresentada no Anexo D – Ambiente Sonoro, verificou-se que: 

- Na zona de escoamento de veículos pesados de mercadorias, ao longo da Avenida 

Brasília em direcção a Algés, os diferenciais previstos são da ordem ou inferiores a 

0,5 dB, pelo que o aumento do ruído associado ao acréscimo de camiões resultante 

da ampliação do Terminal de Contentores de Alcântara não será perceptível nem 

responsável por impactes no ambiente sonoro local. 

- Na envolvente das vias ferroviárias de escoamento das composições de mercadorias, 

os acréscimos nos níveis sonoros não serão mensuráveis nos períodos diurno e de 

entardecer, e estimam-se que seja da ordem de 1,7 dB no período nocturno. No 

entanto, e caso seja possível maximizar a circulação de composições de mercadorias 

durante os períodos diurno e de entardecer, o que é facilitado pela existência do 

futuro túnel ferroviário que evita o corte das vias rodoviárias à superfície, o acréscimo 

previsto poderá ser consideravelmente minimizado, resultando em impactes 

insignificantes no ambiente sonoro. 

Refira-se, no entanto, que as estimativas de ruído efectuadas neste estudo entraram em 

linha de conta com os valores de tráfego ferroviário apresentados pela REFER, os quais 

são muito superiores às estimativas de tráfego ferroviário efectuadas no âmbito do 

projecto de ampliação do TCA, da ordem dos 14 comboios/dia, ao invés dos 32 

comboios/dia apresentados pela REFER, o que significa que os números apresentados 

assentam em cálculos conservativos. 

Complementarmente, a REFER detém o denominado “Plano de Gestão de Actividades 

Ruidosas”, o qual espelha os tipos de ruídos gerados quer com a manutenção quer com 

a exploração das vias ferroviárias e as acções a desenvolver em caso de situações 

anómalas. 
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A exploração das vias ferroviárias, é, de acordo com a REFER, aquela que promove 

maior incomodidade na envolvente da rede. O ruído de circulação compreende: 

- Ruído de rolamento (proveniente da interacção roda-carril, causado pelas 

imperfeições nestas duas superfícies de contacto); 

- Ruído de tracção (proveniente dos motores e componentes do sistema de tracção); 

- Ruído dos Equipamentos Auxiliares (proveniente dos equipamentos de climatização, 

frenagem e outros); 

- Ruído aerodinâmico (provocado pela passagem do comboio através do ar); 

- Ruído do pantógrafo (resultante da interacção do pantógrafo com a catenária). 

De modo a controlar as emissões de ruído e a afectação dos receptores localizados na 

envolvente, a REFER detém um programa de acompanhamento / monitorização, o qual 

permite, em caso de necessidade, a aplicação de medidas de minimização específicas, 

as quais poderão, em situações extremas, passar por intervenções ao nível da via, ou 

mesmo no material circulante – da responsabilidade dos operadores. 

Em 2006 a REFER realizou um mapa estratégico da sua rede, numa escala nacional, de 

modo a identificar os troços de linha com maior pressão em termos acústicos. O 

resultado foi a produção de Planos de Redução de Ruído. De entre os troços com maior 

relevância (GIF – Grandes Infra-estruturas Ferroviárias) destaca-se a Linha de Cintura 

entre Campolide e Braço de Prata – incluindo a parte da concordância de Sete Rios, cujo 

plano de redução se encontra em aplicação. 

d.5. Componente Social 

O principal impacte decorrente do escoamento de contentores por via rodoviária prende-

se com a introdução na Avenida Brasília de um maior número de camiões,  

De modo a avaliar a variação do tráfego nas vias envolventes ao Terminal de 

Contentores de Alcântara, consideraram-se os dados de tráfego determinados no Estudo 

de Tráfego desenvolvido pela TIS para a REFER no âmbito do Estudo de Impacte 

Ambiental de “Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de 

Cintura”. Tomando por base diferentes pontos de análise e o tráfego esperado quer na 

Hora de Ponta da Manhã (HPM) quer na Hora de Ponta da Tarde (HPT), verifica-se a 

variação apresentada no quadro seguinte. 
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Quadro 8  - Variação do tráfego nas diferentes vias envolventes ao Terminal de Contentores de Alcântara 

Via / Sentido 

Ano 2013 Ano 2023 Variação global 
do tráfego na 

hora de ponta de 
2013 para 2023 

(%) 
Tráfego 

HPM 
Tráfego 

HPT 
Tráfego 

HPM 
Tráfego 

HPT 

 HPM HPT 
Av. Brasília (Lisboa) / Av. Brasília (Cascais) 357 1114 366 1123 2,5 0,8 
Av. Brasília (Cascais) / Av. Brasília (Lisboa) 1437 836 1432 849 -0,3 1,6 

Av. Ceuta (Norte) / Av. Ceuta (Sul)  1532 826 1617 795 5,5 -3,8 
Av. Ceuta (Norte) / R. Cruz de Alcântara 0 0 0 0 0,0 0,0 

R. Cruz de Alcântara / Acesso à ponte – A2 47 40 47 40 0,0 0,0 
R. Cruz de Alcântara / Av. Ceuta (Norte) 29 39 29 38 0,0 -2,6 

R. Cruz de Alcântara / Estação CP de Alcântara terra 0 0 0 0 0,0 0,0 
Av. Ceuta (Sul) / Av. Ceuta (Norte) 1772 2780 1825 2681 3,0 -3,6 

Av. Ceuta (Sul) / Estação CP de Alcântara terra 0 0 0 0 0,0 0,0 
Estação CP de Alcântara terra / R. Cruz de Alcântara 43 161 43 161 0,0 0,0 

Estação CP de Alcântara terra / Av. Ceuta (Sul) 278 461 389 434 39,9 -5,9 
Estação CP de Alcântara terra / Av. Ceuta (Norte) 0 0 0 0 0,0 0,0 

Acesso à ponte – A2 / Av. Ceuta (Norte) 324 589 319 581 -1,5 -1,4 
Acesso à ponte – A2 / Rua Prior do Crato 341 374 336 368 -1,5 -1,6 

Acesso à ponte – A2 / Av. Ceuta (Sul) 405 313 506 304 24,9 -2,9 
Av. Ceuta (Norte) / Acesso à ponte – A2 0 0 0 0 0,0 0,0 

Av. Ceuta (Norte) / Av. Ceuta (Sul) 1202 750 1386 697 15,3 -7,1 
Av. Ceuta (Norte) / R. Prior do Crato 346 193 341 190 -1,4 -1,6 
Av. Ceuta (Sul) / Av. Ceuta (Norte) 1148 1729 1216 1648 5,9 -4,7 
Av. Ceuta (Sul) / R. Prior do Crato 271 256 297 227 9,6 -11,3 

R. Prior do Crato / Acesso à ponte – A2 0 0 0 0 0,0 0,0 
R. Prior do Crato / Av. Ceuta (Norte) 620 1086 722 1046 16,5 -3,7 
Av. 24 de Julho (Poente) / Av. Ceuta 236 404 185 356 -21,6 -11,9 

Av. 24 de Julho (Poente) / Av. 24 de Julho (Nascente) 519 443 587 392 13,1 -11,5 
Av. 24 de Julho (Poente) / Rua de Cascais 330 203 467 172 41,5 -15,3 

Av. Ceuta / Av. 24 de Julho (Poente) 292 282 332 260 13,7 -7,8 
Av. Ceuta / Rua de cascais 1197 929 1442 886 20,5 -4,6 

Av. 24 de Julho (Nascente) / Av. 24 de Julho (Poente) 258 268 309 256 19,8 -4,5 
Av. 24 de Julho (Nascente) / Av. Ceuta 266 427 276 403 3,8 -5,6 

Rua de Cascais / Av. 24 Julho (Nascente) 141 191 185 180 31,2 -5,8 
Rua de Cascais / Av. Ceuta 915 1153 1051 1115 14,9 -3,3 

Rua de Cascais / Av. 24 de Julho (Poente) 335 444 473 398 41,2 -10,4 
Av. Brasília / Av. Brasília - Infante Santo 1149 395 1130 389 -1,7 -1,5 

Av. Brasília / Doca de Alcântara 295 474 310 494 5,1 4,2 
Doca de Alcântara / Av. Brasília 200 327 210 348 5,0 6,4 

Doca de Alcântara / Av. Brasília - Infante Santo 362 161 357 159 -1,4 -1,2 
Av. Brasília - Infante Santo / Av. Brasília 191 779 189 767 -1,0 -1,5 

Av. Brasília - Infante Santo / Doca de Alcântara 191 445 189 440 -1,0 -1,1 

 

Por observação do quadro anterior, verifica-se que não há, nas vias envolventes ao 

Terminal de Contentores de Alcântara um padrão de desenvolvimento de tráfego na 

medida em que há vias em que se verifica um aumento de tráfego e outras em que se 
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verifica a situação oposta. Assim, com a entrada em funcionamento da Ligação 

Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura haverá vias 

em que se verificará um acréscimo no tráfego e outras, em que se verificará um 

decréscimo no tráfego ao longo do tempo. 

Considerando em particular as projecções efectuadas para a Av. Brasília, pode 

constatar-se que a variação de tráfego global (ligeiros + pesados) para as horas de 

ponta, estimado para o ano 2023 será da ordem de 2,5% na HPM e 0,8% na HPT no 

sentido Lisboa – Cascais, enquanto no sentido inverso ocorrerá um aumento da ordem 

de 1,6% na HPT e um decréscimo de cerca de -0,3% na HPM. 

Em termos de viagens (considerando o período de circulação rodoviária de pesados 

associado ao TCA – das 08:00 às 24:00) e de modo a avaliar qual a contribuição efectiva 

em termos de pesados provenientes e com destino ao TCA (o qual constitui a principal 

fonte geradora de pesados para a Avenida de Brasília), consideraram-se os dados de 

projecto usados no desenvolvimento do projecto em estudo. Assim, e tendo por base o 

número de TEU’s a serem transportados e a sua distribuição pelos diferentes modos de 

escoamento (rodoviário, ferroviário e fluvial), espera-se um acréscimo no número de 

viagens conforme seguidamente apresentado. 

Quadro 9 - Evolução do número de viagens por minuto por sentido para a situação actual e para 

os anos 2023 e 2042 

Ano 2011 2023 2042 

TEU total 322.338 719.389 911.300 

% transportada por modo rodoviário 75,00 % 64,3% 52,6 % 

TEU transportado por modo rodoviário 210.326 400.241 416.783 

% transportada por modo Ferroviário 25,0 % 25,0 % 25,0 % 

TEU transportado por modo ferroviário 70.109 156.467 198.208 

% transportada por modo fluvial 0,0 % 11,1 % 22,4 % 

TEU transportado por modo fluvial 0 69.160 177.840 

Camiões / dia  542 763 708 

Viagens / hora / sentido  34 48 44 

viagens / min / sentido  0,6 0,8 0,7 

 
 

Assim, e tendo em consideração os valores acima indicados, bem como os valores 

reportados no Estudo de Tráfego da REFER, e respectivas conclusões, não se prevê 

que o acréscimo de pesados com origem e destino do Terminal de Contentores de 
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Alcântara induza impactes significativos no modo de escoamento ao longo da Avenida 

Brasília, pelo que não se prevê alterações nos níveis de serviço4 actualmente existentes. 

Complementarmente, e tal como referido no Anexo B, onde consta a análise do impacte 

das vibrações (decorrentes do acréscimo do número de camiões na Avenida Brasília) 

sobre a incomodidade humana, verificou-se que se poderia obter um agravamento da 

situação actualmente existente. Contudo, e considerando que estamos na presença de 

uma área em que a ocupação humana permanente não é muito significativa, o impacte 

perde significância. 

Ao nível ferroviário, com a expansão do terminal de contentores de Alcântara, verificar-

se-á um aumento no número de composições de mercadorias a circular ao longo da 

Linha de Cintura. A linha de cintura liga directamente com as linhas de Sintra, da 

Azambuja e a linha do Sul e indirectamente com a linha de Cascais, conforme se pode 

verificar pela figura seguinte: 

 

Figura 8  - Desenvolvimento da Linha de Cintura de Lisboa 

O escoamento ferroviário de contentores faz-se presentemente durante todo o dia (incluindo 

o período nocturno). Com a ampliação do Terminal de Contentores de Alcântara prevê-se 

                                                      

4 Nível de serviço – medida qualitativa das condições de circulação (velocidade, segurança, custo de operação e 

comodidade) asseguradas aos utilizadores por uma infra-estrutura rodoviária, sendo normalmente caracterizada 

pela velocidade de operação. 
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que se mantenha o horário actual. Contudo, presentemente a circulação faz-se fora das 

horas de ponta de modo a minimizar a interferência com a circulação de passageiros. 

Tendo em consideração o referido, prevê-se efectivamente um aumento no número de 

composições de transporte de mercadorias, contudo, dado que haverá uma adaptação em 

termos de horários de modo a minimizar a interferência com a circulação de passageiros 

não se prevê a ocorrência de impactes ao nível dos padrões normais de circulação dos 

utentes como consequência deste acréscimo. 

Ao nível da incomodidade na envolvente da Linha de Cintura, esta poderá estar relacionada 

com o ambiente sonoro. No entanto, como acima referido, os cálculos efectuados assentam 

em princípios conservativos, além de que a REFER, enquanto entidade gestora da rede, 

possui programas de acompanhamento e monitorização que permitem avaliar a 

necessidade de adoptar medidas de minimização adicionais às já existentes na linha. 
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2.2  -  ANÁLISE ESPECÍFICA 

a - Recursos Hídricos 

Atendendo à necessidade de proceder a dragagens, nomeadamente no interior da Doca 

de Alcântara, na zona de ampliação do Cais e na faixa adjacente à área de ampliação, e 
dado que parte dos sedimentos a remover são de Classe 3, deverão ser apresentados 

desde já, os seguintes dados, de modo a dar cumprimento ao definido na Portaria nº 
1450/2007: 

o Duração e calendarização prevista para a extracção; 

o Metodologia, frequência e equipamentos de extracção; 

o Local de deposição; 

o Volume e composição dos sedimentos a dragar; 

o Propriedades físicas, químicas, bioquímicas e biológicas dos dragados; 

o Caracterização do local de deposição; 

o Quantidade de resíduos a imergir por dia. 

Comentário da APA: Considera-se que o Aditamento não responde de forma integral ao 
solicitado, não permitindo assim dar cumprimento à Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
Novembro.  

No que se refere às propriedades dos dragados não são apresentadas as características 
biológicas. 

Relativamente à metodologia, frequência e equipamento de extracção, é referido na pág. 62 
que a extracção dos sedimentos será realizada através da utilização de uma grua de 
lagartas de 40 a 80 toneladas e com recurso a um balde clamshell de 2 m3. No entanto, na 
pág. 65, é referido que para minimizar a dispersão de poluentes ressuspendidos deve "ser 
escolhida uma draga que minimize a ressuspensão de sedimentos", pelo que deve ser 
esclarecido qual será efectivamente o equipamento de extracção a utilizar. 

Em consequência, considera-se que a metodologia de dragagem está insuficientemente 
descrita. Também não é apresentada a frequência de dragagem, nem os motivos pela qual a 
mesma não é apresentada, considerando-se que esta informação está em falta. 
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Quanto aos locais de deposição, o Aditamento remete a sua determinação para fase de 
Projecto de Execução, o que não se considera aceitável, nomeadamente por se tratar de 
sedimentos de Classe 3. 

Não é apresentada a quantidade de dragados a imergir por dia.  

Assim, e tal como já solicitado, devem ser identificados e caracterizados os locais de 
deposição do material a dragar. A caracterização deve ser feita de acordo com a Portaria nº 
1450/2007, de 12 de Novembro, incluindo ainda a caracterização dos fundos no sentido de 
avaliar se ocorrerão alterações físico-químicas, químicas, bioquímicas, biológicas, e de 
toxicidade dos fundos decorrentes da deposição, assim como afectação das comunidades 
bentónicas. Deve ainda ser apresentada a caracterização da qualidade da água. 

Esta informação relativa aos locais de deposição afigura essencial, dado que apenas 
sabendo as características da situação actual (situação de referência) será possível 
proceder a uma avaliação dos impactes decorrentes da deposição dos sedimentos. 

 

 Duração e calendarização prevista para a extracção 

Apesar das indefinições naturalmente associadas à fase de desenvolvimento de projecto e à 

volumetria a dragar, prevê-se que a extracção dos sedimentos ocorra durante um período de 

3 meses com inicio em Julho de 2011. 

Metodologia, frequência e equipamentos de extracção. Volume e composição dos 
sedimentos a dragar. Quantidade de resíduos a emergir por dia 

Tendo em consideração a fase de desenvolvimento do projecto, há ainda algumas 

imprecisões quanto à volumetria a dragar e ao método de dragagem a considerar. No 

entanto, prevê-se já que a extracção dos sedimentos ocorra, tal como referido, durante um 

período de 3 meses, através da utilização de uma grua de lagartas de 40 a 80 toneladas e 

com recurso a um balde clamshell de 2 m3. O transporte para o local de deposição será 

efectuado através de um batelão com abertura pelo fundo, com capacidade de transporte de 

750 m3, estimando-se que o volume total de sedimentos removido ronde os 100.000 m3. 

Complementarmente e de modo a caracterizar o material a dragar com a expansão do Terminal 

de Contentores de Alcântara procedeu-se à realização de um programa de prospecção, cujos 

principais resultados são apresentados no Capítulo 4.3.5. do Relatório Técnico do Estudo de 

Impacte Ambiental. 
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Ao nível da caracterização física foram considerados os seguintes parâmetros:  

- Análise granulométrica por sedimentação (LNEC E196) 

- Determinação da Matéria orgânica (NP 143) 

- Determinação do teor em água (NP 84) 

Em termos de caracterização química, esta consistiu na determinação dos seguintes 

parâmetros: 

- Metais pesados (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) 

- PCB (Bifenilos policlorados) 

- HCB (Hexaclorobenzeno) 

- PAH (Hidrocarbonetos policiclicos aromáticos) 

As amostragens foram realizadas nos locais identificados na figura seguinte. 

 
Fonte: Geocontrole, 2008 

Figura 9  - Localização dos Ensaios e sondagens realizados 
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Segundo o documento “Prospecção Geotécnica na Doca de Alcântara” (Geocontrole, 2008b) 

os resultados obtidos são os apresentados nos quadros seguintes: 

Quadro 10  - Características físicas das amostras de lodo (local de ampliação do cais) 

Referência 
da 

Amostra 

Descrição 
Litológica 

Granulometria
% < 0.42mm 

% > 0.074mm 
% < 0.002mm 

Teor em 
 água 
(%) 

Teor em 
matéria 

orgânica 
(%) 

COT 
g/kg de 
matéria 

seca 

Carbonatos 
(%) 

SW2 
0.0 a 0.6m 

Argila siltosa lodosa, cinzento 
acastanhado 

100, 93, 31 57.9 2.69 15 6.7 

SW2 
4.8 a 5.4m 

99, 91, 28 55.4 2.60 15 6.8 

SW2 
6.2 a 6.8m 

99, 92, 28 56.2 2.73 19 <0.5 

SW3 
0.0 a 0.6m Argila silto-arenosa lodosa, 

castanho acinzentado 

91, 80, 20 95.9 3.21 16 7.4 

SW3 
3.6 a 4.2m 

85, 67, 19 49.8 2.40 3.7 1.4 

SW3 
6.0 a 6.6m 

Argila silto-arenosa lodosa, com 
seixo disperso castanho 56, 48, 16 44.0 1.20 15 8.6 

SW6 
0.0 a 0.6m Argila silto-arenosa lodosa, 

castanho acinzentado 

100, 93, 33 67.9 2.94 15 6.4 

SW6 
5.0 a 5.6m 

99, 94, 32 60.8 2.8 14 6.2 

SW6 
7.24 a 7.84m 

Argila siltosa, com seixo disperso 
castanho 57, 16, 2 33.2 0.61 13 9.8 

SW7 
1.0 a 1.6m 

Argila siltosa lodosa, castanho 
acinzentado 99, 98, 27 88.1 3.77 22 4.3 

SW7 
3.0 a 3.6m 

Argila siltosa lodosa, levemente 
arenosa castanho acinzentado 90, 85, 29 94.6 3.79 18 5.8 

SW7 
4.9 a 5.5m 

Areia silto-argilosa, com seixo, 
castanho acinzentado 41, 35, 13 41.2 2.90 16 5.5 

Fonte: Geocontrole, 2008 

 

Quadro 11  - Características químicas das amostras de lodo (local de ampliação do cais) 

Referência 
Da Amostra 

As 
Cd 

(mg/kg) 

Cr 
Cu 

(mg/kg) 

Hg 
Ni 

(mg/kg) 

Pb 
Zn 

(mg/kg) 

PCB 
soma 

(µg/kg) 

HCB 
(µg/kg) 

PAH 16 
soma 

(µg/kg) 

Classe 
Materiais 
Dragados 

SW6 
0.0 a 0.6m 

4.2 
0.58 

49 
43 

1.0 
29 

110 
270 

8.8 <1 280 Classe 2 

SW6 
5.0 a 5.6m 

33 
<0.4 

42 
30 

0.58 
30 

59 
180 

6.8 <1 210 Classe 2 

SW7 
1.0 a 1.6m 

30 
0.6 

63 
48 

1.1 
35 

100 
260 

4.1 <1 510 Classe 2 

SW2 
0.0 a 0.6m 

15 
<0.4 

39 
21 

0.24 
26 

24 
78 

<7 <1 21 Classe 2 
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Quadro 11  - Características químicas das amostras de lodo (local de ampliação do cais) 

Referência 
Da Amostra 

As 
Cd 

(mg/kg) 

Cr 
Cu 

(mg/kg) 

Hg 
Ni 

(mg/kg) 

Pb 
Zn 

(mg/kg) 

PCB 
soma 

(µg/kg) 

HCB 
(µg/kg) 

PAH 16 
soma 

(µg/kg) 

Classe 
Materiais 
Dragados 

SW2 
4.8 a 5.4m 

18 
<0.4 

37 
19 

<0.1 
24 

17 
72 

<7 <1 36 Classe 2 

SW2 
6.2 a 6.8m 

16 
<0.4 

36 
17 

<0.1 
24 

17 
72 

<7 <1 57 Classe 2 

SW3 
0.0 a 0.6m 

60 
1.3 

56 
63 

2.9 
30 

190 
400 

12 <1 490 Classe 3 

SW3 
3.6 a 4.2m 

<0.1 
<0.4 

160 
27 

<0.1 
96 

<0.1 
73 

<7 <1 13 Classe 3 

SW3 
6.0 a 6.6m 

35 
0.58 

38 
36 

1.1 
23 

97 
230 

9.5 <1 420 Classe 2 

SW6 
7.24 a 7.84m 

38 
0.43 

65 
49 

0.92 
48 

110 
240 

4.0 <1 * - 

SW7 
3.0 a 3.6m 

26 
0.48 

35 
36 

0.91 
25 

76 
250 

7.5 <1 720 Classe 2 

SW7 
4.9 a 5.5m 

36 
0.96 

42 
49 

1.7 
24 

120 
330 

2.0 <1 490 Classe 3 

* amostra sem resultados 
Fonte: Geocontrole, 2008 

 

Na fase seguinte, de projecto de execução em que se terá conhecimento do volume exacto 

de dragados e no âmbito do pedido de licenciamento da deposição dos mesmos em lugar 

adequado (tal como anteriormente referido), será dado cumprimento ao disposto no nº1 da 

Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro. Assim, aquando da solicitação do pedido de 

licenciamento proceder-se-á em conformidade com o definido no nº 6 – Imersão de Resíduos 

do Anexo I da referida Portaria, nomeadamente através da realização de: 

1. Memória descritiva e justificativa do projecto que inclua: 

a) Análise das características dos resíduos a emergir, nomeadamente quanto a: 

- Quantidade total e composição; 

- Quantidade de resíduos a emergir por dia; 

- Forma em que se apresentem para imersão, a respectiva tonelagem no estado 

húmido (por zona de imersão e unidade de tempo), o método de dragagem, a 

determinação visual das características de sedimento e a frequência das operações 

de dragagem; 

- Propriedades físicas, químicas, bioquímicas e biológicas; 
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- Avaliação de toxicidade, persistência e acumulação em seres vivos ou em 

sedimentos; 

- Transformações químicas e físicas dos resíduos após imersão, nomeadamente a 

formação eventual de novos compostos; 

- Probabilidade de produção de substâncias que transmitam mau sabor aos recursos 

piscícolas, com consequências na sua comercialização. 

b) Caracterização do local de imersão, nomeadamente quanto a: 

- Identificação das massas de água afectadas; 

- Posição geográfica, profundidade e distância à costa; 

- Localização em relação à existência de recursos vivos adultos e juvenis, 

designadamente áreas de desova e de maternidade dos recursos vivos, rotas de 

migração de peixes e mamíferos, áreas de pesca desportiva e comercial, áreas de 

grande beleza natural ou com importância histórica ou cultural, áreas com especial 

importância científica ou biológica; 

- Localização em relação a áreas de lazer; 

- Métodos de acondicionamento, se necessário; 

- Diluição inicial realizada pelo método de descarga proposto; 

- Dispersão, características de transporte horizontal e de mistura vertical; 

- Existência e efeitos dos vazamentos e imersões em curso e dos previamente 

realizados. 

c) Definição do programa de monitorização a implementar, o qual incluirá um levantamento 

topo-hidrográfico do local antes e depois da imersão. 

Finalmente refira-se que o volume de resíduos a imergir por dia em cada local será função do 

volume de dragados de cada Classe identificada. Tal como referido, esta definição será feita 

aquando do pedido de licenciamento. 

 Local de Deposição – Identificação e Caracterização 

Na presente fase e de modo a caracterizar os dragados existentes na zona para onde se 

prevê a expansão do Terminal de Contentores de Alcântara, procedeu-se à identificação da 

Classe dos dragados através da análise dos parâmetros considerados na Tabela 2 do Anexo 

III da Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro. 
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De acordo com o resultado das análises realizadas foram identificados dragados 

pertencentes à Classe 2 e à Classe 3. Relativamente aos locais de deposição dos dragados, 

estes dependem da Classe dos mesmos.  

Assim, de acordo com informação da Administração do Porto de Lisboa, a deposição dos 

dragados de Classe 1 e 2 poderá verificar-se possível nos locais seguidamente identificados. 

Estes locais têm vindo a ser utilizados há dezenas de anos (entre 40 a 50 anos) para imersão 

de dragados que rapidamente são dispersos por acção das correntes tidais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos / 
Coordenadas φ λ 

P1 38º 41’ 45’’ 9º 9’ 54’’ 

P2 38º 41’ 48’’ 9º 9’ 13’’ 

P3 38º 41’ 32’’ 9º 9’ 58’’ 

P4 38º 41’ 34’’ 9º 9’ 12’’ 
 

 

Figura 10 - Local de deposição de 

dragados 

 

Os locais de lançamento de dragados nas secções do estuário entre Alcântara e Algés perto 

da margem sul, apresentam profundidades elevadas. Nestes locais, os níveis de maré são 

muito próximos dos níveis oceânicos em virtude de se encontrarem próximos da embocadura 

do estuário. As velocidades máximas à superfície situam-se entre 2 e 3 nós à superfície, 

apresentando valores inferiores perto do fundo. 
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Pontos / Coordenadas φ λ 
P1 38º 41’ 5’’ 9º 13’ 47’’ 
P2 38º 41’ 12’’ 9º 12’ 40’’ 
P3 38º 40’ 49’’ 9º 13’ 48’’ 
P4 38º 40’ 57’’ 9º 12’ 31’’ 

Figura 11 - Local de deposição de dragados  

 

Os materiais dragados ligeiramente contaminados - Classe 3, são habitualmente imersos fora 

do estuário em local a definir com a entidade competente para a emissão da respectiva 

autorização. Em dragagens anteriormente realizadas, os sedimentos da Classe 3 foram 

imersos fora do estuário, numa zona que se situa aproximadamente a 20 milhas marítimas de 

Algés, por indicação do IPTM. Esta área definida como uma circunferência com um raio de 

200m e ponto central nas coordenadas longitude 09º19’W e latitude 38º29’ N situa-se 

sensivelmente na batimétrica dos -400 m (ZH), imediatamente a norte da depressão 
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submarina correspondente ao canhão do rio Tejo, conforme se pode verificar na figura 

seguinte. 

 

Figura 12 - Local de deposição de dragados de Classe 3 

 

No âmbito da “Caracterização da comunidade de macroinvertebrados bentónicos no canal de 

saída do Tejo” (Agosto de 2010) realizada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do 

projecto de “Dragagem para o Estabelecimento da Bacia de Acesso e Manobra do Terminal 

de Contentores de Alcântara”, foram realizadas amostragens nos locais assinalados nas 

figuras seguintes: 
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Fonte:” Caracterização da comunidade de 

macroinvertebrados bentónicos no canal de 

saída do Tejo”, Agosto, 2010 

 

Figura 13 - Pontos de recolha de 

amostra junto ao local 

de deposição de 

dragados A. 

 

Fonte:” Caracterização da comunidade de 

macroinvertebrados bentónicos no canal de 

saída do Tejo”, Agosto, 2010 

 

Figura 14 - Pontos de recolha de 

amostras junto ao 

local de deposição de 

dragados B.  
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As conclusões obtidas na caracterização realizada, são as seguintes: 

“Tendo em consideração os resultados obtidos para a análise sedimentar, verifica-se que as 

áreas estudadas apresentam diferenças ao nível das fracções de sedimentos que as 

compõem. 

Na zona central do canal de navegação verifica-se que a fracção sedimentar dominante é 

constituída por areias, havendo um conteúdo reduzido de elementos finos ou vasosos. Este 

resultado está provavelmente relacionado com as fortes correntes tidais que impedem a 

deposição dos elementos mais finos. Tal hipótese pode ser igualmente suportada pela análise 

da matéria orgânica presente no sedimento, uma vez que o facto de existirem fortes correntes 

limita fortemente a deposição de matéria orgânica no sedimento. Este facto é particularmente 

observável nos resultados obtidos na área A em que se registou a dominância de fracções de 

areias finas a grossas no sedimento e percentagens de matéria orgânica reduzidas (entre 2 e 

5%). 

No que concerne a biodiversidade e densidade de macroinvertebrados bentónicos verifica-se, 

de um modo geral, que com a excepção das amostras da área B localizadas junto da margem 

Sul, a área de estudo apresenta uma reduzida riqueza específica (menos que 7 espécies) e 

densidade de macroinvertebrados bentónicos. Pode-se ainda concluir que as comunidades 

existentes nas áreas consideradas são relativamente distintas. 

Analisando com maior detalhe as espécies identificadas, verifica-se que a maioria das espécies 

é característica de ambientes marinhos, sendo uma comunidade diferente das típicas 

comunidades estuarinas observadas em locais mais a montante do estuário do Tejo (Rodrigues 

et al., 2006; Silva et al., 2006; Gaudêncio & Cabral, 2007). A área A é dominada por anelídeos, 

nomeadamente poliquetas. O poliqueta que se destaca na área A é Mediomastus fragilis. Na 

área B, verificam-se cenários distintos entre a zona onde foi recolhida a amostra B1 e a zona 

onde foram recolhidas as restantes amostras. Na amostra B1, considerada semelhante às 

amostragens mal sucedidas no interior na área B, foi apenas identificado um camarão 

(Crangon crangon) e um ofiurídeo (Amphipholis squamata). Estas espécies são epibentónicas, 

vivendo à superfície do sedimento, pelo que deverão ter sido capturadas por estarem 

associadas aos fragmentos rochosos amostrados. Relativamente à Crangon crangon, a 

ocorrência desta espécie no estuário do Tejo está habitualmente associada a sedimentos 

constituídos por areias médias com baixo conteúdo em matéria orgânica (Rodrigues et al., 

2006). Uma das poucas espécies existente em mais do que uma área foi Nephtys hombergii. 

Esta espécie domina locais tipicamente profundos, entre os 50 e 260 metros (Gaudêncio & 

Cabral, 2007). 
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Analisando os resultados obtidos no contexto das áreas de realização das dragagens e 

imersão de dragados, verifica-se que todas as áreas apresentam uma reduzida riqueza 

específica e, de um modo geral, densidades e diversidades igualmente baixas. Tais resultados 

poderão evidenciar a existência de perturbação inerente aos processos de dragagens que 

ocorrem na área de estudo desde há várias décadas mas são igualmente o produto das 

características físicas da área de estudo (fortes correntes tidais de 30 a 50m de profundidade). 

Destaca-se, também que, apesar de 4 das 5 amostras da área B estarem relativamente 

distanciadas da área de deposição de dragados, permitem, contudo, analisar o resultado da 

imersão de dragados na envolvente. Assim, e ainda que se observe variabilidade nos 

resultados entre as amostras, os dados obtidos parecem evidenciar que na zona envolvente à 

imersão de dragados (área B) as comunidades apresentam uma diversidade e densidade 

relativamente superiores. Este facto parece indicar que a imersão de dragados efectuada na 

área B há várias décadas não apresenta efeitos significativos sobre as comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos que ocorrem na envolvente à mesma” 

Propor medidas de minimização da dispersão de poluentes ressuspendidos aquando 

das operações de dragagem e deposição de dragados. 

Comentário da APA: O Aditamento não responde ao solicitado. Tendo em conta os dados 
indicados no ponto anterior, devem ser propostas medidas de minimização. 

As recomendações propostas para a dispersão dos poluentes ressuspendidos são as seguintes: 

 Proceder à caracterização física (granulometria, densidade, percentagem de sólidos e 

carbono orgânico total) e química (grau de contaminação) na fase de licenciamento de acordo 

com o referido na Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro, da coluna de sedimentos a 

dragar, para a selecção do seu destino final; 

 Proceder à caracterização dos locais de deposição dos dragados na fase de licenciamento tal 

como expresso na Portaria nº 1450/2007. 

 Respeitar o volume de sedimentos dragados e as áreas definidas pelo projecto, impedindo 

extracções superiores às estritamente necessárias. 

 Definir limites de tolerância admitidos para sobredragagens, os quais devem constar do 

caderno de encargos; 

 Proceder ao registo das dragagens, com a identificação das áreas de intervenção, data, 

volumes dragados e método de dragagem utilizados. 

 Reduzir tanto quanto possível a duração e extensão das operações de dragagem. 
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 Os trabalhadores afectos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em caso de 

acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos. 

 As dragagens e imersão de dragados deverão ser efectuadas fora da época balnear (Junho a 

Setembro), de forma a minimizar eventuais afectações das praias a jusante; 

 Para evitar a turbidez provocada pela descarga da água repulsada pela draga, a água deve 

ser lançada para terra e criada uma bacia de retenção, de forma a depositar-se grande parte 

do material sólido antes de ser lançada ao rio; 

 O levantamento topo-hidrográfico final da zona dragada deverá ser remetido ao Instituto 

Hidrográfico para uma eventual necessidade de actualização dos documentos náuticos. 

Dado que parte dos sedimentos a dragar e a depositar são de Classe 3, deverá ser 
avaliada a hipótese de, em complemento ao Programa de Monitorização já definido, 

realizar análises de toxicidade, persistência e acumulação em seres vivos ou em 
sedimentos, de acordo com a Portaria nº 1450/2007. 

Comentário da APA: O Aditamento não responde ao solicitado, não apresentando as 
análises de toxicidade, persistência e acumulação em seres vivos ou em sedimentos, de 
acordo com a Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro.  

Salienta-se que o Plano de Monitorização de Recursos Hídricos, tendo em conta a referida 
Portaria, deve incluir, além dos parâmetros propostos, os seguintes: PCB (soma), PAH 
(soma), HCB. 

No Anexo E apresenta-se o Plano de Monitorização de Recursos Hídricos reformulado, considerando 

as recomendações acima expostas. 

b - Ambiente Sonoro 

A análise realizada ao nível do Ambiente Sonoro encontra-se presente no Anexo D – Ambiente 
Sonoro do presente documento. 

Complementarmente, a avaliação dos impactes sobre o ambiente sonoro é sintetizada no ponto 1.3 

do presente Aditamento. 
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c - Vibrações 

Comentário da APA: A resposta aos elementos solicitados pela Comissão de Avaliação no 
âmbito destes factores deve ter em consideração a análise a desenvolver para resposta ao 
ponto 1.3 do Pedido de Elementos.  

A análise realizada ao nível das Vibrações encontra-se presente no Anexo B – Registo e 
Interpretação de Vibrações, provocadas pela circulação de tráfego pesado, em edificações da 
Avenida Brasília, Lisboa e no Anexo F – Estudo do Comportamento de Pilhas de Contentores 
no Terminal de Alcântara sob a acção de eventos sísmicos do presente documento. 

Complementarmente, a avaliação dos impactes ao nível das vibrações é sintetizada no ponto 1.3 do 

presente Aditamento e no ponto seguinte referente ao Património. 

d - Património 

Comentário da APA: A resposta aos elementos solicitados pela Comissão de Avaliação no 
âmbito deste factor deve ter em consideração a análise a desenvolver para resposta ao 
ponto 1.3 do Pedido de Elementos.  

Dado que o Projecto interfere com os imóveis classificados, nomeadamente a nível da sua 
preservação física e do seu enquadramento, deve ser claramente avaliada a magnitude e 
significância dos impactes sobre o património.  

Deve ser analisado o comportamento sísmico das pilhas de contentores e o risco face à 
proximidade de elementos patrimoniais. Deve também ser avaliado o efeito da circulação de 
pesados nos acessos à zona. 

Deve ser avaliada a deformação que o acréscimo do tráfego de pesados pode causar nos 
solos de fundação e a consequente ocorrência do assentamento de fundações das 
edificações vizinhas, bem como as patologias que lhe são inerentes.  

Devem ainda ser avaliados os impactes decorrentes das vibrações e emissões atmosféricas 
inerentes ao tráfego de pesados sobre os edifícios e respectivas medidas de minimização, 
de modo a garantir a salvaguarda e a integridade dos imóveis classificados e em vias de 
classificação. 
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A avaliação da interferência sobre as ocorrências patrimoniais localizadas ao longo da Avenida 

Brasília é feita no ponto 1.3 do presente Aditamento. As principais conclusões verificadas são 

seguidamente apresentadas: 

 Tendo em consideração as edificações existentes ao longo da Avenida Brasília e a análise 

realizada em termos de qualidade do ar, verifica-se que o principal impacte passível de ser 

verificado decorre, tal como referido no Aditamento 1, essencialmente das emissões de 

poluentes atmosféricos. Estes prendem-se com a contribuição das emissões de poluentes 

para a formação de chuvas ácidas, que podem contribuir para a erosão das fachadas. 

Assumem particular importância os compostos azotados (NOx) e os compostos de enxofre 

(SO2) gerados pelas altas temperaturas de queima e da oxidação das impurezas sulfurosas 

dos combustíveis fósseis.  

 Verificou-se ainda que as emissões estimadas destes poluentes para o tráfego do TCA, são 

pouco significativas, quando comparadas com o valor inventariado para o concelho de 

Lisboa, não se prevendo impactes sobre os edifícios patrimoniais existentes. Para além deste 

facto, a relação causa/efeito das emissões no local não se pode considerar directa, dado o 

carácter transfronteiriço da poluição atmosférica. 

 Considerando a análise realizada ao nível das vibrações sobre os imóveis patrimoniais, 

conclui-se que “Apesar de na Avenida Brasília já se verificar grande afluência de viaturas 

pesadas, em termos estruturais não foi verificada qualquer amplitude da velocidade de 

vibração que possa causar, à luz da NP 2074, qualquer dano estrutural”. 

Complementarmente e de modo a avaliar o comportamento de uma pilha de contentores sob a acção 

de eventos dinâmicos, tais como sismos, procedeu-se a uma simulação conforme apresentado no 

Anexo F – Estudo do comportamento de pilhas de contentores no terminal de Alcântara sob a 
acção de eventos sísmicos. De acordo com a análise realizada verificou-se que: 

 Considerando uma pilha de 5 contentores (número máximo de contentores possível de 

empilhar em altura com recurso à maquinaria que será utilizada no TCA), verificou-se que o 

limite de estabilidade depende não só dos parâmetros dinâmicos (intensidade e duração do 

evento dinâmico) mas também do tipo de pavimento onde os contentores assentam, tendo 

sido considerados três tipos de pavimentos: asfalto molhado, asfalto seco e pavê. 

 Considerando um cenário sísmico equivalente ao ocorrido em 1755, de grau 9,0 e com uma 

duração de aproximadamente 7 minutos (420 segundos) verificaram-se duas situações: para 

um piso tipo asfalto molhado e para o tipo asfalto seco, a pilha de 5 contentores encontrava 

instabilidade, prevendo-se o colapso da mesma. Para um piso tipo pavê, a pilha de 5 
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contentores poderia manter a sua estabilidade, não obstante se encontrar no limiar da 

mesma; 

 Assim, após o dimensionamento do modelo laboratorial desenvolvido, verificou-se que o pavê 

é aquele que oferece maior estabilidade dinâmica face a solicitações sísmicas. 

 Verificou-se ainda que a variável que mais influenciará o deslocamento é a intensidade do 

evento sísmico, sendo que também o tempo de duração e o número de contentores 

influenciará esta grandeza de uma forma menos expressiva. 

Face ao exposto e de modo a minimizar a afectação das Gares marítimas localizadas na envolvente 

da área de parqueamento dos contentores, recomenda-se que o pavimento do parque de contentores 

seja em “pavê”, facto que se prevê desde já. 

e - Ordenamento do Território 

11.1.1 - De acordo com as Normas Orientadoras (N.O.) do Plano Regional de 
Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), será necessário 

explicitar a conformidade da pretensão com a N.O._2.4.3. Grandes Geradores de Tráfego, 
pelo que deverão ser apresentados estudos complementares de impacte de tráfego, 

incluindo planos de contingência específicos sobre: a ligação fluvial proposta; a ligação 
ferroviária proposta e a ligação rodoviária proposta. 

Comentário da APA: Considera-se que a informação apresentada no Aditamento não é 
suficiente para dar resposta ao solicitado, não sendo apresentados estudos 

complementares de impacte de tráfego. A resposta a esta questão deve ter em 
consideração a análise a desenvolver para resposta ao ponto 1.3 do Pedido de 

Elementos. 

No âmbito do projecto da expansão do Terminal de Contentores de Alcântara foi igualmente avaliado 

o modo de escoamento dos contentores de e para o Terminal. Assim, foram realizadas avaliações de 

tráfego para as diferentes componentes – rodoviário, ferroviário e fluvial. Os volumes de tráfego 

esperados para cada modo de escoamento são apresentados no ponto 1.3 do presente Aditamento, 

bem como os impactes resultantes do acréscimo de tráfego. 

Paralelamente, a responsabilidade afecta ao escoamento dos contentores por via rodoviária, 

ferroviária ou fluvial, cabe a diferentes entidades, consoante a zona em que a mesma se processa. 
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Consoante as áreas de intervenção, as diferentes entidades detêm planos de contingência a aplicar 

em caso de anomalia no correcto escoamento dos contentores. No quadro seguinte são identificados 

os modos de escoamento considerados, as acessibilidades existentes, os horários de funcionamento 

previstos e as entidades que poderão ter um papel activo em caso de ocorrência de anomalia no 

correcto escoamento dos contentores.  
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Modo de 
escoamento Vias de comunicação consideradas Horário previsto de circulação Entidades responsáveis 

Rodoviário 

Actualmente este é feito através da Avenida Brasília no sentido de 
Algés, para aceder à rotunda de acesso ao IC17 – Circular 
Regional Interior de Lisboa (CRIL). A partir daqui consegue-se a 
distribuição para a rede rodoviária regional e nacional, através da 
distribuição do tráfego pelo IC17/CRIL, A5/IC15 – Cascais, IC19, 
A1, IC16 – Amadora e IC18/CREL, pelo IC22 - Odivelas e A8 – 
Loures. Contudo, e dado que se encontra em fase de conclusão o 
traçado do IC17/CRIL, este privilegiará o escoamento de tráfego 
evitando em grande escala o atravessamento pelo IC19 e pela 
denominada 2ª Circular em Lisboa. 

A circulação rodoviária manter-se-á 
igual à actualmente existente, ou seja, o 
horário corresponderá aos 2 turnos de 
expediente normal, ou seja, entre as 8 h 
e as 24h 

LISCONT (responsável pelo correcto acondicionamento dos 
contentores nos camiões) 
Empresas responsáveis pelo transporte dos contentores 
Câmara Municipal de Lisboa (dentro da área de Lisboa – o 
município dispõe de um Centro Municipal de Operações de 
Emergência e Protecção Civil, o qual se rege pelo Plano de 
Emergência Municipal) 
Câmara Municipal de Lisboa, enquanto entidade gestora e 
de manutenção das vias rodoviárias da cidade. 
Protecção Civil 
Concessionárias responsáveis pela vias nacionais por onde 
se processa o escoamento dos contentores 

Ferroviário 

O escoamento de contentores pelo modo ferroviário, surge 
associado ao projecto da “Ligação Desnivelada da Linha de 
Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura”, cuja Declaração 
de Impacte Ambiental, ao seu Estudo Prévio, foi emitida a 09 de 
Março de 2010. De acordo com o Estudo de Impacte Ambiental 
referido, com este projecto pretende-se: 
Acabar com o cruzamento de nível entre a linha de caminho-de-
ferro para passageiros para Lisboa – Cascais, e a linha de 
caminho-de-ferro de mercadorias que liga o Porto de Lisboa e a 
Linha de Cintura; 
Estabelecer a nova ligação da linha de caminho-de-ferro para 
passageiros Lisboa-Cascais, à parte Norte de Lisboa, seguindo a 
Linha de Cintura, proporcionando, através da interligação desta 
linha com a rede de Metropolitano de Lisboa, uma ligação mais 
cómoda, fácil e rápida aos diferentes destinos dos seus 
utilizadores. Também a ligação directa à Gare do Oriente permite 
uma mais fácil acessibilidade da Linha de Cascais à Linha do 
Norte, e também à Linha do Sul (mesmo já a partir da Estação de 
Entrecampos via ponte 25 de Abril) e, no futuro, via Terceira 
Travessia do Tejo (TTT); 
Acabar com o cruzamento de nível entre a linha de caminho-de-
ferro de mercadorias que liga o Porto de Lisboa e a Linha de 
Cintura e as rodovias Av. Brasília, Av. da Índia, Largo de Alcântara; 
Melhorar significativamente a fluidez do tráfego rodoviário na zona 
de Alcântara. 

O horário de circulação ferroviária ainda 
não se encontra totalmente definido, 
contudo tendencialmente ocorrerá ao 
longo de todo o dia com excepção das 
horas de ponta, tal como actualmente já 
se verifica. 

LISCONT (responsável pelo correcto acondicionamento dos 
contentores nas composições ferroviárias) 
REFER (enquanto entidade gestora das linhas ferroviárias) 
Câmara Municipal de Lisboa (dentro da área de Lisboa – o 
município dispõe de um Centro Municipal de Operações de 
Emergência e Protecção Civil, o qual se rege pelo Plano de 
Emergência Municipal) 
Protecção Civil 
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Modo de 
escoamento Vias de comunicação consideradas Horário previsto de circulação Entidades responsáveis 

Fluvial 
A circulação fluvial é feita a partir do rio Tejo, e permitirá a 
articulação com uma rede de plataformas logísticas, de que é 
exemplo Castanheira do Ribatejo. 

O horário de circulação por barcaças 
ainda não se encontra definido, contudo 
tendencialmente ocorrerá ao longo de 
todo o dia (inclusive em horário 
nocturno). 

LISCONT (responsável pelo correcto acondicionamento dos 
contentores nas barcaças) 
Empresas responsáveis pelo transporte dos contentores 
Administração da Região Hidrográfica do Tejo 
Instituto da Água 
Administração do Porto de Lisboa 
Protecção Civil 
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11.1.2 Justificar a ocupação da Área Estruturante Primária conforme as Normas 
Orientadoras (N.O.) 2.2.1 e 2.2.2 do PROTAML. 

Comentário da APA: Justificar de acordo com o estabelecido nas Normas Orientadoras 
(N.O.) 2.2.1 e 2.2.2. do PROTAML a dimensão e localização da ampliação pretendida para o 
Cais (no Rio Tejo). 

Segundo o expresso no PROTAML, a “estrutura metropolitana de protecção e valorização ambiental 

constitui um objectivo central [...] e é concretizada no esquema do modelo territorial através da Rede 

Ecológica Metropolitana”, constituindo “um sistema de áreas e ligações que integram, envolvem e 

atravessam as unidades territoriais e o sistema urbano no seu conjunto”. 

“De acordo com os diferentes temas abordados, [...] foi elaborada uma proposta de rede 

hierarquizada de áreas estruturantes e ligações ou corredores que constituem a Rede Ecológica 

Metropolitana (REM), integrando áreas e corredores primários, áreas e corredores secundários e 

áreas e ligações vitais para o sistema ecológico metropolitano”. No âmbito da Rede Primária foram 

identificadas quatro áreas estruturantes primárias, entre as quais, a nº.2, designada por “Estuário do 

Tejo”, na qual se insere parte da área de intervenção objecto do presente estudo, e que corresponde 

à plataforma de expansão do TCA. 

A necessidade de ocupação desta área, adjacente à área portuária já existente e em exploração, 

surge da necessidade de ampliação do cais, a qual se apresenta como fundamental para que o TCA 

garanta a sua competitividade no mercado.  

A definição da área a expandir surge no seguimento da aplicação do disposto no Decreto-Lei nº 

188/2008, de 23 de Setembro1, o qual refere que é da responsabilidade da concessionária – 

LISCONT - a execução de um novo plano de investimentos, que contemple a realização das obras e 

infra-estruturas definidas no nº 2 do Artigo 1º do Decreto-Lei nº 188/2008, de 23 de Setembro: 

a) “Demolição do actual edifício administrativo da LISCONT e das construções situadas entre a 

vedação norte do terminal e a doca de Alcântara, seguida do reperfilamento e pavimentação 

de toda a área, com cerca de 45000 m2; 

b) Demolição de edifícios e repavimentação da zona portuária imediatamente a poente do topo 

da doca de Alcântara, com cerca de 30000 m2; 

                                                      

1 Revogação do Decreto-lei nº 287/84, de 23 de Agosto, o qual define as bases de concessão de manuseamento da carga do 

Terminal de Contentores de Alcântara 
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c) Repavimentação do parque do cais avançado de Alcântara situado a poente da actual área 

de concessão, com cerca de 37000 m2; 

d) Prolongamento do cais do terminal para nascente, numa extensão de 
aproximadamente 500 m, e do terrapleno situado entre o novo cais e o actual, em 

cerca de 55000 m2; 

e) Construção de uma plataforma de manobra, carga e descarga de composições ferroviárias, 

com aproximadamente 760 m de comprimento, junto à muralha sul da doca de Alcântara; 

f) Construção de novos edifícios para a instalação dos serviços técnicos e administrativos da 

LISCONT, do PIF e do Scanner; 

g) Implementação de todas as infra-estruturas essenciais ao bom funcionamento das obras 

referidas as alíneas anteriores, designadamente infra-estruturas de comunicação, 

electricidade, águas e esgotos, iluminação exterior, vedações e controlo de acessos. 

A realização da extensão do cais, nos moldes definidos no projecto em apreciação e de acordo com o 

definido no Decreto-lei nº188/2007, apresenta assim dois objectivos fundamentais: 

 1º - Aumento da zona de acostagem em 500 metros, à cota -16,5 ZH, possibilitando receber 

navios Post-Panamax de última geração (através do prolongamento do cais, o que resulta 

numa área de parqueamento adicional de 55.724 m2); 

 2º - Criação de uma zona de terraplenos de apoio à carga e descarga dos navios que 

acostem na frente de cais. 

Estes dois factores são vitais para garantir a competitividade do TCA no mercado, pois permitem 

responder às mais recentes solicitações do sector relativas à necessidade de trabalhar navios de 

cada vez maiores dimensões e em períodos de tempo menores (maior eficiência). 

Fisicamente, a expansão da plataforma não poderia ser feita para poente na medida em que 

interferiria com o acesso à Doca de Santo Amaro, além de que o desenvolvimento da plataforma para 

nascente permite dar continuidade à estrutura existente, garantindo a continuação da funcionalidade 

dos equipamentos existentes. 

A não execução das obras de prolongamento do cais implicaria também uma redução da área 

concessionada em aproximadamente 5 ha de terraplenos, correspondendo a uma redução da 

capacidade de parqueamento simultâneo de aproximadamente 4200 TEU (18% da capacidade total 

de parque), o que acarretaria importantes restrições a nível operacional. Eventualmente, esta redução 
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seria equilibrada pela redução da procura associada à menor extensão de cais, traduzindo aquilo que 

seria uma efectiva perda de competitividade e de capacidade de movimentação do terminal.  

O investimento previsto e as intervenções consideradas têm como ano horizonte de projecto o ano de 

2042, o qual corresponde, de acordo com o Artigo 1º - Base XII do Decreto-Lei nº 188/2008, de 23 de 

Setembro, até ao ano limite da concessão concedida à LISCONT, pelo que não é previsível que 

ocorram novas intervenções na área do terminal dentro deste horizonte temporal. 

De modo a avaliar o efeito do projecto anteriormente caracterizado sobre o regime hidrodinâmico foi 

realizada uma avaliação das eventuais repercussões induzidas, ou resultantes, do prolongamento 

para montante, numa extensão de 500 m, do actual cais de Alcântara, na hidrodinâmica e na 

dinâmica sedimentar tanto na zona de acesso à Doca de Alcântara como na enseada adjacente a 

montante (cais de Santos). 

De acordo com a análise realizada, as velocidades de corrente na entrada da Doca de Alcântara são 

relativamente pequenas e a influência da futura obra de prolongamento do cais actual é de baixa 

magnitude, variando (em direcção e intensidade) ao longo do ciclo de maré. 

Verificou-se igualmente que as velocidades na zona adjacente ao actual cais sofrem uma redução 

com o alargamento correspondente à respectiva plataforma avançada. Esta situação irá também 

ocorrer na zona a montante do prolongamento do cais em resultado do “abrigo” que ele irá provocar 

relativamente ao escoamento na enchente. 

No seguimento das simulações realizadas concluiu-se que o prolongamento do cais na extensão 

prevista, e a dragagem da bacia a ele adjacente, apenas poderão dar origem a assoreamentos ou 

erosões de pequena magnitude em zonas muito restritas e bastante localizadas. Essas zonas com 

potencial de erosão ou de acreção localizam-se, quase exclusivamente, no limite montante da bacia 

de dragagem. Por outro lado, tanto na zona de acesso à Doca de Alcântara como para montante 

(cais de Santos) não é de prever a ocorrência de qualquer alteração relevante, nomeadamente, 

assoreamento, induzido pelo prolongamento do cais de Alcântara.  

Tendo em consideração o referido, verifica-se o cumprimento com o disposto na Norma Orientadora 

NO 2.2.1. do PROTAML, relativamente à Rede Ecológica Metropolitana, a qual refere que “os 

projectos da iniciativa da administração central ou local devem garantir que, nos espaços e terrenos 

adjacentes às linhas de água ou de drenagem natural, não ocorrem ocupações edificadas, infra-

estruturas ou actividades de que derivem obstruções ao funcionamento normal do circuito hidrológico 

ou efluentes não tratados que ponham em causa o normal dinamismo e função dos recursos hídricos, 

designadamente a circulação de água à superfície, a sua qualidade, o controlo das cheias e a 

capacidade depuradora das águas e dos solos”. 
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Refira-se ainda que a qualidade da água não será comprometida pelas águas residuais que venham 

a ser geradas no Terminal na medida em que as mesmas serão encaminhadas para a Estação de 

Tratamento de Águas Residuais. Já as águas pluviais colectadas na área do TCA serão 

encaminhadas para um Sistema de Retenção / Decantação de Hidrocarbonetos antes da sua 

descarga no meio hídrico. 

Complementarmente e considerando o disposto na Norma Orientadora NO 2.2.2 – Áreas 

Estruturantes Primárias, que refere que os Instrumentos de Planeamento Territorial e os 

“instrumentos de natureza especial devem definir modelos de uso, ocupação e classificação do solo 

que decorram de estudos globais para as áreas indicadas e que considerem a função ecológica 

destes territórios como dominante, prioritária e estruturante, garantindo que as intervenções nas 

áreas de fronteira e no seu interior não põem em causa a sua função dominante nem lhe diminuem 

ou alteram o carácter” não se prevê que a expansão da plataforma do cais induza a impactes sobre 

as funções ecológicas existentes, na medida em que, tal como referido no capítulo 5 do EIA, apesar 

de a área de estudo coincidir parcialmente com os limites do estuário do rio Tejo não apresenta 

grande valor do ponto de vista da ecologia já que os limites naturais deste foram regularizados por 

paredões e enrocamentos. Assim, as comunidades bentónicas e da região entre-marés são 

colonizações relativamente recentes dessas estruturas. 

Tendo em conta o pleno funcionamento actual do terminal de contentores de Alcântara e empresas 

que surgem dentro dos limites da área do terminal, prevê-se que o panorama ecológico se mantenha 

tal como se apresenta actualmente. 

11.1.3 Apresentar o enquadramento e a demonstração integral da conformidade da 

pretensão com o Plano Director Municipal (PDM) de Lisboa. Para tal deverá ser 
apresentado um quadro síntese que demonstre a conformidade com todos os 

parâmetros previstos no Regulamento do PDM de Lisboa e na Portaria nº 216-B/200,6 de 
3 de Março. 

Comentário da APA: Considera-se que a informação apresentada no Aditamento não é 
suficiente para dar resposta ao solicitado. Deve ser apresentado um quadro síntese, 
conforme já solicitado, que demonstre a conformidade da pretensão com todos os 
parâmetros previstos no Regulamento do PDM de Lisboa e na Portaria MAOTDR n.º 216-
B/2008 de 3/3 (Áreas brutas de construção e n.º de lugares de estacionamento de ligeiros e 
de pesados).  

Tendo em conta que no Aditamento é referido que “A presente pretensão configura a 
manutenção da Estação Marítima da Rocha do Conde de Óbidos como Terminal de 
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Passageiros Marítimos, pelo que se considera que se verifica conformidade com o disposto 
(“Terminal de Transportes de Passageiros” no PDM de Lisboa)”, deve ser explicitado como 
se perspectiva a conciliação do Projecto em avaliação com o Terminal de Passageiros 
Marítimos. 

Os quadros que se apresentam de seguida integram a sistematização da verificação de conformidade 

da pretensão com os diferentes parâmetros previstos pelo PDM de Lisboa e com o disposto na 

Portaria nº 216-B/2006, de 03 de Março. Optou-se por apresentar de novo os quadros já 

apresentados no Aditamento 1, complementados com a informação agora solicitada e outra 

considerada relevante. 

Quadro 12 - Conformidade com os parâmetros previstos no Regulamento do PDM de Lisboa 

Enquadramento da Pretensão no PDM de Lisboa Verificação de Conformidade da Pretensão com o disposto no 
PDM de Lisboa 

Áreas de Usos Especiais: 

As “áreas de usos especiais” são definidas no preâmbulo do 

Regulamento do PDM de Lisboa como “áreas que, pela sua 

ocupação e usos específicos e pelo regime legal por que estão 

abrangidas [...] justificam um tratamento diferenciado no PDM [...] 

para as quais não se estabelecem parâmetros urbanísticos de 

ocupação, mas apenas princípios gerais de compatibilização da 

ocupação dessas áreas com as áreas envolventes.” 

Estabelece o artigo.85º do regulamento que as áreas portuárias se 

integram nas “áreas de usos especiais” delimitadas na planta de 

classificação do espaço urbano.  

Estabelece o nº.2 do artigo.86º do regulamento que “nas áreas de 

usos especiais as obras de construção e de alteração ficam 

sujeitas às condições definidas no presente Regulamento no que 

respeita a: sistemas de vistas, [...] zona de maior risco sísmico e 

estacionamento nos termos do disposto no capítulo III do presente 

título.”  

Estabelece o nº.4 do artigo.86º do regulamento que “As vias 

situadas na zona ribeirinha dentro da área de usos especial 

portuário são consagradas ao acesso a uso portuário e de lazer, 

não devendo preencher funções de rede de distribuição urbana.” 

No que se refere às Áreas de Usos Especiais, “para as quais não 

se estabelecem parâmetros urbanísticos de ocupação, mas 

apenas princípios gerais de compatibilização da ocupação dessas 

áreas com as áreas envolventes”, a presente pretensão configura 

a manutenção da actividade portuária, pelo que se considera que 

verifica conformidade total com o disposto. 
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Estacionamento 

O Capítulo III – da rede viária do Estacionamento e Garagens, do 

PDM define os critérios para a determinação do número de 

estacionamentos consoante o tipo de espaço a servir (Edifícios 

para habitação; Edifícios e Áreas Destinadas a Comércio 

Retalhista; Hipermercados e Edifícios destinados a comercio 

grossista; Edifícios destinados a serviços; Indústria; Salas de Uso 

Público; Estabelecimentos hoteleiros; Equipamentos colectivos; 

Escolas de condução, agências e filiais de aluguer de veículos 

sem condutor, Stands de Automóveis e oficinas de reparação 

automóvel e loteamentos). 

Tendo em consideração os critérios definidos o que se adequa ao 

presente caso é o especificado no artigo 109º do Regulamento, 

relativamente à dotação de estacionamento associado a Edifícios 

destinados a serviços, o qual refere que: 

“Nos edifícios destinados a serviços são obrigatórias as seguintes 

áreas destinadas a estacionamento no interior da parcela: 

a) Quando a sua SP for inferior ou igual a 500 m2, a área 

para o estacionamento será de 1,5 lugares por cada 100 

m2 de área bruta; 

b) Quando a sua SP total for superior a 500 m2, a área 

para o estacionamento será de 2,5 lugares por cada 100 

m2 de área bruta” 

De acordo com o previsto em fase de estudo prévio, objecto da 

presente avaliação, o número de lugares de estacionamento 

previstos é de 130. No entanto, considera-se que o estabelecido 

em regulamento não é aplicável à área em estudo na presente 

fase de projecto. Admitindo uma área bruta associada aos 

edifícios destinados a serviços de aproximadamente 2400m2, 

verifica-se a necessidade de 60 lugares de estacionamento. De 

acordo com o espaço disponível e tal como apresentado no layout 

do Desenho incluído no Anexo E - “Layout” das Soluções em 
Estudo apresentado no Aditamento 1, estão previstos 130 lugares 

de estacionamento pelo que se verifica conformidade. Contudo, 

este parâmetro deverá ser verificado em fase subsequente 

aquando do desenvolvimento do Projecto de Execução. 

Interface de Mercadorias de Nível 1: 

O TCA constitui um Interface de Mercadorias de nível 1 que 

assegura as “conexões entre o transporte marítimo fluvial ou 

aeroportuário com os transportes terrestres” (alínea. a) do nº.5 do 

artigo.nº.99). 

A presente pretensão configura a manutenção da actividade 

portuária, pelo que se considera que verifica conformidade total 

com o disposto. 
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Terminal de Passageiros: 

A Estação Marítima de Alcântara e Estação Marítima da Rocha do 

Conde de Óbidos integram-se na categoria de Terminal de 

Passageiros Marítimos (ex: cruzeiros), devendo “ser asseguradas 

boas conexões aos sistemas de transportes urbanos” (nº.8 do 

artigo.nº.99). 

A presente pretensão não configura a manutenção da Estação 

Marítima da Rocha do Conde de Óbidos como Terminal de 

Passageiros Marítimos, pelo que se considera que verifica 

desconformidade com o disposto. 

Dada a natureza da questão, associada directamente a 

responsabilidades e competências da APL, transcreve-se 

integralmente a contribuição desta instituição para a questão em 

análise: “Até 2010, o Porto de Lisboa tinha ao dispor da actividade 

de cruzeiros 3 terminais para os navios que escalavam a cidade, 

Terminal de Passageiros de Alcântara (TPA), Terminal de 

Passageiros da Rocha (TPR) e Terminal de Passageiros de Santa 

Apolónia (TPSA), cujas taxas de utilização verificadas em 2009 

foram de 52%, 34% e 14%, respectivamente. 

Com base nestes valores, verifica-se que em termos de 

planeamento de actividade, até ao ano transacto, era dada 

preferência de utilização ao TPA e TPR, sendo o TPSA utilizado 

residualmente, e apenas quando o movimento de cruzeiros assim 

o exigia. 

Durante o ano de 2010, com a conclusão da 1ª fase da obra de 

reabilitação e reforço dos cais entre Santa Apolónia e o Jardim do 

Tabaco, com uma extensão de 200 metros de muralha, a 

certificação do cais de Santa Apolónia Montante e o 

melhoramento das condições de operacionalidade lado terra, 

verificar-se-á, paulatinamente, um aumento de navios em Santa 

Apolónia, cerca de 157, correspondendo a perto de 50% das 

escalas previstas para este ano. 

Para o início de 2011, está prevista a conclusão da 2ª fase da 

referida obra, que, a somar aos 400 m de cais do actual TPSA e 

aos 300m do Cais de Santa Apolónia Montante, dotará o Terminal 

de Passageiros de Santa Apolónia de aproximadamente 1500 

metros de cais acostável, distribuídos por estes 3 troços. Acresce, 

ainda, o facto de se prever a construção de um novo edifício que 

servirá de terminal – Terminal de Cruzeiros de Lisboa – 

estimando-se que o mesmo esteja concluído em final de 2013. 

Este facto levará a uma progressiva transferência de toda a 

actividade de cruzeiros para Santa Apolónia, sendo que, das 

escalas actualmente já anunciadas para 2011, cerca de 70% têm 

como local de acostagem previsto esta zona da cidade, passando 

o Terminal de Passageiros de Alcântara a ser utilizado apenas em 

situações que assim o exijam pelas características dos navios 
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e/ou situações de congestionamento. 

Em suma, a transferência dos navios de cruzeiro para Santa 

Apolónia irá representar a concentração da actividade num só 

ponto, o que irá permitir uma melhor coordenação e organização 

da mesma com vantagens acrescidas para o negócio, bem como 

a melhoria das condições físicas oferecidas aos navios, 

passageiros e tripulantes de cruzeiro, com a construção dum 

edifício vocacionado para as actuais características deste negócio 

turístico. Por outro lado, é de salientar que pela sua localização no 

centro da cidade, oferecerá aos passageiros e tripulantes o 

acesso mais rápido aos principais locais turísticos. 

No que respeita às gares marítimas, actualmente, além do seu 

uso principal como terminais de cruzeiro, assumem já outras 

funções. 

Na verdade, na Gare Marítima de Alcântara encontram-se 

sedeados alguns serviços da APL, e em desenvolvimento a 

instalação de outros, tais como o Centro de Documentação digital 

da APL, prevendo-se, também, a criação do núcleo museológico 

do porto de Lisboa. Existe, também, o principal auditório utilizado 

pela comunidade portuária. 

No que diz respeito à Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos, 

nela encontram-se instaladas diversas empresas ligadas ao sector 

portuário, assim como a AGEPOR, Associação dos Agentes de 

Navegação de Portugal e a Comunidade Portuária de Lisboa que 

se prevê continuem a funcionar nos moldes em que estão 

actualmente. Nesta gare situa-se, também, o centro de formação 

da APL. 

Por outro lado, estas gares marítimas possuem os salões Almada 

Negreiros e respectivos auditórios que continuarão a ser utilizados 

pela APL, Comunidade Portuária e outras entidades, para eventos 

diversos. 
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Sistema Húmido: 

Estabelece o nº.2 do artigo.18º do regulamento que a “A estrutura 

ecológica urbana é constituída pelos seguintes sistemas: a) 

Sistema húmido, que integra áreas correspondentes a linhas de 

drenagem pluvial existentes a céu aberto e subterrâneas e áreas 

adjacentes, bacias de recepção das águas pluviais, lagos e 

charcos; b) Sistema seco, [...] c) Corredores, [...] d) Logradouros e 

quintais da áreas históricas e áreas consolidadas, [...]”. 

Estabelece o nº.3 do artigo.18º do regulamento que “Os usos 

preferenciais para os sistemas que integram a estrutura ecológica 

são os seguintes: a) No sistema húmido, os usos preferenciais a 

instalar são os de espaços verdes de grande utilização, 

nomeadamente, jardins e parques urbanos. [...]”. 

Estabelece o nº.4 do artigo.18º do regulamento que “No sistema 

húmido e seco admitem-se as seguintes categorias de espaços, 

delimitadas na planta de classificação do espaço urbano: a) áreas 

verdes de protecção; b) áreas verdes de recreio; c) áreas verdes 

de produção, recreio, lazer e pedagogia; d) quintas e jardins 

históricos; e) quintas integradas nas áreas históricas; f) quintas a 

converter.”. 

Estabelece o nº.5 do artigo.18º do regulamento que “No sistema 

húmido admite-se ocupação edificada nas seguintes condições: a) 

Equipamentos e infra-estruturas estritamente ligados ao uso dos 

espaços referidos nas alíneas b), c) e d) do número anterior, 

condicionados ao IO máximo de 0,1; b) Edifícios para 

equipamentos colectivos, habitação e terciário nas áreas referidas 

nas alíneas e) e f), condicionados ao IO máximo de 0,2.”. 

Da interpretação da definição expressa no PDM de Lisboa para as 

áreas que integram o sistema húmido (nº.2 do artigo.18º) decorre 

que a sua delimitação visa assegurar a manutenção efectiva das 

linhas de drenagem das águas pluviais. 

Se por um lado, a zona classificada como Sistema Húmido que se 

encontra dentro dos limites de intervenção do presente estudo, 

configura actualmente um parque de estacionamento, por outro 

lado, a presente pretensão viabiliza a necessária e eficiente 

drenagem das águas pluviais provenientes da envolvente. Neste 

sentido, e na consideração que o projecto de expansão prevê 

soluções de ordem técnica que visam dar cumprimento às razões 

que estão na génese desta categoria de espaço, resulta que a 

proposta verifica conformidade com o disposto. 
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Zona de maior risco sísmico sujeita a condicionamentos 
especiais: 

Estabelece o nº.1 do artigo.26º do regulamento que “Na zona de 

maior risco sísmico, sujeita a condicionamentos especiais, a rede 

viária e a ocupação edificada devem apresentar as características 

que garantam as condições de acessibilidade e funcionamento 

exigidas por operações de defesa e socorro em situações de 

acidente.” 

Estabelece o nº.2 do artigo.26º do regulamento que “As alterações 

à rede viária e os acessos aos serviços públicos e a equipamentos 

colectivos ficam sujeitos a parecer do Serviço Municipal de 

Protecção Civil.” 

Estabelece o nº.3 do artigo.26º do regulamento que “O disposto 

no número anterior não é aplicável às áreas portuárias sujeitas a 

plano de emergência próprio, a coordenar com o plano municipal 

de emergência.” 

No que se refere à Zona de maior risco sísmico sujeita a 

condicionamentos especiais, tendo em conta que a actividade 

portuária se encontra sujeita à elaboração de planos de 

emergência próprios, e que as construções existentes e a realizar 

deverão estar sujeitas a planos de emergência específicos, 

considera-se que a proposta verifica conformidade com o 

disposto. 

Sistema de Vistas: 

Estabelece o nº.1 do artigo.23º do regulamento que a “Frente 

ribeirinha – é um sistema de vistas que se apoia nas encostas das 

colinas ribeirinhas, caracterizado por panorâmicas relacionadas 

com o estuário do Tejo. Este sistema divide-se nos seguintes 

sectores: Sector de Belém ao Castelo, que se relaciona com o 

vale apertado do Tejo e com as falésias de Almada -Trafaria; [...]” 

Estabelece o nº.3 do artigo.23º do regulamento que “devem ser 

impedidas obstruções que alterem as panorâmicas a partir dos 

espaços públicos identificados no Anexo.nº.2.” 

Estabelece o nº.5 do artigo.23º do regulamento que “Na frente 

ribeirinha, os novos edifícios não podem constituir frentes 

contínuas de dimensão superior a 50 m nos arruamentos que 

formem um ângulo igual ou inferior a 45º com a margem do rio.” 

Estabelece o nº.6 do artigo.23º do regulamento que “Entre as 

edificações abrangidas pelo disposto no número anterior devem 

ser garantidos afastamentos laterais contínuos com o mínimo de 

15m de largura, ao quais poderão integrar arruamentos públicos.”  

Estabelece o nº.7 do artigo.23º do regulamento que “Exceptuam-

se do disposto nos nº.5 e nº.6 os edifícios de carácter industrial ou 

comercial portuários dentro da área de jurisdição da APL [...].” 

No que se refere ao disposto para o Sistema de Vistas, e tendo 

em conta que a presente proposta prevê o empilhamento de 

contentores até uma altura máxima de 13 m, não excedendo a 

altura dos edifícios das Estações Marítimas de Alcântara e da 

Rocha de Conde de Óbidos, com 21,29 e 20,16 metros de altura 

respectivamente, considera-se que, a solução em estudo verifica 

conformidade com o determinado em regulamento quanto à 

protecção do sistema de vistas a partir dos espaços públicos 

identificados. 

No que se refere ao Sistemas de Vistas, as panorâmicas referidas 

no nº.3 do artigo.23º do regulamento, obtidas a partir dos espaços 

públicos identificados no Anexo.nº.2 do PDM de Lisboa, são 

objecto de análise mais detalhada no âmbito do descritor da 

Paisagem. Análise esta realizada nos capítulos 4.8 e 6.8 do 

Estudo de Impacte Ambiental e complementada com o Aditamento 

1 em que se apresentam simulações visuais a partir dos pontos 

considerados mais ilustrativos de potenciais situações de conflito. 
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Estabelece o nº.8 do artigo.23º do regulamento que “Os plano de 

urbanização e pormenor, bem como as regras a integrar em 

regulamento municipal, devem estabelecer condicionamentos às 

alturas e características das construções, assim como a outros 

elementos edificados [...] por forma a garantirem a preservação e 

valorização dos sistemas de vistas nas condições previstas nos 

números anteriores.” 

 

Inventário Municipal do Património: 

Estabelece o nº.2 do artigo.13º do regulamento que “Os imóveis e 

conjuntos edificados com interesse histórico, arquitectónico e ou 

ambiental são os que constam do Anexo.nº.1.” 

Da análise do Anexo.nº.1 verifica-se a identificação da Estação 

Marítima de Alcântara/Doca de Alcântara, na freguesia de 

Prazeres (26.56), e da Estação Marítima da Rocha do Conde de 

Óbidos/Doca de Santo Amaro, na freguesia de Santos-o-Velho 

(37.37), como sendo parte dos imóveis integrantes do inventário 

municipal do património, que será objecto de análise do presente 

estudo em descritor próprio. 

Imóveis Classificados ou em Vias de Classificação: 

 “Os imóveis e conjuntos edificados com interesse histórico, 

arquitectónico e ou ambiental são os que constam do 

Anexo.nº.1.”, verificando-se a identificação da Estação Marítima 

de Alcântara e da Estação Marítima da Rocha do Conde de 

Óbidos, que serão objecto de análise do presente estudo em 

descritor próprio. 

No que se refere ao disposto para o Inventário Municipal do 

Património e para os Imóveis Classificados e em Vias de 

Classificação, foram identificadas, a Estação Marítima de 

Alcântara / Doca de Alcântara e a Estação Marítima da Rocha do 

Conde de Óbidos / Doca de Santo Amaro, como fazendo parte 

dos imóveis integrantes do inventário municipal do património e 

em vias de classificação.  

A verificação de conformidade com o PDM de Lisboa, 

relativamente a cada um dos imóveis é objecto de análise mais 

detalhada nos Capítulos 4.7 e 6.7 referentes ao descritor do 

Património do EIA e no Aditamento 1. 
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Feixes Hertzianos Militares: 

Da análise da área em estudo verifica-se a existência de uma 

zona de protecção a Feixes Hertzianos Militares, sob a tutela do 

ICP–ANACOM, que se constitui como uma servidão radioeléctrica 

regulamentada pelo Decreto-lei nº.597/73, de 7 de Novembro. 

A servidão radioeléctrica tem por objectivo suprimir os obstáculos 

que afectem as transmissões e evitar as interferências 

ocasionadas pela aparelhagem eléctrica que funcione na 

vizinhança dessas estações. Compõe-se pela zona de libertação e 

pela zona de desobstrução. 

A zona de libertação tem uma forma circular, envolve 

imediatamente os limites do centro e pode ser primária ou 

secundária. A primária tem um raio de 500m de comprimento. A 

secundária circunda a primária e vai até uma distância máxima de 

4000m. Ambas são determinadas a partir dos limites do respectivo 

centro. 

A zona de desobstrução é uma faixa rectilínea com a largura 

máxima de 100m e que contém o eixo que une dois centros. Tem 

por finalidade garantir a livre propagação de feixes hertzianos 

entre dois centros radioeléctricos. 

Aeroporto de Lisboa: 

Da análise da área em estudo verifica-se a existência de uma 

zona de protecção ao Aeroporto de Lisboa, instituída pelo 

Decreto-Lei nº.45987 de 24 de Agosto de 1968, e que se 

configura como servidão aeronáutica, actualmente da 

competência da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., regulada 

pelo, Decreto-lei nº.48987 de 22 de Outubro de 1964. 

A servidão aeronáutica do Aeroporto da Portela define duas áreas 

de condicionantes: o Plano Horizontal Exterior, que compreende a 

zona da Doca de Alcântara e Santos, e os Canais Operacionais, 

que compreendem a zona entre o Hospital Egas Moniz e a Doca 

de Alcântara, sendo ambas sujeitas a parecer vinculativo da ANA 

no caso das construções, ultrapassarem cotas nas ordem dos 

145m (conforme os sectores), criarem interferências nas 

comunicações via rádio, ou serem susceptíveis de conduzirem à 

aglomeração de grande público. 

No que se refere ao estabelecido nas servidões administrativas 

aplicáveis aos Feixes Hertzianos Militares e ao Aeroporto de 

Lisboa, tendo em conta que a actividade portuária já se encontra 

em funcionamento e que não interfere com alturas ou campos 

magnéticos relevantes para o objecto de protecção das referidas 

servidões administrativas, considera-se que a presente proposta 

verifica conformidade com o disposto na legislação aplicável. 
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Administração do Porto de Lisboa: 

A totalidade da área em estudo encontra-se sob a jurisdição da 

Administração do Porto de Lisboa (APL,S.A.), instituída pelo 

D.L.nº.336/98 de 3 de Novembro, e cujo estatuto orgânico é o de 

“instituto público dotado de personalidade jurídica de direito 

público e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial”. 

Estabelece o artigo.4º que “Na sua área de jurisdição só a 

APL,S.A. pode conceder licenças para a execução de obras 

directamente relacionadas com a sua actividade e cobrar taxas 

inerentes às mesmas. [...] O disposto [...] não dispensa o parecer 

da câmara municipal respectiva relativamente à concessão de 

licenças para a execução de obras, nos termos da legislação 

aplicável.” 

Actualmente, o TCA encontra-se concessionado à LISCONT, que 

detém o direito de exploração em regime de serviço público, 

conforme estabelecido no Decreto-Lei nº.287/84, de 23 de Agosto, 

e objecto de renovação até 31 de Dezembro de 2042, conforme 

estabelecido no Decreto-Lei nº.188/2008, de 23 de Setembro. 

A presente proposta prevê que a área em estudo se mantenha 

sob a jurisdição da APL e que a concessão do direito de 

exploração seja titulado pela mesma e mantendo os mesmos fins. 

Neste sentido, e no que se refere ao disposto no PDM de Lisboa 

para as áreas sob a jurisdição da APL, a presente proposta 

verifica compatibilidade com o disposto. 

Reserva Ecológica Nacional: 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criado 

pelo Decreto-Lei nº.321/83, de 5 de Julho, encontrando-se, 

actualmente, definido no Decreto-Lei nº.166/2008, de 22 de 

Agosto. 

A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas 

que pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e 

susceptibilidade perante riscos naturais são objecto de protecção 

especial, e constitui uma restrição de utilidade pública a qual se 

aplica um regime territorial que estabelece condicionamentos à 

ocupação, uso e transformação do solo e identifica os usos e as 

acções compatíveis com os objectivos desse regime para os 

vários tipos de áreas que integram e que prevalece sobre os 

regimes de uso, ocupação e transformação do solo estabelecidos 

nos planos municipais de ordenamento do território. 

Estabelece a alínea. b) do nº.1 do artigo.20º que “Nas áreas 

incluídas na REN são interditos os usos e as acção de iniciativa 

pública e privada que se traduzam em: [...] Obras de urbanização, 

construção ou ampliação.” 

Estabelece o nº.1 do artigo.21º que “Nas áreas de REN podem ser 

realizadas as acções de relevante interesse público que sejam 

A presente pretensão prevê a ampliação do cais existente, 

implicando a alteração dos limites físicos do Concelho de Lisboa 

e, consequentemente, dos limites da REN, pelo que, deste ponto 

de vista estrito, a intervenção proposta não verifica conformidade 

com o disposto no PDM e no Regime Jurídico da REN. No 

entanto, a referida expansão enquadra-se num cenário de 

continuidade da actividade em presença, e num quadro de 

artificialização, motivada pelas intervenções anteriores e que 

viabilizaram a actual funcionalidade. 

Desta forma, tendo em conta que a expansão da plataforma não 

poderia ser feita para poente na medida em que interferiria com o 

acesso à Doca de Santo Amaro, e que o desenvolvimento da 

plataforma para Nascente permite dar continuidade à estrutura 

existente, garantindo a continuação da funcionalidade dos 

equipamentos existentes, conforme o atrás exposto no ponto 

11.1.2., considera-se que a presente pretensão reúne as 

condições de excepcionalidade previstas no nº.1 do artigo.21º do 

referido Regime Jurídico, o qual estabelece que “Nas áreas de 

REN podem ser realizadas as acções de relevante interesse 

público [...] desde que não se possam realizar de forma adequada 

em áreas não integradas na REN”. 

Estabelece, ainda, no nº.3 do artigo.21º, que “Nos casos de infra-
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reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do 

Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento 

do território, e do membro do Governo competente em razão da 

matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada 

em áreas não integradas na REN.” 

Estabelece o nº.3 do artigo.21º que “Nos casos de infra-estruturas 

públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, 

aeroportuárias, de abastecimento de água ou saneamento, 

sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de 

impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável 

equivale ao reconhecimento do interesse público da acção.” 

Complementarmente, de acordo com a informação da Comissão 

de Coordenação e de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo, para o concelho de Lisboa a delimitação da REN não se 

encontra aprovada, vigorando o regime transitório. Segundo o 

artigo 42º do D.L.nº.166/2008 de 22 de Agosto, no caso da 

inexistência de delimitação da REN, a realização dos usos e 

acções previstos no nº1 do Artigo 20º do mesmo diploma, acima já 

referidos, carecem de autorização da comissão de coordenação e 

desenvolvimento regional, quando realizadas nas áreas 

identificadas no Anexo III. 

estruturas públicas, nomeadamente [...] portuárias [...], sujeitas a 

avaliação de impacte ambiental, a declaração de impacte 

ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 

reconhecimento do interesse público da acção” 

Domínio Público Hídrico: 

Tendo em consideração a localização do projecto em estudo, verifica-

se que parte do mesmo se localiza no denominado Domínio Público 

Hídrico e a restante área se localiza em Domínio Público do Estado. 

Em função da titularidade, estabelecida nos termos da Lei nº 54/2005 

de 15 de Novembro, os recursos hídricos compreendem os recursos 

dominiais, ou pertencentes ao domínio público, e os recursos 

patrimoniais, pertencentes a entidades públicas ou particulares. 

Estabelecem os nº.1 e nº.2 do artigo.2º da Lei.nº.54/2005 de 15 de 

Novembro que “O domínio público hídrico compreende, o domínio 

público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e o domínio 

público das restantes águas”, podendo “pertencer ao Estado, às 

Regiões Autónomas e aos municípios e freguesias”. 

De acordo com o descrito nos artigos 3º, 5º e 7º, a área territorial em 

estudo integra-se em áreas de “domínio público marítimo” e de 

“domínio público fluvial”. 

Estabelece o nº.1 do artigo.9º que “O domínio público hídrico pode ser 

afecto por lei à administração de entidades de direito público 

No que se refere ao Domínio Público Hídrico, tendo em conta, que 

“a inexistência de outros usos efectivos ou potenciais dos recursos 

hídricos, reconhecidos como prioritários e não compatíveis com o 

pedido” e que “Nas áreas de domínio público hídrico afectas às 

administrações portuárias, a competência da ARH para 

licenciamento e fiscalização da utilização dos recursos hídricos 

considera-se delegada na administração portuária com jurisdição 

no local”, considera-se que o cenário de continuidade da 

actividade em presença, num quadro de optimização e 

desenvolvimento racional, complementado com medidas capazes 

de mitigar potenciais impactes, verifica conformidade com o 

disposto. 
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encarregadas da prossecução de atribuições de interesse público a 

que ficam afectos, sem prejuízo da jurisdição da autoridade nacional 

da água”. 

A autorização, licença ou concessão, constituem títulos de utilização 

dos recursos hídricos e, são regulados nos termos da Lei.nº.58/2005 

de 29 de Dezembro (Lei da Água) e do Decreto-Lei nº.226-A/2007 de 

31 de Maio (com redacção alterada pelo Decreto-Lei nº.391-A/2007 

de 21 de Dezembro e pelo D.L.nº.93/2008 de 4 de Junho). 

Estabelece o nº.1 do artigo 10º do Decreto-Lei nº.226-A/2007 de 31 

de Maio que “A atribuição de um título de utilização de recursos 

hídricos depende do cumprimento do disposto da Lei.nº.58/2005 de 

29 de Dezembro, das disposições constantes do presente decreto-lei 

que lhe sejam aplicáveis, da demais legislação aplicável, bem como: 

a) Da inexistência de outros usos efectivos ou potenciais dos recursos 

hídricos, reconhecidos como prioritários e não compatíveis com o 

pedido; b) Da possibilidade de compatibilizar a utilização com direitos 

preexistentes; c) No caso de pesquisa de captação de águas 

subterrâneas, da observância dos requisitos aplicáveis à captação a 

que se destina; d) Da inexistência de pareceres vinculativos 

desfavoráveis das entidades consultadas no procedimento, bem como 

dos resultantes da fase de publicitação, quando à mesma haja lugar”. 

Estabelece o nº.1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº.226-A/2007 de 31 

de Maio que “Os títulos de utilização são atribuídos pela administração 

da região hidrográfica territorialmente competente, abreviadamente 

designada por ARH”. 

A Lei.nº.58/2005 de 29 de Dezembro (Lei da Água), que estabelece 

um quadro de acção comunitária no domínio da política da água, 

define a região hidrográfica como unidade principal de planeamento e 

gestão das águas, criando as seguintes regiões hidrográficas: Minho e 

Lima (RH1), Cávado, Ave e Leça (RH2), Douro (RH3), Vouga, 

Mondego, Lis, e Ribeiras do Oeste (RH4), Tejo (RH5), Sado e Mira 

(RH6), Guadiana (RH7), Ribeiras do Algarve (RH8), Açores (RH9) e 

Madeira (RH10). Também ao nível das RH são criadas as 

administrações das regiões hidrográficas (ARH), no quadro do 

presente estudo importa salientar, a ARH Tejo, com sede em Lisboa, 

abrangendo a RH5. 

Estabelece o nº.1 do artigo 13º do Lei.nº.58/2005 de 29 de Dezembro 

que “Nas áreas de domínio público hídrico afectas às administrações 

portuárias, a competência da ARH para licenciamento e fiscalização 

da utilização dos recursos hídricos considera-se delegada na 
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administração portuária com jurisdição no local, sendo definidos por 

portarias conjuntas dos Ministros da obras Públicas, Transportes e 

Comunicações e do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional os termos e âmbito da delegação e os 

critérios de repartição das respectivas receitas”. 

 
 

Quadro 13 - Conformidade com os parâmetros previstos na Portaria nº 216-B/2006 de 3 de Março 

Enquadramento da Pretensão na Portaria nº.216-B, de 3 de 
Março 

Verificação de Conformidade da Pretensão com o disposto na 
Portaria nº.216-B de 3 de Março 

A Portaria.nº.216-B ,de 3 de Março fixa os parâmetros para o 

dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de 

utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos de 

utilização colectiva. 

No caso dos estacionamentos a Portaria define o seguinte: 

Áreas de Serviços – 5 lugares /100 m2 de área de construção2 

para serviços para estabelecimentos > 500 m2. O número total 

de lugares resultante da aplicação do critério referido é 

acrescido de 30% para estacionamento público. 

Áreas de Armazém – 1 lugar / 75 m2 de área de construção para 

armazéns. Para pesados: 1 lugar / 500 m2 de área de 

construção para armazéns, com um mínimo de 1 lugar /lote (a 

localizar no interior do lote). O número total de lugares resultante 

da aplicação do critério referido é acrescido de 20% para 

estacionamento público. 

No âmbito da Portaria.nº.216-B, de 3 de Março, os critérios de 

dimensionamento devem ser aplicados às áreas brutas de 

construção a edificar dentro dos limites da intervenção, resultando 

daí a quantificação das diversas área de utilização colectiva e 

estacionamento. No entanto, e no que se refere à verificação de 

conformidade da pretensão com o disposto, considerando a fase de 

estudo prévio em que se encontra o projecto objecto de avaliação 

não é possível determinar com rigor a quantificação destas áreas, 

pelo que a conformidade com os parâmetros estabelecidos deverá 

ser objecto de verificação em fase subsequente. À semelhança do 

quadro anterior, e considerando uma área bruta de construção para 

serviços de 2400 m2 e para armazéns de 1800 m2 (associados aos 

edifícios de Scanner e das Oficinas) prevê-se uma necessidade de 

185 lugares de estacionamento. No Estudo prévio estão previstos 

desde logo 130 lugares à superfície, prevendo-se que os restantes 

55 sejam distribuídos em garagem e/ou em superfície em fase de 

licenciamento urbano. 

Desta forma, e como medida de minimização, considera-se que, em 

fase de Projecto de Execução ou Licenciamento, será considerado o 

disposto na Portaria.nº.216-B, de 3 de Março, de forma a garantir 

um correcto dimensionamento dos espaços de utilização colectiva. 

 

                                                      

2 Área de construção – valor expresso em metros quadrados, resultante do somatório das áreas de todos os pavimentos acima 

e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores, com exclusão das áreas destinadas a estacionamento. 
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11.1.4 Justificar a pretensão face ao disposto no nº 203 do Programa Nacional da Política 
de Ordenamento do Território (PNPOT).  

Comentário da APA: O Aditamento considera que a concretização do Projecto será um forte 
contributo para o crescimento da carga contentorizada a que se refere o nº 203 do PNPOT, 
na medida em que este “contribuirá para o aumento da sua competitividade” no entanto 
nada é dito sobre a dispersão de investimentos. Este aspecto deve ser clarificado. 

O Sector da movimentação de carga contentorizada é, apesar da crise dos últimos anos, um sector 

em franco crescimento onde, devido às especificidades do negócio, são necessários investimentos 

frequentes e avolumados para manter a competitividade dos terminais. É também, fruto da 

importância da contentorização no transporte mundial de mercadorias, um sector fundamental para a 

competitividade das economias e das exportações em particular. Assim é importante que os 

principais portos portugueses estejam dotados de infra-estruturas capazes de responder às 

solicitações do seu mercado e, aproveitarem a sua posição geográfica para gerarem riqueza para 

Portugal através da “conquista” de novos e mais alargados hinterlands e de negócios laterais, como é 

o do transhipment. 

A nível nacional são identificados, nesta área de actuação, para além do porto de Lisboa, os portos 

de Leixões, Sines e Setúbal. Relativamente a este último, apesar de registar alguma movimentação 

de carga contentorizada apresenta severas restrições ao nível dos calados, pelo que não pode ser 

visto como uma alternativa ao porto de Lisboa.  

Relativamente aos portos de Leixões e Sines, estes apresentam um perfil funcional complementar do 

porto de Lisboa, não sendo adequado dizer que, por um lado lhe são concorrentes directos e por 

outro, que não deva haver simultaneidade de investimentos entre eles. 

O Porto de Leixões e o Porto de Lisboa localizam-se na proximidade dos grandes centros geográficos 

de produção nacionais e apresentam boas características (sobretudo no caso de Lisboa) para 

receber navios porta contentores de grande calado. Assim, caso seja garantida a sua 

competitividade, como é o objectivo dos investimentos programados para o TCA, constituirão os 

veículos preferenciais de abastecimento e exportação regional, uma vez que dada a sua proximidade 

aos grandes pólos industriais, apresentaram custos de transporte terrestre muito reduzidos. Já o 

Porto de Sines, devido à sua posição excêntrica face à Região de Lisboa e Vale do Tejo, apresenta-

se como mais adequado a actividades de transhipment, para as quais apresenta uma localização 

privilegiada, uma vez que está na intersecção das principais rotas oceânicas mundiais (Europa – Far 

East, Norte Sul e Transatlântica) e dispõe de áreas de terraplenos, equipamentos e calados 

adequados à operação dos grandes navios usados nestas rotas. Sines poderá ter também um 

importante papel, conforme expresso nas Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário, 
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no serviço a hinterlands mais longínquos e sem acessibilidade marítima próxima, como é o caso das 

regiões espanholas de Madrid, Castela e Leão e Estremadura, onde a integração com o transporte 

ferroviário pode criar um serviço extremamente competitivo. 

Os investimentos efectuados no Terminal XXI – porto de Sines, representam um factor adicional de 

competitividade para este terminal. Em particular, os investimentos associados à expansão do cais e 

aquisição de equipamento adicional contribuirão em muito para que Sines se posicione como um 

sério concorrente aos Portos Marroquinos (Tanger) e Espanhóis (Algeciras), sobretudo no sector nos 

serviços de Transshipment. Contudo, salienta-se que, apesar da sua natureza predominantemente 

vocacionada para o transshipment, existe uma componente de serviço ao hinterland que não deverá 

ser negligenciada, sobretudo se se considerar o crescimento verificado na movimentação do terminal, 

e os projectos de desenvolvimento de acessibilidades ao hinterland já em curso. Neste contexto 

salienta-se o projecto do novo corredor para mercadorias, ligando o Porto de Sines directamente a 

Elvas/Badajoz, cuja concretização, inserindo-se no âmbito do Projecto Prioritário n.º 16 da RTE-T, 

“Eixo ferroviário de mercadorias Sines/Algeciras – Madrid – Paris”, prevê o desenvolvimento de um 

eixo ferroviário para mercadorias ligando os portos de Sines e de Algeciras em Espanha, com o 

centro da Europa. 

Porém, é fundamental que se compreenda que já desde a assinatura do contrato de concessão do 

Terminal XXI, em Sines, entre a Administração do Porto de Sines e a PSA Sines, em Setembro de 

1999, que se encontram contratualmente definidas as diferentes fases de expansão do Terminal XXI, 

e o período de tempo em que, em condições normais, cada uma dessas expansões deverá ocorrer. 

Da mesma forma, nas Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário já se prevê para 

Sines a “manutenção de elevadas taxas de crescimento anual, da carga geral, especialmente 

contentorizada”. O mesmo documento acrescenta que “no caso do porto de Sines, as taxas 

apresentadas encontram a maior parte da sua fundamentação, quer na previsão do crescimento em 

relação às linhas oceânicas, como atrás se referiu, quer num novo negócio portuário (transshipment), 

segmentos de mercado que, aliás, justificaram a construção do Terminal XXI em Sines”. Esta visão é 

corroborada por intervenções públicas de diversos membros da tutela que, já desde 2006, estimam 

crescimentos próximos de 100% ao ano para este Terminal3. Assim, refira-se que a confirmação da 

execução dos diversos investimentos previstos para Sines, bem como a constatação do bom 

desempenho do Terminal XXI constituem a confirmação de uma expectativa já existente.  

A expansão do porto de Lisboa apresenta-se como uma valia na medida em que este usufrui de uma 

localização num espaço geográfico de grande produção e consumo a nível nacional. Confirmam 

também a sua mais-valia em termos geográficos face a Sines, a sua proximidade aos centros 
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produtores nacionais – aproximadamente 78% da carga nacional movimentada em Lisboa provém da 

região de Lisboa e Vale do Tejo ou de locais a norte desta região, encontrando-se consideravelmente 

mais perto do Porto de Lisboa do que de Sines. Assim, e no campo das acessibilidades terrestres, 

excluindo quaisquer politicas de subsidiação ao transporte, sobretudo ferroviário, pode dizer-se que o 

Porto de Lisboa tem uma inquestionável vantagem competitiva face a Sines, fruto da sua localização, 

que lhe permite reduzir significativamente o custo de transporte das mercadorias movimentadas, no 

tramo terrestre, por camião ou comboio, até ao Terminal Portuário. 

Face ao acima exposto, é nosso entendimento que o investimento no projecto de Expansão do 

Terminal de Contentores de Alcântara não constitui uma dispersão de investimento, mas sim um 

investimento na complementaridade dos vários portos que constituem a rede portuária nacional. 

11.1.5 Demonstrar a conformidade do Projecto com as Normas Técnicas de 

Acessibilidade constantes no Decreto-Lei nº 163/2008 de 8 de Agosto. 

Comentário da APA: Relativamente à conformidade da proposta com as Normas Técnicas 
de Acessibilidade constantes do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, o Aditamento 
considera que não é aplicável à área em estudo na presente fase de estudo prévio do 
projecto, pelo que a conformidade com o estabelecido deverá ser objecto de verificação em 
fase subsequente. Conforme expresso no ponto 1.3 considera-se este aspecto 
determinante a uma decisão fundamentada pelo que se reitera a necessidade desta questão 
ser esclarecida previamente à tomada de decisão (ou seja, no decurso do procedimento de 
AIA). 

O Decreto-lei nº 163/2008, de 8 de Agosto define as condições de acessibilidade a satisfazer no 

projecto e na construção de espaços públicos, equipamentos colectivos e edifícios públicos e 

habitacionais. Aprova as normas técnicas a que devem obedecer os edifícios, equipamentos e infra-

estruturas abrangidos pelo anexo do decreto-lei.  

O presente projecto encontra-se ainda em fase de Estudo Prévio, não se encontrando definida ainda 

a arquitectura a adoptar no edifício de serviços que será edificado. Nesse sentido, na presente fase, 

não se poderá demonstrar a conformidade com o decreto-lei supramencionado, sendo certo que, no 

âmbito do licenciamento dos edifícios em questão, o Decreto-lei nº 163/2008, bem como toda a 

restante legislação aplicável, será obrigatoriamente levada em linha de conta, dado tratar-se de 

legislação geral e não dependente do processo de avaliação ambiental. 

                                                                                                                                                                      

3 Ver a titulo de exemplo: http://www.setubalnarede.pt/content/index.php?action=articlesDetailFo&rec=8276 
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f - Componente Social 

Sistematizar o conjunto dos projectos envolvidos na concretização do projecto em 

apreciação, distinguindo datas previstas para a sua execução e o responsável para cada 
uma das obras. Completar esta informação distinguindo os projectos e obras envolvidos 

segundo as situações: projectos e obras imprescindíveis ao projecto em apreciação; 
restantes projectos associados por ordem de prioridade de realização, e contexto 

apreciado alargado (total das obras referidas: porto, ferrovias, rodovias, canais fluviais e 
plataforma logística). 

Comentário da APA: Da apreciação dos elementos apresentados subsistem ainda algumas 
dúvidas relativamente à interdependência entre os vários projectos previstos para a zona, 
promovidos por proponentes diferenciados e com objectivos complementares ao projecto 
agora em avaliação. Deve ser clarificada a sua articulação face aos benefícios previsíveis 
para a zona portuária, bem como a sua articulação em termos das obras envolvidas e o seu 
desenvolvimento temporal. 

No quadro abaixo são sistematizados os projectos com relevância para o projecto em estudo, 

procurando responder às questões solicitadas: 
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Designação do 
projecto 

Entidade 
Responsável Descrição Fase actual do 

Projecto Data prevista para entrada em funcionamento Relevância para o projecto em estudo 

Expansão do 
Terminal de 
Contentores de 
Alcântara 

LISCONT – 
Operadores de 
Contentores, 
S.A. 

 Estudo Prévio – em 
processo de AIA 

De acordo com o cronograma existente estima-se 
que a totalidade das acções a que o presente 
Estudo de Impacte Ambiental se refere estarão em 
funcionamento pleno em 2014 

 

Ligação 
Desnivelada da 
Linha de Cascais e 
do Porto de Lisboa 
à Linha de Cintura 

REFER, E.P. 

Criação de uma ligação 
ferroviária entre a Linha de 
Cascais e a Linha de Cintura. 
Desnivelamento do nó de 
Alcântara com construção de 
uma estação de passageiros 
e feixe de mercadorias, 
ambos enterrados 

Estudo Prévio com 
DIA aprovada em 9 
de Março de 2010 

De acordo com o Estudo de Impacte Ambiental 
aprovado, os trabalhos teriam início no ano de 
2010 e conclusão em 2013, estimando-se que a 
realização física da obra durará cerca de 3 anos. 
É igualmente referido que em paralelo com a 
execução das obras da Ligação Desnivelada da 
Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de 
Cintura manter-se-á em funcionamento a Linha de 
Cintura, a Linha de Cascais, a ligação para 
mercadorias ao Terminal de Contentores de 
Alcântara e os fluxos da componente rodoviária 
para os transportes públicos. 

Importante na medida em que com o desenvolvimento 
deste projecto minimiza-se a interferência com o tráfego 
rodoviário sempre que houver necessidade de fazer sair 
uma composição ferroviária do terminal de contentores 
de Alcântara. Pretende-se assim acabar com o 
cruzamento de nível entre a linha de caminho-de-ferro 
de mercadorias que liga o Porto de Lisboa e a linha de 
Cintura e as rodovias Av. Brasília, Av. da Índia, Largo 
de Alcântara, com a emissão sonora ao longo de todo o 
trajecto, nomeadamente ao longo da rua de Cascais e 
rua João Oliveira Miguens. 
Este projecto apresenta-se como uma mais-valia na 
medida em que minimiza a interferência sobre o tráfego 
rodoviário. 
De acordo com o EIA aprovado, “o desnivelamento da 
actual linha de mercadorias entre a Estação de 
Alcântara-Terra e o Porto de Lisboa, constitui também 
um impacte positivo significativo, quer na mobilidade da 
população, quer na possibilidade de aumentar o número 
de movimentos de comboio de transporte de 
mercadorias”.  

Dragagem e 
Aprofundamento do 
Canal da Barra do 
Sul do Porto de 
Lisboa 

APL 

Aprofundamento do Canal da 
Barra Sul do Porto de Lisboa 
para a cota -18,5m(HZ), com 
um rasto de 250 m de largura, 
a que acresce a largura dos 
taludes a executar no sentido 
longitudinal, com uma 
inclinação de 1V/20H, e com 
um comprimento de 
aproximadamente 5 km 

Estudo Prévio. 
Processo de AIA 
suspenso para 
prestação de 
esclarecimentos 
complementares 
prévios à declaração 
de conformidade 

 

Importante mas não imprescindível uma vez que 
actualmente existem fundos a -17,5m(HZ). Não é 
exclusivo para o projecto de expansão do TCA.  
Com este projecto, permite-se o acesso a navios de 
maiores dimensões de entrarem na barra de Lisboa 
(com o mínimo de impedimento de marés). Este 
projecto apresenta-se como uma mais-valia para os 
demais terminais para além do Terminal de Contentores 
de Alcântara.  
A zona a dragar localiza-se na entrada do Estuário do 
Tejo. 
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Designação do 
projecto 

Entidade 
Responsável Descrição Fase actual do 

Projecto Data prevista para entrada em funcionamento Relevância para o projecto em estudo 

Dragagem para o 
Estabelecimento da 
Bacia de Acesso e 
Manobra do 
Terminal de 
Contentores de 
Alcântara 

APL 

Dragagem da bacia de 
acesso e manobras do TCA 
com uma largura média de 
100 m e uma extensão de 
aproximadamente 850 m à 
cota  
-16,5 m(Z.H.) 

Anteprojecto 
aprovado através da 
DIA Favorável 
Condicionada 
emitida em 21 de 
Outubro de 2010 

A calendarização das dragagens dependerá de 
diversos factores, nomeadamente da aprovação 
do EIA em análise (Expansão do Terminal de 
Contentores de Alcântara)  

Imprescindível, uma vez que este projecto permite 
viabilizar a acostagem dos modernos navios porta-
contentores no prolongamento a efectuar no cais de 
Alcântara. Assim, o projecto de dragagem para o 
Estabelecimento da Bacia de Acesso e Manobra do 
Terminal de Contentores de Alcântara contribuirá para a 
consequente concretização dos objectivos traçados 
para a expansão da actividade portuária em Alcântara. 

IC17 - CRIL – 
Sublanço 
Buraca/Pontinha 

EP, S.A. Ligação rodoviária do Nó da 
Buraco ao Nó da Pontinha Em construção 2011 

Presentemente o escoamento dos contentores por via 
rodoviária é feito através da Av. Brasília no sentido de 
Algés, para aceder à rotunda de acesso ao IC17 – 
Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL). A 
finalização da CRIL apresenta-se como importante na 
medida em que facilita o escoamento rodoviário, tal 
como já referido no ponto 1.3 deste relatório. 

Terminal de 
Cruzeiros de Santa 
Apolónia 

APL 

Reforço e expansão, em 3 
fases, do cais de Santa 
Apolónia. Construção do 
edifício do novo Terminal de 
Cruzeiros. Reordenamento 
urbano da zona. 

Primeira fase 
concluída. Segunda 
fase em execução. 

Durante o ano de 2010, com a conclusão da 1ª 
fase da obra de reabilitação e reforço dos cais 
entre Santa Apolónia e o Jardim do Tabaco, com 
uma extensão de 200 metros de muralha, a 
certificação do cais de Santa Apolónia Montante e 
o melhoramento das condições de 
operacionalidade lado terra, verificar-se-á, 
paulatinamente, um aumento de navios em Santa 
Apolónia, cerca de 157, correspondendo a perto 
de 50% das escalas previstas para este ano. 
Para o início de 2011, está prevista a conclusão da 
2ª fase da referida obra, que, a somar aos 400 m 
de cais do actual TPSA e aos 300m do Cais de 
Santa Apolónia Montante, dotará o Terminal de 
Passageiros de Santa Apolónia de 
aproximadamente 1500 metros de cais acostável, 
distribuídos por estes 3 troços. Acresce, ainda, o 
facto de se prever a construção de um novo 
edifício que servirá de terminal – Terminal de 
Cruzeiros de Lisboa – estimando-se que o mesmo 
esteja concluído em final de 2013. 

Com o projecto de expansão do TCA e com a 
construção do novo Terminal de Cruzeiros de Santa 
Apolónia, a Gare Marítima de Alcântara deixará de ser 
utilizada como terminal de cruzeiros. 
A transferência do terminal de cruzeiros permitirá a 
dotação do TCA de uma maior capacidade de 
parqueamento de contentores. 
Contudo, a transferência do terminal de cruzeiros é 
independente do projecto de expansão do TCA e 
apresenta-se como uma estratégia da APL para a 
concentração da actividade num só ponto, permitindo 
uma melhor coordenação e organização da mesma com 
vantagens acrescidas para o negócio, bem como a 
melhoria das condições físicas oferecidas aos navios, 
passageiros e tripulantes de cruzeiro, com a construção 
dum edifício vocacionado para as actuais 
características desta actividade turística. Por outro lado, 
é de salientar que pela sua localização no centro da 
cidade, oferecerá aos passageiros e tripulantes o 
acesso mais rápido aos principais locais turísticos. 
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Designação do 
projecto 

Entidade 
Responsável Descrição Fase actual do 

Projecto Data prevista para entrada em funcionamento Relevância para o projecto em estudo 

Plataforma 
Logística de Lisboa 
Norte 

Abertis 

Construção da Plataforma 
Logística em Castanheira do 
Ribatejo. Plataforma 
multimodal (marítima, rodo e 
ferroviária), de apoio à Área 
Metropolitana de Lisboa e ao 
Porto de Lisboa.  

Em construção 2011 

Importante por permitir o escoamento fluvial da carga. 
Projecto independente, embora relacionado, no âmbito 
da rede de logística e transporte multimodal (rodo, ferro 
e fluvial). Como se situa junto ao Tejo, a criação de um 
terminal fluvial possibilita que haja transporte de carga 
entre o TCA e a plataforma por via fluvial. 
O desenvolvimento desta plataforma permite uma 
dinamização da actividade económica nacional / 
regional, por via de: Articulação de fluxos logísticos 
internacionais, nacionais e regionais da região de 
Lisboa e Vale do Tejo e alargamento do hinterland 
portuário através da oferta de actividades logísticas 
complementares às portuárias. 
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ANEXO A – ESTUDO DE TRÁFEGO – RESULTADOS DE TRABALHO DE CAMPO DOS POSTOS DE CONTAGEM 6, 

7 E 8 
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REGISTO E INTERPRETAÇÃO DE VIBRAÇÕES, PROVOCADAS PELA 
CIRCULAÇÃO DE TRÁFEGO PESADO, EM EDIFICAÇÕES DA AV. 

BRASÍLIA, LISBOA 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O presente documento é emitido pelo Centro de Geotecnia do Instituto Superior 
Técnico (adiante designado por CEGEO-IST) para a Arqpais, em conformidade 
com os critérios propostos, com o objectivo de contribuir para a caracterização 
e quantificação do factor ambiental vibrações, oriundas da circulação de tráfego 
ao longo da Avenida Brasília, em Lisboa. 
 
Numa primeira fase deste relatório, apresentam-se os resultados obtidos 
através da campanha de medições levadas a cabo na avenida em questão, 
efectuando-se assim a caracterização da situação actual para as vibrações 
geradas pelo trânsito rodo e ferroviário. 
 
Com os eventos monitorizados, efectua-se ainda a caracterização da resposta 
dinâmica dos terrenos, face às fontes de vibração existentes, com o fim de ser 
possível realizar a previsão dos impactes ambientais causados pelo aumento 
da circulação de viaturas pesadas (de mercadorias) com a implementação do 
projecto de ampliação do cais de contentores de Alcântara. 
 
Tal previsão tem em consideração as duas principais normas existentes que 
determinam, por um lado, o limiar de dano nas estruturas adjacentes ao 
traçado da via da Av. Brasília (Norma Portuguesa 2074, 1983), por outro a 
incomodidade provocada por tais eventos dinâmicos (ISO 2631-2, 1989). 
 
De forma a ser possível a quantificação dos impactes ambientais segundo 
estas duas vertentes, define-se o índice de afectação ambiental para as 
vibrações em termos de dano estrutural e de incomodidade humana. 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 

2.1. Determinação dos pontos de monitorização 
 
Desenvolve-se no presente capítulo a descrição dos trabalhos e respectiva 
apresentação e interpretação dos resultados obtidos, com vista à 
caracterização da situação de referência, no âmbito das vibrações, ao longo da 
Avenida Brasília, em Lisboa. 
 
Para alcance de tal fim, foram definidos vários pontos de monitorização 
definidos tendo em consideração os seguintes pressupostos: 
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Tabela 1 – Pontos de monitorização para as vibrações. 
PONTO DE 
MEDIÇÃO DESIGNAÇÃO FOTO 

PM 1 Limite Oeste das Docas 

PM 2 Hotel Vila Galé 

PM 3 Centro de Congressos de Lisboa 

PM 4 Museu da Electricidade 

PM 5 Museu da Arte Popular 

PM 6 Forte do Bom Sucesso 
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• Tipo de construção; 
• Proximidade das estruturas à fonte de vibração em estudo (via de 

circulação de trânsito ferroviário e rodoviário); 
• Representatividade dos resultados a alcançar ao longo da área em 

estudo. 
 
Desta forma, foram definidos seis pontos de monitorização, indicados na 
Tabela 1 e na Figura 1. 
 

 
Figura 1 – Localização dos Pontos de Monitorização (PM) das vibrações. 

 
Sobre as seis estações consideradas, instalaram-se sucessivamente os 
sensores de vibrações (geofones) na base das edificações, medindo-se 
sempre as distâncias entre as fontes de vibrações e as posições dos sensores. 
Em cada ponto foi procurada uma superfície plana solidária com a estrutura do 
edifício que se pretendia monitorizar. 
 
Para registar as vibrações formam usados os sismógrafos de engenharia 
providos de geofones piezoeléctricos triortogonais, devidamente calibrados 
pelo fabricante Instantel, pertencentes ao CEGEO (Mini Mate Plus 
apresentadas na Figura 2) e para garantir o pleno contacto entre a superfície 
plana escolhida e os geofones, foram colocados pesos adequados em cima 
dos mesmos (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Componentes do sismógrafo de engenharia utilizado na 
monitorização  

PM1 

PM2 

PM3 PM4 

PM5 

PM6 
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No registo das vibrações foi tida em consideração a natureza dos eventos, 
devidos à circulação geral do tráfego de viaturas, ou seja, às vibrações 
propagadas através do solo de fundação, essencialmente provocadas pelas 
solicitações exercidas pela circulação de veículos automóveis (ligeiros e 
pesados) e comboios (Figura 3). 
 
Utilizou-se o modo manual de registo para garantir que as situações que 
apresentam valores mais representativos sejam detectadas, num intervalo de 
tempo de registo predeterminado, que foi considerado igual a 5 segundos. 
 

 
Figura 3 – Aspecto do registo de vibrações no patamar do edifício residencial 
 
As vibrações originadas pelo tráfego de viaturas pesadas e comboios são 
transmitidas aos edifícios próximos com uma intensidade que depende de 
vários factores, entre os quais se destaca a distância, o tipo de pavimento, as 
condições do terreno atravessado e a presença de descontinuidades. Por estas 
razões, foram estacionados os sensores (geofones) sobre elementos de 
estrutura dos edifícios interessados e geralmente ao nível da superfície. 
 
Na Tabela 2 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos, sendo que no 
Anexo I poder-se-ão consultar os eventos monitorizados. 
 

Tabela 2 – Resumo dos resultados dos registos de vibrações 
PONTO 

DE 
MEDIÇÃO 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 
DE REGISTOS

VALOR MÁXIMO DA 
VELOC. VIBRAÇÃO 

(mm/s) 
PM1 Limite Oeste das Docas 63 0.502 
PM2 Hotel Vila Galé 43 0.934 
PM3 Centro de Congressos de Lisboa 63 0.429 
PM4 Museu da Electricidade 20 0.719 
PM5 Museu da Arte Popular 41 0.623 
PM6 Forte do Bom Sucesso 25 0.802 

N.º Total de registos: 255  
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2.2. Interpretação dos resultados 
 
É relevante estabelecer o grau de afectação do conforto humano que provém 
das vibrações da situação de referência, assim como as eventuais 
consequências que as mesmas podem ocasionar em termos de estabilidade 
estrutural nas construções vizinhas. 
 
Para tal, no Anexo II apresentam-se exemplos de registos efectuados com o 
sismógrafo Mini Mate da Instantel, que mostram o comportamento da amplitude 
da velocidade de vibração detectada (em mm/s) em função do tempo de cada 
evento (em segundos). 
 
Em seguida, são referidas as normativas disponíveis para avaliação da 
perigosidade dessas vibrações. 
 

2.2.1. Norma Portuguesa 2074 para danos a construções 
 
Segundo a Norma Portuguesa 2074, os valores limites de velocidade vibratória 
admissível nas construções são dados pela seguinte expressão: 
 

γβα ..=Lv     (cm/s) 
 
em que α  é um factor numérico que diz respeito às características do terreno 
onde se propagam as vibrações, β  refere-se ao tipo de construções a 
monitorizar e γ  à frequência diária da ocorrência de eventos causadores de 
vibrações. 
 
Para a área de estudo, os terrenos de base são genericamente solos (α=0.5), 
as construções variam entre reforçadas (β=3) e sensíveis (β=0.5) e como 
ocorrem mais de 3 eventos diários tem-se γ=0.7, pelo que apresenta-se na 
Tabela 3 os valores de β para os vários edifícios monitorizados. 
 
Tabel 3 – Valores de b para cada ponto de monitorização, segundo a NP2074. 

PONTO 
DE 

MEDIÇÃO 
DESIGNAÇÃO β 

PM1 Limite Oeste das Docas 1 
PM2 Hotel Vila Galé 3 
PM3 Centro de Congressos de Lisboa 1 
PM4 Museu da Electricidade 0.5 
PM5 Museu da Arte Popular 0.5 
PM6 Forte do Bom Sucesso 0.5 

 
Da análise da tabela anterior verifica-se a existência, nos pontos de 
monitorização selecccionados para o presente estudo, dos três tipos de 
construções considerados na NP 2074, sendo que, consideram-se os Pontos 
de Monitorização PM4, PM5 e PM6 como construções sensíveis, devido ao seu 
valor patrimonial. 
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2.2.2. Norma ISO 2631-2:1989 para incomodidade humana 
 
Trata-se de uma regulamentação internacional sobre o efeito de vibrações 
sobre o corpo humano, visto não existir legislação portuguesa a esse respeito. 
 
Quando uma certa área é ocupada por pessoas em distintas posições, os 
limites admissíveis dessa normativa, expressos em função da frequência das 
vibrações são os indicados na Figura 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Curvas de valores admissíveis de velocidade de vibração para 
pessoas, segundo a Norma ISO 2631 – 2: 1989 

 
Os valores limites admissíveis da Norma ISO 2631-2:1989 com relação à área 
de ocupação e em período diurno ou nocturno, apresentam-se resumidos na 
Tabela 4. 
 

Tabela 4 – Níveis admissíveis de vibração com relação ao conforto das 
pessoas (segundo Norma ISO 2631: 1989) 

ÁREA DE OCUPAÇÃO Período 
Velocidade de 
vibração limite 

(mm/s) 
Crítica (Hospitais, teatro, laboratório de 
precisão e outros) 

Noite e 
dia 0.10 

Residencial Noite 0.10 
Dia 0.20 

Mista e gabinetes Noite 0.15 
Dia 0.30 

Industrial Noite  0.20 
Dia 0.40 
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2.2.3. Isovalores de velocidade vibratória em função da distância e da 
energia cinética 

 
Os isovalores de velocidade vibratória em função da distância e da energia 
cinética permitem uma caracterização global das vibrações típicas da situação 
de referência, tendo em consideração os feitos típicos do tráfego local. 
 
Com o objectivo de quantificar as vibrações, foi adoptado um esquema 
simplificado, capaz de incorporar veículos pesados e ligeiros, em velocidade 
alta e baixa, e também comboios de mercadorias e de passageiros em 
velocidade normal de operação, de forma a ter uma ordem de grandeza da 
energia cinética desses veículos, a qual é dada por: 
 

2

2
1 mvW =

 
 
onde m é a massa do veiculo (kg) e v a sua velocidade (m/s), resultando a 
energia cinética em J (ver Tabela 5). Refira-se que para o comboio de 
mercadorias foi considerado o peso da locomotiva, sendo esta o elemento mais 
pesado da composição ferroviária e para o combio de passageiros, o peso de 
um elemento da composição dado que o mesmo é constituído por 4 elementos 
de pesos semelhantes. 
 
Tabela 5 – Características típicas dos veículos em circulação e da sua energia 

cinética 

TIPO DE VEICULO MASSA DO VEÍCULO (kg) 

Veículo ligeiro 1000 

Veículo pesado 10000 

Comboio 

Mercadorias 78 000 
(Massa da Locomotiva) 

Passageiros 
45 000 

(Massa total com 4 
composições: 180,40t) 

 
Os resultados de medições em dezanove estações, com um total 633 eventos 
registados, foram processados por análise de regressão linear múltipla, 
envolvendo três variáveis principais: velocidade de pico medida v (mm/s), 
energia cinética das fontes de vibrações W (kJ) e a distância D (m). 
 
A equação usada foi: 
 

cbDaWv =  
 
onde a, b e c são coeficientes numéricos a determinar para cada estação. 
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Os resultados da regressão são apresentados na Tabela 6, mostrando uma 
relação coerente entre as três variáveis, com coeficientes de correlação 
associados relativamente elevados. 
 
Quanto aos valores numéricos a, b e c existe alguma dispersão entre os 
mesmos, que pode ser atribuída à variabilidade existente entre os terrenos de 
fundação das vias e dos edifícios, à diversidade dos tipos de pavimento 
(calçada, asfalto, etc.) e a outros factores de índole local. Além deste aspecto, 
outra razão para a dispersão dos valores estará relacionada com a anisotropia 
relativa à propagação das ondas segundo direcções diferentes dos terrenos. 
 

Tabela 6 – Resultados da monitorização de vibrações na situação de 
referência para as dezanove estações de registo 
ESTAÇÕES COEFICIENTES 

NUMÉRICOS Coef. de 
CorrelaçãoNº REFERÊNCIA a b c 

1 Limite Oeste das Docas 0.032 0.354 -0.059 0.800 
2 Hotel Vila Galé 0.048 0.477 -0.634 0.879 
3 Centro de Congressos de Lisboa 0.714 0.248 -1.124 0.800 
4 Museu da Electricidade 0.021 0.387 -0.182 0.810 
5 Museu da Arte Popular 0.039 0.298 -0.131 0.780 
6 Forte do Bom Sucesso 0.033 0.307 -0.079 0.732 

 
Considerando os níveis de vibração caracterizados para as diversas fontes 
(veículos ligeiros e pesados e comboios de mercadoria e de passageiros) 
elaboraram-se gráficos, para a situação de referência, com as variações das 
velocidades vibratórias em função da energia cinética e da distância para as 
dezanove estações, os quais constam do Anexo III. 
 
 

2.3. Determinação dos Índices de Afectação Ambiental 
 
Para caracterizar as vibrações na situação de referência é utilizado o índice de 
afectação (Iv), quer para danos as construções quer para incomodidade 
humana, calculado pela seguinte equação: 
 

adm
v v
v

I max=
 

 
onde vmax é o valor máximo da velocidade de vibração registada e vadm é o 
valor máximo admissível pela Norma Portuguesa NP 2074 para danos 
estruturais, ou pela Norma ISO 2631 para efeitos da incomodidade humana. 
 
A aplicação desta equação permite calcular os índices de afectação dos 6 
pontos e permitiu obter os valores apresentados na Tabela 6, onde constam os 
valores máximos da velocidade de vibração obtidos para cada ponto de 
medição, incluindo as frequências dominantes. 
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Tabela 6 – Índices de afectação das construções e de incomodidade humana 

 
 
Tendo em consideração o tipo de estruturas monitorizadas (sensíveis, 
correntes ou reforçadas) e as respectivas funcionalidades (residências, 
escritórios, etc.), foram determinados os valores máximos da velocidade de 
vibração, estabelecidos pelas normas ISO 2631 (incomodidade humana) e pela 
NP 2074 (dano estrutural). 
 
Como é óbvio, pela ausência de permanência de pessoas no ponto de 
monitorização 6, não será aplicável a análise dos resultados obtidos através da 
norma ISO 2631. 
 
Desta forma, em termos de dano estrutural, na situação de referência e à luz 
da NP 2074, não se verificam quaisquer casos de destaque, já que o valor 
mínimo de Iv é 0.09 (no PM2) e o máximo obtido é de 0.46 (no PM6).  
 
Desta forma, as fontes de vibração não produzem amplitudes que promovam 
danos estruturais (por exemplo, o início de fissuração verifica-se para 
velocidades vibratórias superiores a 50 mm/s, segundo a Normativa Sueca). 
 
Já em termos de incomodidade humana e tendo em consideração o estipulado 
pela ISO 2631, há que analisar quer a situação para o período diurno, quer 
para o período nocturno. 
 
Reveste-se de particular interesse a quantificação dos índices de afectação 
calculados, uma vez que permitem aquilatar as iniquidades ambientais 
provocadas pelas vibrações resultantes do tráfego rodoviário e ferroviário. 
 
Começando pelo desconforto humano, no Período Diurno, verifica-se que os 
valores de Iv ultrapassam a unidade. Desta forma, poder-se-á inferir que nestes 
pontos existe a possibilidade de ocorrer incomodidade humana no período 
diurno e, portanto, os impactes ambientais serão relevantes, verificando-se a 
mesma situação, com ainda maior relevo para o período nocturno. Este facto 
seria espectável, dado que os valores máximos admissíveis da velocidade de 
vibração para o período nocturno, segundo a ISO 2631 são mais baixos.  
 
 
 

Período 
diurno

Período 
nocturno

Período 
diurno

Período 
nocturno

PM1 Limite Oeste das Docas 0.502 34.1 3.5 0.2 0.1 0.14 2.51 5.02
PM2 Hotel Vila Galé 0.934 34.1 10.5 0.2 0.1 0.09 4.67 9.34
PM3 Centro de Congressos de Lisboa 0.429 12.8 3.5 0.2 0.1 0.12 2.15 4.29
PM4 Museu da Electricidade 0.719 42.7 1.75 0.3 0.15 0.41 2.40 4.79
PM5 Museu da Arte Popular 0.623 39.4 1.75 0.3 0.15 0.36 2.08 4.15
PM6 Forte do Bom Sucesso 0.802 30.1 1.75 N/A N/A 0.46 N/A N/A

Nota: N/A - Não aplicável dado não estar sujeito à parmanência de pessoas quer no período diurno, quer no período nocturno

LocalizaçãoPonto de 
Monitorização

Ivvadm (mm/s)

NP 2074

ISO 2631

NP 2074

ISO 2631vmáx 

(mm/s)
Freq. (Hz)
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3. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS COM 
O AUMENTO DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO PESADO 

 

3.1. Considerações gerais 
 
Tendo como objectivo a avaliação dos impactes ambientais sobre receptores 
sensíveis ao longo da Avenida Brasília, em Lisboa, efectua-se no presente 
capítulo a descrição da metodologia aplicada, apresentando-se os resultados 
alcançados. 
 
A realização deste estudo é justificado pela natureza do projecto de ampliação 
do terminal de contentores de Alcântara, prevendo-se que o mesmo induza a 
um acréscimo de tráfego, principalmente de viaturas de mercadorias. 
 
Tendo em consideração o estudo de tráfego desenvolvido pela empresa TIS e 
intitulado “Estudo de tráfego para o projecto de desnivelamento de Alcântara”, 
de Junho de 2009, foi possível obter o volume de tráfego para os dois períodos 
mais gravosos do dia, para um posto de monitorização instalado nos 
entroncamentos na Av. Brasília de acesso ao parque de estacionamento e 
zona de lazer (Figura 5): 
 

• Período da manhã, das 07h30 às 11h30; 
• Período da tarde, das 16h30 às 20h30. 

 

 
Figura 5 – Vista geral do posto de medição nos encontramentos de acesso da 
Av. Brasília ao parque de estacionamento e zonas de lazer (Fonte: Relatório 

TIS.PT, Junho 2009) 
 
Assim, tendo em consideração este estudo, verificou-se que o volume total 
máximo de trânsito, na situação actual, neste troço de via, durante o período 
matutino, é de 1 172 viaturas enquanto que no período vespertino é de 1 790 
(ver Figura 6). Desta forma, a média de volume de tráfego, considerando estes 
dois períodos é de cerca de 370 viaturas/hora. 
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Figura 6 – Volume de tráfego, na situação actual, verificada nos 

entroncamentos de acesso da Av. Brasília ao parque de estacionamento e 
zona de lazer (Fonte: Relatório TIS.PT, Junho de 2009). 

 
Em termos do horizonte do projecto, efectuou-se a projecção do volume de 
tráfego rodoviário para o ano de 2023 para o mesmo local, obtendo-se um 
volume de 1 837 viaturas para o período da manhã e de 2 000 viaturas para o 
período da tarde (Figura 7), verificando-se uma média de 484 viaturas/hora. 
 

 
Figura 7 – Projecção do volume de tráfego, para o ano 2023, nos 

entroncamentos de acesso da Av. Brasília ao parque de estacionamento e 
zona de lazer (Fonte: Relatório TIS.PT, Junho de 2009). 

 
Verifica-se então um aumento do volume de tráfego, entre a situação actual e a 
projecção ao ano de 2023 na Av. Brasília, em cerca de 23,5%. 
 
Perante esta situação, efectuar-se-á a previsão dos impactes ambientais 
devidos a este aumento de tráfego, ocasionado pela exploração do projecto de 
expansão do TCA. 
 
 

3.2. O efeito das vibrações geradas pelo aumento do tráfego 
rodoviário nos edifícios monitorizados 

 
Como resultado do aumento do tráfego rodoviário pesado, poder-se-á verificar 
o aumento do risco de dano estrutural em edifícios que se situem próximos das 
vias de circulação, sendo estes danos traduzidos por fissuração em paredes e 
tectos e fundações, separação em blocos de diferentes materiais que 
compõem as estruturas, etc. No entanto, os níveis de vibração raramente são 
suficientemente elevados para se considerarem a causa directa desses danos. 
No entanto, eles poderão contribuir para o processo de deterioração provocada 
por outras causas, sendo um factor potenciador do aumento da degradação, 
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pelo que, por esta razão, é muito difícil estabelecer um nível de vibração que 
leve ao dano estrutural, existindo ainda hoje grande controvérsia sobre o 
assunto (Hunaidi, 2000). Por esta razão, o estudo da avaliação do risco de 
dano em estruturas provocadas por este tipo de eventos dinâmicos terá de ser 
estudado caso a caso, necessitando de uma avaliação extremamente 
pormenorizada das condições estruturais de cada edifício. 
 
No entanto, refira-se que, conforme foi apresentado na Tabela 6, em termos de 
danos estruturais (NP 2074, 1983), verificou-se que os valores de Iv são 
extremamente baixos (obtendo-se um máximo de 0.46 mm/s para o PM6 – 
Forte do Bom Sucesso), inviabilizando a possibilidade de se verificar qualquer 
danos estrutural em termos da situação de referência. 
 
No entanto, com o aumento do tráfego rodoviário pesado, e considerando os 
incrementos do volume de tráfego discutidos no apartado anterior, define-se o 
Factor Ambiental Dinâmico de Afectação para as Vibrações (FAV), causado 
pelo incremento do tráfego rodoviário, da seguinte forma: 
 

1  

 
Sendo IV o índice de afectação ambiental para as vibrações, calculado para a 
situação de referência, sem a aplicação do projecto, VT(Inicial) o volume de 
tráfego verificado na situação de referência para a via em questão e VT(Final) o 
volume de tráfego para o ano horizonte do projecto. 
 
Aplicando a equação anterior, obtêm-se os resultados apresentados na Tabela 
8 para os seis pontos de monitorização considerados. 
 

Tabela 8 – Valores do Factor Ambiental Dinâmico de Afectação, em termos 
estruturais, para os seis pontos de monitorização considerados no presente 

estudo 

 
 
Pela verificação da tabela anterior, verifica-se que o valor mínimo de FAV é de 
0.16, verificado no PM2, tendo em consideração a distância e o tipo de 
construção, reforçado, deste edifício. Em contrapartida, o valor máximo obtido 
é que 0.81 para o PM6, sendo este uma construção sensível a curta distância 
da via. 
 

PM1 Limite Oeste das Docas 0.14 0.25
PM2 Hotel Vila Galé 0.09 0.16
PM3 Centro de Congressos de Lisboa 0.12 0.22
PM4 Museu da Electricidade 0.41 0.72
PM5 Museu da Arte Popular 0.36 0.63
PM6 Forte do Bom Sucesso 0.46 0.81

Iv FAV
Ponto de 

Monitorização Localização
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No entanto, verifica-se que o valor de FAV nunca ultrapassa a unidade, pelo 
que, não será expectável qualquer dano estrutural proveniente do aumento do 
tráfego rodoviário 
 
Relativamente à análise da incomodidade humana e adoptando a mesma 
metodologia, obtêm-se os resultados apresentados na Tabela 9. 
 
Tabela 9 – Valores do Factor Ambiental Dinâmico de Afectação, em termos de 
incomodidade humana, para os seis pontos de monitorização considerados no 

presente estudo 

 
 
Da análise da tabela verifica-se: 
 

• Os valores de FAV para o período nocturno são mais elevados 
(sensívelmente o dobro) que para o período diurno. Este facto deve-se 
às velocidades máximas admitidas para o período nocturno serem muito 
inferiores; 

• O valor máximo de FAV é máximo, quer no período diurno, quer no 
período nocturno no PM2 (Hotel Vila Galé); 

• O valor de FAV é mínimo no PM5 (Museu da Arte Popular) e não 
aplicável no Forte do bom sucesso por este não estar sujeito à 
permanencia de pessoas em ambos os períodos. 

 
Tal como na situação de referência, verifica-se com a implementação do 
projecto, a verificação de impactes ambientais significativos em termos de 
incomodidade humana, tendo como referência os valores admissíveis pela ISO 
2631: 1989. 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Serve o presente relatório para explicitar os impactes ambientais esperados 
com a implementação do projecto de ampliação do Terminal de Contentores de 
Alcântara, em particular, na Avenida Brasília, correspondendo esta artéria a um 
dos principais acessos do tráfego de viaturas pesadas ao futuro 
empreendimento. 
 
Reveste-se de particular interesse a quantificação dos índices de afectação 
calculados no capítulo anterior, uma vez que permitem aquilatar as iniquidades 
ambientais provocadas pelas vibrações resultantes do tráfego rodoviário 
pesado. 
 

Período 
diurno

Período 
nocturno

Período 
diurno

Período 
nocturno

PM1 Limite Oeste das Docas 0.502 34.1 2.51 5.02 4.43 8.86
PM2 Hotel Vila Galé 0.934 34.1 4.67 9.34 8.24 16.48
PM3 Centro de Congressos de Lisboa 0.429 12.8 2.15 4.29 3.78 7.57
PM4 Museu da Electricidade 0.719 42.7 2.40 4.79 4.23 8.46
PM5 Museu da Arte Popular 0.623 39.4 2.08 4.15 3.66 7.33
PM6 Forte do Bom Sucesso 0.802 30.1 N/A N/A N/A N/A

FAvPonto de 
Monitorização Localização vmáx 

(mm/s)
Freq. (Hz)

Iv
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Assim, para a situação de referência foi determinado o seguinte: 
 

• Apesar de no presente já se verificar grande afluência de viaturas 
pesadas na avenida em referência, em termos estruturais não foi 
verificada qualquer amplitude da velocidade de vibração que possa 
causar, à luz da NP 2074, qualquer dano estrutural; 

• Em termos de incomodidade humana, dados os valores extremamente 
restritivos no que concerne às amplitudes de vibração admissíveis pela 
norma internacional ISO 2631-2, de 1989, em todos os casos estudados 
verificou-se que o valor de IV se situa acima da unidade, o que indicia, 
por si só, a grande probabilidade de existência de incomodidade. 

 
Tendo em consideração o referido no apartado 3.2, foi aplicada uma 
metodologia de avaliação dos impactes ambientais provocados pelo aumento 
do tráfego rodoviário de mercadorias que reflectisse tal aumento. Assim, 
determina-se que, com a exploração do projecto, não será expectável a 
verificação de quaisquer danos estruturais. Já em termos de incomodidade 
humana, será inevitável um agravamento da situação actual. 
 
 
 
 
 

Lisboa, 11 de Outubro de 2010 
 

O Presidente do CEGEO-IST 
 

Prof. C. Dinis da Gama 
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ANEXO I 
Resultados das medições de vibrações efectuada na 

área de estudo 



  

 
 

Tabela A1 – Ponto de monitorização PM 1, LIMITE OESTE DAS DOCAS 
 

Nº Eventos Distância (m) Resultados (mm/s) Fonte 
1 11,5 0,184 Pesado 
2 11,5 0,146 Ligeiro 
3 8,5 0,154 Ligeiro 
4 8,5 0,186 Ligeiro 
5 11,5 0,131 Ligeiro 
6 8,5 0,293 Pesado 
7 8,5 0,157 Ligeiro 
8 8,5 0,156 Ligeiro 
9 8,5 0,143 Pesado 

10 8,5 0,176 Ligeiro 
11 8,5 0,157 Ligeiro 
12 15 1,6 Comboio 
13 11,5 0,129 Ligeiro 
14 8,5 0,171 Ligeiro 
15 8,5 0,15 Ligeiro 
16 8,5 0,144 Ligeiro 
17 11,5 0,182 Ligeiro 
18 8,5 0,132 Ligeiro 
19 8,5 0,162 Ligeiro 
20 8,5 0,185 Ligeiro 
21 15 1,15 Comboio 
21 15 1,33 Comboio 
22 11,5 0,196 Pesado 
23 11,5 0,146 Ligeiro 
24 8,5 0,171 Ligeiro 
25 8,5 0,151 Ligeiro 
26 8,5 0,145 Ligeiro 
27 8,5 0,502 Pesado 
28 11,5 0,15 Ligeiro 
29 8,5 0,259 Pesado 
30 11,5 0,143 Ligeiro 
31 11,5 0,182 Pesado 
32 8,5 0,247 Pesado 
33 11,5 0,128 Ligeiro 
34 8,5 0,293 Pesado 
35 8,5 0,278 Pesado 
36 11,5 0,137 Ligeiro 
37 8,5 0,395 Pesado 
38 11,5 0,16 Ligeiro 
39 8,5 0,36 Pesado 
40 8,5 0,166 Ligeiro 
41 8,5 0,18 Ligeiro 
2 8,5 0,147 Ligeiro 

43 8,5 0,154 Ligeiro 
44 11,5 0,136 Ligeiro 
45 11,5 0,132 Ligeiro 
46 8,5 0,147 Ligeiro 
47 8,5 0,491 Pesado 
48 8,5 0,154 Ligeiro 
49 8,5 0,156 Ligeiro 
50 8,5 0,159 Ligeiro 
51 1,5 0,177 Ligeiro 
52 8,5 0,288 Pesado 
53 8,5 0,137 Ligeiro 
54 8,5 0,137 Ligeiro 
55 8,5 0,221 Ligeiro 
56 11,5 0,177 Ligeiro 
57 8,5 0,24 Ligeiro 
58 8,5 0,214 Ligeiro 
59 8,5 0,194 Ligeiro 
60 15 1,54 Comboio 
61 8,5 0,178 Ligeiro 
62 11,5 0,233 Pesado 
63 11,5 0,204 Pesado 

 



  

 
 

Tabela A2 – Ponto de monitorização PM2, Hotel Vila Galé 
 

No Eventos Distância (m) Resultados (mm/s) Fonte 
1 5,0 0,156 Ligeiro 
2 8,0 0,117 Ligeiro 
3 8,0 0,117 Ligeiro 
4 8,0 0,122 Ligeiro 
5 8,0 0,119 Ligeiro 
6 8,0 0,124 Ligeiro 
7 8,0 0,132 Ligeiro 
8 8,0 0,132 Ligeiro 
9 5,0 0,143 Ligeiro 

10 8,0 0,132 Ligeiro 
11 8,0 0,132 Ligeiro 
12 8,0 0,137 Ligeiro 
13 8,0 0,137 Ligeiro 
14 5,0 0,143 Ligeiro 
15 8,0 0,139 Ligeiro 
16 5,0 0,143 Ligeiro 
17 8,0 0,137 Ligeiro 
18 5,0 0,143 Ligeiro 
19 8,0 0,131 Ligeiro 
20 5,0 0,143 Ligeiro 
21 5,0 0,143 Ligeiro 
22 24,0 0,81 Comboio 
23 17,0 0,992 Comboio 
24 2,0 0,291 Ligeiro 
25 5,0 0,194 Ligeiro 
26 2,0 0,779 Ligeiro 
27 5,0 0,151 Ligeiro 
28 2,0 0,243 Ligeiro 
29 5,0 0,166 Ligeiro 
30 5,0 0,163 Ligeiro 
31 2,0 0,205 Ligeiro 
32 5,0 0,151 Ligeiro 
33 5,0 0,191 Ligeiro 
34 5,0 0,137 Ligeiro 
35 2,0 0,279 Ligeiro 
36 17,0 0,934 Comboio 
37 5,0 0,196 Ligeiro 
38 2,0 0,232 Ligeiro 
39 33,0 0,569 Comboio 
40 40,0 0,36 Comboio 
41 5,0 0,132 Ligeiro 
42 5,0 0,192 Ligeiro 
43 5,0 0,151 Ligeiro 

 
  



  

 
 

Tabela A3 - Ponto de monitorização PM 3, Centro de Congressos de Lisboa 
 

No Eventos Distância (m) Resultados (mm/s) Fonte 
1 8,2 0,335 Pesado 
2 11,2 0,128 Ligeiro 
3 8,2 0,402 Pesado 
4 11,2 0,175 Ligeiro 
5 11,2 0,175 Ligeiro 
6 20,7 0,254 Comboio 
7 11,2 0,336 Pesado 
8 8,2 0,293 Pesado 
9 11,2 0,197 Ligeiro 

10 11,2 0,192 Ligeiro 
11 8,2 0,241 Ligeiro 
12 11,2 0,128 Ligeiro 
13 8,2 0,223 Ligeiro 
14 8,2 0,241 Ligeiro 
15 11,2 0,128 Ligeiro 
16 8,2 0,223 Ligeiro 
17 8,2 0,241 Ligeiro 
18 8,2 0,307 Pesado 
19 11,2 0,178 Ligeiro 
20 8,2 0,194 Ligeiro 
21 8,2 0,286 Ligeiro 
22 20,7 0,253 Comboio 
23 11,2 0,191 Ligeiro 
24 11,2 0,15 Ligeiro 
25 8,2 0,271 Ligeiro 
26 20,7 0,256 Comboio 
27 8,2 0,388 Pesado 
28 11,2 0,127 Ligeiro 
29 8,2 0,256 Ligeiro 
30 11,2 0,151 Ligeiro 
31 8,2 0,239 Ligeiro 
32 20,7 0,471 Comboio 
33 8,2 0,371 Pesado 
34 11,2 0,128 Ligeiro 
35 20,7 0,425 Comboio 
36 11,2 0,145 Ligeiro 
37 11,2 0,194 Pesado 
38 11,2 0,175 Ligeiro 
39 8,2 0,429 Pesado 
40 11,2 0,137 Ligeiro 
41 11,2 0,147 Pesado 
42 8,2 0,405 Pesado 
43 11,2 0,131 Ligeiro 
44 8,2 0,367 Pesado 
45 11,2 0,178 Pesado 
46 8,2 0,335 Pesado 
47 11,2 0,137 Ligeiro 
48 20,7 0,232 Comboio 
49 8,2 0,338 Pesado 
50 8,2 0,228 Ligeiro 
51 11,2 0,194 Pesado 
52 8,2 0,3 Ligeiro 
53 8,2 0,43 Pesado 
54 11,2 0,166 Ligeiro 
55 8,2 0,384 Pesado 
56 11,2 0,151 Pesado 
57 8,2 0,225 Ligeiro 
58 11,2 0,145 Pesado 
59 8,2 0,212 Ligeiro 
60 11,2 0,137 Ligeiro 
61 11,2 0,137 Ligeiro 
62 8,2 0,147 Ligeiro 
63 20,7 0,216 Comboio 



  

 
 

 
Tabela A4 - Ponto de monitorização PM 4, Museu da Electricidade 

 
Nº Eventos Distância (m) Resultados (mm/s) Fonte 

1 12 0.25 Pesado 
2 12 0.19 Pesado 
3 6 0.2 Ligeiro 
4 3 0.3 Pesado 
5 3 0.15 Ligeiro 
6 3 0.27 Pesado 
7 6 0.16 Ligeiro 
8 12 0.22 Pesado 
9 12 0.16 Pesado 

10 3 0.2 Pesado 
11 12 0.36 Pesado 
12 3 0.26 Pesado 
13 3 0.15 Ligeiro 
14 18 0.41 Comboio 
15 12 0.22 Pesado 
16 12 0.26 Pesado 
17 15 0.72 Comboio 
18 6 0.18 Ligeiro 
19 3 0.24 Pesado 
20 3 0.19 Pesado 

 
 
 

  



  

 
 

Tabela A5 - Ponto de monitorização PM 5, Museu de Arte Popular 
 

No. Eventos Distância (m) Resultados (mm/s) Fonte 
1 6 0.399 Pesado 
2 20 0.522 Comboio 
3 15 0.211 Pesado 
4 15 0.248 Pesado 
5 15 0.174 Pesado 
6 15 0.196 Pesado 
7 15 0.151 Pesado 
8 20 0.201 Comboio 
9 20 0.202 Comboio 

10 20 0.241 Comboio 
11 15 0.166 Pesado 
12 15 0.197 Pesado 
13 15 0.218 Pesado 
14 6 0.17 Pesado 
15 15 0.186 Pesado 
16 15 0.209 Pesado 
17 6 0.623 Pesado 
18 6 0.569 Pesado 
19 15 0.242 Pesado 
20 15 0.212 Pesado 
21 15 0.262 Pesado 
22 15 0.16 Ligeiro 
23 6 0.151 Pesado 
24 15 0.209 Pesado 
25 6 0.464 Pesado 
26 6 0.382 Pesado 
27 15 0.247 Pesado 
28 15 0.169 Pesado 
29 15 0.24 Pesado 
30 6 0.154 Ligeiro 
31 6 0.323 Pesado 
32 15 0.293 Pesado 
33 18 0.157 Pesado 
34 18 0.151 Pesado 
35 6 0.236 Pesado 
36 6 0.233 Pesado 
37 15 0.184 Pesado 
38 15 0.197 Pesado 
39 15 0.251 Pesado 
40 6 0.232 Pesado 
41 15 0.186 Ligeiro 

 
 
 

  



  

 
 

Tabela A6 - Ponto de monitorização PM 6, Forte do Bom Sucesso 
 

No. Eventos Distância (m) Resultados (mm/s) Fonte 
1 3 0.127 Pesado 
2 15 0.417 Comboio 
3 3 0.146 Pesado 
4 3 0.131 Pesado 
5 3 0.129 Pesado 
6 15 0.493 Comboio 
7 15 0.496 Comboio 
8 3 0.132 Pesado 
9 3 0.132 Pesado 

10 3 0.132 Pesado 
11 3 0.164 Pesado 
12 3 0.307 Pesado 
13 3 0.288 Pesado 
14 3 0.276 Pesado 
15 15 0.365 Comboio 
16 3 0.259 Pesado 
17 3 0.193 Pesado 
18 15 0.802 Comboio 
19 15 0.64 Comboio 
20 9 0.132 Ligeiro 
21 15 0.16 Comboio 
22 15 0.373 Comboio 
23 3 0.392 Pesado 
24 9 0.163 Pesado 
25 9 0.191 Pesado 

 

 



  

 
 

ANEXO II 
Exemplos de registos de vibração 

  



  

 
 

Figura A1 – Típica variação da amplitude da velcoidade de vibração em função do tempo provocado 
pelos combios (Exemplo em PM 4) 

 

 



  

 
 

 
Figura A2 – Típica variação da amplitude da velocidade de vibração em função do tempo provocado 

pelos combóios (Exemplo Ponto em PM 5) 
 



  

 
 

  



  

 
 

ANEXO III 
Representações gráficas das variações entre 

velocidades de vibração, energia cinética e distância 
  



  

 
 

 
 

Figura A3 - Isovalores da velocidade de vibração em função da energia cinética e distância no PM 1 
 
 
 

 
 

Figura A4 - Isovalores da velocidade de vibração em função da energia cinética e distância no PM 2 
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Figura A5 - Isovalores da velocidade de vibração em função da energia cinética e distância no PM 3 
 
 
 

 
 

Figura A6 - Isovalores da velocidade de vibração em função da energia cinética e distância no PM 4 
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Figura A7 - Isovalores da velocidade de vibração em função da energia cinética e distância no PM 5 
 
 
 

 
 

Figura A8 - Isovalores da velocidade de vibração em função da energia cinética e distância no PM 6 
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ESTIMATIVA DAS CONCENTRAÇÕES DE POLUENTES DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO AO 
LONGO DA AVENIDA BRASÍLIA 

Os impactes na qualidade do ar durante a fase de exploração do projecto, resultam das emissões de 

poluentes atmosféricos inerentes ao aumento do tráfego rodoviário de contentores provenientes do 

Terminal de Contentores de Alcântara (TCA). 

À semelhança do realizado anteriormente no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), para a avaliação 

dos impactes ao nível da qualidade do ar, foram efectuadas simulações da dispersão de poluentes 

atmosféricos, nomeadamente para os poluentes CO, NOX e PM10, na envolvente da Av. Brasília, a 

qual constitui o principal acesso ao TCA. 

Na realização das simulações da concentração de poluentes atmosféricos foram considerados os 

mesmos pressupostos utilizados no EIA, com excepção dos volumes de tráfego e concentração de 

base preexistentes. 

Assim, para as concentrações dos poluentes atmosféricos presentes, antes da entrada em 

exploração da alteração do projecto, foram consideradas as concentrações médias preexistentes de 

poluentes atmosféricos, de acordo com os resultados da estação de monitorização da qualidade do ar 

de fundo do Restelo, apresentados anteriormente no EIA. 

Foram considerados os volumes de tráfego mais desfavoráveis presentes no estudo de tráfego 

efectuado pela REFER para os anos 2013 e 2023, nomeadamente os volumes de tráfego verificados 

na hora de ponta da tarde, por serem estes que apresentam valores mais significativos de emissão, 

devido ao maior volume de veículos pesados.  

Nos quadros seguintes são apresentados os resultados obtidos nos receptores considerados mais 

sensíveis, para distâncias ao eixo da via de 25 m, 50 m, 100 m e 150 m, para o monóxido de 

carbono, dióxido de azoto e partículas em suspensão PM10, para os anos 2013 e 2023. 

Foram efectuadas simulações para a concentração de poluentes atmosféricos para os anos 2013 e 

2023, nos cenários típicos e nos desfavoráveis, apresentando-se neste último caso, os resultados 

mais elevados obtidos, correspondentes ao pior caso passível de ocorrer (“worst case”). 
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Quadro 14 - Concentrações médias horárias de monóxido de carbono (μg/m3) previstas 

Local. Receptor Distância ao 
Eixo da Via (m) 

Cenário Típico (direcção 
do vento - NO) Cenário Desfavorável 

2013 2023 2013 2023 Direcção do Vento 

Doca Stº 
Amaro  

Sul 

1 25 236,7 236,7 469,8 236,7 SO 
2 50 236,7 236,7 353,3 236,7 O 
3 100 236,7 236,7 353,3 236,7 O 
4 150 236,7 236,7 236,7 236,7 O 

Doca Stº 
Amaro  
Norte 

5 25 236,7 236,7 353,3 236,7 E 
6 50 236,7 236,7 353,3 236,7 E 
7 100 236,7 236,7 236,7 236,7 E 
8 150 236,7 236,7 236,7 236,7 E 

Cordoaria  
Sul 

9 25 236,7 236,7 469,8 236,7 E 
10 50 236,7 236,7 353,3 236,7 E 
11 100 236,7 236,7 236,7 236,7 O 
12 150 236,7 236,7 236,7 236,7 NE 

Cordoaria  
Norte 

13 25 236,7 236,7 353,3 236,7 O 
14 50 236,7 236,7 236,7 236,7 O 
15 100 236,7 236,7 236,7 236,7 E 
16 150 236,7 236,7 236,7 236,7 O 

Belém  
Sul 

17 25 236,7 236,7 469,8 236,7 O 
18 50 236,7 236,7 353,3 236,7 E 
19 100 236,7 236,7 236,7 236,7 E 
20 150 236,7 236,7 236,7 236,7 E 

Belém 
Norte 

21 25 236,7 236,7 469,8 236,7 O 
22 50 236,7 236,7 353,3 236,7 O 
23 100 236,7 236,7 236,7 236,7 O 
24 150 236,7 236,7 236,7 236,7 O 

Stª Maria 
Belém 

Sul 

25 25 236,7 236,7 469,8 236,7 O 
26 50 236,7 236,7 353,3 236,7 E 
27 100 236,7 236,7 236,7 236,7 O 
28 150 236,7 236,7 236,7 236,7 O 

Stª Maria 
Belém 
Norte 

29 25 236,7 236,7 469,8 236,7 E 
30 50 236,7 236,7 353,3 236,7 E 
31 100 236,7 236,7 236,7 236,7 E 
32 150 236,7 236,7 236,7 236,7 E 

Doca Pesca 
Sul 

33 25 236,7 236,7 469,8 236,7 E 
34 50 236,7 236,7 353,3 236,7 E 
35 100 236,7 236,7 236,7 236,7 E 
36 150 236,7 236,7 236,7 236,7 E 

Doca Pesca 
Norte 

37 25 236,7 236,7 353,3 236,7 E 
38 50 236,7 236,7 236,7 236,7 E 
39 100 236,7 236,7 236,7 236,7 E 
40 150 236,7 236,7 236,7 236,7 E 

Algés 
Sul 

41 25 236,7 236,7 353,3 236,7 SE 
42 50 236,7 236,7 353,3 236,7 SE 
43 100 236,7 236,7 236,7 236,7 E 
44 150 236,7 236,7 236,7 236,7 E 

Algés 
Norte 

45 25 236,7 236,7 353,3 236,7 SE 
46 50 236,7 236,7 236,7 236,7 SE 
47 100 236,7 236,7 236,7 236,7 SE 
48 150 236,7 236,7 236,7 236,7 SE 
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Quadro 15 - Concentrações médias horárias de dióxido de azoto (μg/m3) previstas 

Local. Receptor Distância ao 
Eixo da Via (m) 

Cenário Típico 
(direcção do vento - NO) Cenário Desfavorável 

2013 2023 2013 2023 Direcção do Vento 

Doca Stº 
Amaro  

Sul 

1 25 27,4 27,4 123,1 65,7 SO 
2 50 27,4 27,4 104,0 46,5 O 
3 100 27,4 27,4 84,8 46,5 O 
4 150 27,4 27,4 84,8 27,4 O 

Doca Stº 
Amaro  
Norte 

5 25 27,4 27,4 104,0 46,5 E 
6 50 27,4 27,4 84,8 46,5 E 
7 100 27,4 27,4 65,7 27,4 E 
8 150 27,4 27,4 65,7 27,4 E 

Cordoaria  
Sul 

9 25 27,4 27,4 123,1 65,7 E 
10 50 27,4 27,4 84,8 46,5 E 
11 100 27,4 27,4 65,7 27,4 O 
12 150 27,4 27,4 65,7 27,4 NE 

Cordoaria  
Norte 

13 25 27,4 27,4 84,8 46,5 O 
14 50 27,4 27,4 65,7 27,4 O 
15 100 27,4 27,4 65,7 27,4 E 
16 150 27,4 27,4 46,5 27,4 O 

Belém  
Sul 

17 25 27,4 27,4 142,3 65,7 O 
18 50 27,4 27,4 104,0 46,5 E 
19 100 27,4 27,4 65,7 27,4 E 
20 150 27,4 27,4 65,7 27,4 E 

Belém 
Norte 

21 25 27,4 27,4 123,1 65,7 O 
22 50 27,4 27,4 84,8 46,5 O 
23 100 27,4 27,4 65,7 27,4 O 
24 150 27,4 27,4 46,5 27,4 O 

Stª Maria 
Belém 

Sul 

25 25 27,4 27,4 104,0 65,7 O 
26 50 27,4 27,4 84,8 46,5 E 
27 100 27,4 27,4 65,7 27,4 O 
28 150 27,4 27,4 65,7 27,4 O 

Stª Maria 
Belém 
Norte 

29 25 27,4 27,4 123,1 65,7 E 
30 50 27,4 27,4 84,8 46,5 E 
31 100 27,4 27,4 65,7 27,4 E 
32 150 27,4 27,4 65,7 27,4 E 

Doca 
Pesca 

Sul 

33 25 27,4 27,4 123,1 65,7 E 
34 50 27,4 27,4 84,8 46,5 E 
35 100 27,4 27,4 65,7 27,4 E 
36 150 27,4 27,4 65,7 27,4 E 

Doca 
Pesca 
Norte 

37 25 27,4 27,4 104,0 46,5 E 
38 50 27,4 27,4 65,7 27,4 E 
39 100 27,4 27,4 46,5 27,4 E 
40 150 27,4 27,4 46,5 27,4 E 

Algés 
Sul 

41 25 27,4 27,4 104,0 46,5 SE 
42 50 27,4 27,4 84,8 46,5 SE 
43 100 27,4 27,4 65,7 27,4 E 
44 150 27,4 27,4 65,7 27,4 E 

Algés 
Norte 

45 25 27,4 27,4 84,8 46,5 SE 
46 50 27,4 27,4 65,7 27,4 SE 
47 100 27,4 27,4 46,5 27,4 SE 
48 150 27,4 27,4 27,4 27,4 SE 
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Quadro 16 - Concentrações médias horárias de partículas em suspensão (μg/m3) previstas  

Local. Receptor Distância ao 
Eixo da Via (m) 

Cenário Típico 
(direcção do vento - NO) Cenário Desfavorável 

2013 2023 2013 2023 Direcção do Vento 

Doca Stº 
Amaro  

Sul 

1 25 34,1 31,7 49,7 31,7 SO 
2 50 33,1 31,7 45,3 31,7 O 
3 100 32,6 31,7 42,7 31,7 O 
4 150 32,3 31,7 40,1 31,7 O 

Doca Stº 
Amaro  
Norte 

5 25 31,7 31,7 45,3 31,7 E 
6 50 31,7 31,7 42,3 31,7 E 
7 100 31,7 31,7 39,5 31,7 E 
8 150 31,7 31,7 38,8 31,7 E 

Cordoaria  
Sul 

9 25 34,3 31,7 49,1 31,7 E 
10 50 33,3 31,7 43,7 31,7 E 
11 100 32,7 31,7 38,4 31,7 O 
12 150 32,4 31,7 38,0 31,7 NE 

Cordoaria  
Norte 

13 25 31,7 31,7 44,8 31,7 O 
14 50 31,7 31,7 39,1 31,7 O 
15 100 31,7 31,7 37,0 31,7 E 
16 150 31,7 31,7 36,2 31,7 O 

Belém  
Sul 

17 25 34,4 31,7 52,2 31,7 O 
18 50 33,3 31,7 45,5 31,7 E 
19 100 32,7 31,7 39,4 31,7 E 
20 150 32,4 31,7 37,5 31,7 E 

Belém 
Norte 

21 25 31,7 31,7 52,2 31,7 O 
22 50 31,7 31,7 44,8 31,7 O 
23 100 31,7 31,7 38,2 31,7 O 
24 150 31,7 31,7 36,2 31,7 O 

Stª Maria 
Belém 

Sul 

25 25 34,4 31,7 46,6 31,7 O 
26 50 33,3 31,7 41,4 31,7 E 
27 100 32,7 31,7 38,3 31,7 O 
28 150 32,4 31,7 37,3 31,7 O 

Stª Maria 
Belém 
Norte 

29 25 31,7 31,7 45,3 31,7 E 
30 50 31,7 31,7 41,8 31,7 E 
31 100 31,7 31,7 38,2 31,7 E 
32 150 31,7 31,7 36,7 31,7 E 

Doca Pesca 
Sul 

33 25 35,4 31,7 49,1 31,7 E 
34 50 33,7 31,7 42,6 31,7 E 
35 100 32,8 31,7 38,9 31,7 E 
36 150 32,4 31,7 37,5 31,7 E 

Doca Pesca 
Norte 

37 25 32,1 31,7 45,9 31,7 E 
38 50 31,8 31,7 40,0 31,7 E 
39 100 31,7 31,7 36,7 31,7 E 
40 150 31,7 31,7 35,4 31,7 E 

Algés 
Sul 

41 25 34,5 31,7 46,3 31,7 SE 
42 50 32,8 31,7 41,3 31,7 SE 
43 100 31,9 31,7 38,4 31,7 E 
44 150 31,7 31,7 37,5 31,7 E 

Algés 
Norte 

45 25 31,9 31,7 44,8 31,7 SE 
46 50 31,7 31,7 39,6 31,7 SE 
47 100 31,7 31,7 36,3 31,7 SE 
48 150 31,7 31,7 35,2 31,7 SE 
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No Quadro seguinte apresentam-se os valores de concentração de poluentes atmosféricos obtidos 

nas simulações efectuadas,  

Quadro 17 - Síntese dos valores máximos obtidos nas simulações da dispersão de poluentes atmosféricos para 

2013 e 2023 

Ano 
Distância ao 
eixo das Vias 

(m) 

CO (μg/m3) NOx (μg/m3) PM10 (μg/m3) 
Cenário 
Típico 

Cenário 
Desfavorável 

Cenário 
Típico 

Cenário 
Desfavorável 

Cenário 
Típico 

Cenário 
Desfavorável 

2013 

25 236,7 469,8 27,4 142,3 35,4 52,2 
50 236,7 353,3 27,4 104,0 33,7 45,5 

100 236,7 353,3 27,4 65,7 32,8 39,4 
150 236,7 236,7 27,4 65,7 32,4 37,5 

2023 

25 236,7 236,7 27,4 65,7 31,7 31,7 
50 236,7 236,7 27,4 46,5 31,7 31,7 

100 236,7 236,7 27,4 46,5 31,7 31,7 
150 236,7 236,7 27,4 27,4 31,7 31,7 

 

Para a avaliação dos valores obtidos considerou-se o disposto no Decreto-Lei nº 111/2002, de 26 de 

Abril, o qual transpõe para o direito português a Directiva 1999/30/CE, do Concelho, de 22 de Abril 

que estipula, entre outros, os valores limite para os óxidos de azoto (NOx) e partículas em suspensão 

(PM10) no ar ambiente e a Directiva 2000/69/CE, de 16 de Novembro, que estipula os valores limite 

de concentração no ar ambiente para o monóxido de carbono (CO). O quadro seguinte exibe os 

valores limite de concentração no ar ambiente dos poluentes referidos, preconizados pelo referido 

Decreto-Lei e os prazos para o seu cumprimento. 

As alterações mais significativas em relação à legislação já existente prendem-se, além do aumento 

do padrão de qualidade do ar com valores limite de concentração de poluentes mais reduzidos, com o 

facto de introduzir tipos de valores limite para protecção de zonas ecologicamente sensíveis e de 

regulamentar novos métodos de determinação da concentração de poluentes atmosféricos. 
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Quadro 18  - Valores Limite de concentração de poluentes atmosféricos no ar ambiente, constantes no Decreto-

Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 

Poluentes Período Considerado Valor Limite (μg/m3) Data do cumprimento 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

Valor limite para protecção da 
saúde humana  

10 000  
(Média máxima diária de 8 

horas) 

Data de entrada em 
vigor do DL 111/2002 

Dióxido de 
Azoto (NO2) 

Valor-limite horário para protecção 
da saúde humana 

 (1 hora) 

200 NO2 

(Valor a não exceder mais de 
18 vezes em cada ano civil) 

1 de Janeiro de 2010 

Valor-limite anual para protecção 
da saúde humana  

(ano civil) 
40 NO2 1 de Janeiro de 2010 

Valor–limite para protecção da 
vegetação (ano civil) 30 NOx 

Data de entrada em 
vigor do DL 111/2002 

Partículas em 
Suspensão PM10 

1ª Fase 

Valor–limite para protecção da 
saúde humana (24 horas) 

50 em PM10 
(Valor a não exceder mais de 
35 vezes em cada ano civil) 

1 de Janeiro de 2005 

Valor–limite anual para protecção 
da saúde humana (ano civil) 40 em PM10 1 de Janeiro de 2005 

2ª Fase 

Valor–limite para protecção da 
saúde humana (24 horas) 

50 em PM10 
(Valor a não exceder mais de 
sete vezes em cada ano civil) 

1 de Janeiro de 2010 

Valor–limite anual para protecção 
da saúde humana (ano civil) 20 em PM10 1 de Janeiro de 2010 

 

A comparação dos resultados horários de concentração de poluentes atmosféricos obtidos nas 

simulações efectuadas, com os valores limite legislados (Decreto-lei nº 111/2002), permite concluir 

que na generalidade, não se verificam incumprimento a estes, com excepção da concentração mais 

elevada obtida para as PM10 de alguns receptores sensíveis no cenário desfavorável. Salienta-se 

contudo, que os períodos temporários de referência, entre as concentrações obtidas nas simulações 

com os valores limite legislados, não serem iguais, assim, tem que se ter algumas reservas na 

comparação directa dos valores obtidos. 

A esta análise convém ainda salientar que o cenário desfavorável simulado apresenta uma frequência 

de ocorrência muito reduzida. 

Os valores obtidos para o ano 2023 são consideravelmente mais reduzidos que os obtidos para o ano 

de 2013, consequência da redução dos factores de emissão devido à entrada em vigor de directivas 

comunitária mais exigentes, Esta tendência verificar-se-á ao longo da vida útil do projecto. 

Os resultados obtidos evidenciam, o rápido decréscimo, dos valores das concentrações, com o 

aumento da distância ao eixo da rodovia, Assim, pode-se referir que é sobretudo sobre os receptores 
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sensíveis mais próximos da área em que estas se desenvolvem, que o impacte negativo, resultante 

da emissão de poluentes atmosféricos, assume maior expressão. 

O impacte causado pela circulação de veículos pesados de contentores afectos ao TCA é, em 

relação à qualidade do ar, negativo nas imediações dos acessos, cujos efeitos se prolongarão ao 

longo de toda a vida útil, se bem que com magnitude decrescente, devido ao facto de ao longo dos 

anos se prever uma redução dos factores de emissão de poluentes atmosféricos devido às 

crescentes melhorias tecnológicas e à necessidade de se estabelecerem padrões ainda mais 

elevados de qualidade do ar. 

Relativamente aos eventuais efeitos sobre os edifícios patrimoniais existentes junto aos acessos do 

TCA, decorrente das emissões de poluentes atmosféricos, estes prendem-se com a contribuição das 

emissões de poluentes para a formação de chuvas ácidas, que podem contribuir para a erosão das 

fachadas. Assumem particular importância os compostos azotados (NOx) e os compostos de enxofre 

(SO2) gerados pelas altas temperaturas de queima e da oxidação das impurezas sulfurosas dos 

combustíveis fósseis. 

Contudo, como verificado anteriormente no EIA, as emissões destes poluentes estimadas para o 

tráfego do TCA, são pouco significativas, quando comparadas com o valor inventariado para o 

concelho de Lisboa, não se prevendo impactes sobre os edifícios patrimoniais existentes. Para além 

deste facto, a relação causa/efeito das emissões no local não se pode considerar directa, dado o 

carácter transfronteiriço da poluição atmosférica. 

Tendo em consideração o descrito anteriormente, os impactes na qualidade do ar para a fase de 

exploração do TCA em estudo, são classificados como directos, negativos, pouco significativos e 

permanentes. 
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1 ÂMBITO 

O presente documento pretende dar resposta às observações levantadas pela Comissão de Avaliação 

do EIA do Projecto de Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara (TCA). 

São apresentadas previsões que quantificam os acréscimos de ruído resultantes do aumento de (i) 

tráfego rodoviário de veículos pesados na zona envolvente ao eixo de escoamento da Avenida 

Brasília e de (ii) tráfego ferroviário na zona envolvente Linha de Cintura/Eixo Norte-Sul. 

 

2 DADOS DE TRÁFEGO CONSIDERADOS 

2.1 ZONA RIBEIRINHA (AVENIDA DA ÍNDIA, AVENIDA BRASÍLIA, LINHA DE CASCAIS) 

De acordo com o Estudo de Tráfego Para o Projecto de Desnivelamento de Alcântara, elaborado para 

a REFER pela firma TIS em Junho de 2009, o acréscimo de veículos pesados associados à ampliação do 

TCA (contemplada no estudo) corresponde a um aumento dos actuais 473 camiões/dia (ano 2007) 

para 763 camiões/dia (ano 2023), ou seja, é estimado um aumento da ordem dos 300 camiões que 

acedem ao terminal por dia, traduzindo-se num aumento do tráfego nas vias locais de cerca de 600 

camiões por dia, dado que os mesmos circulam, evidentemente, em ambos os sentidos.  

A circulação destes veículos processa-se através da Avenida Brasília, que liga o terminal a Algés, onde 

existe o nó com o IC17.  

Para efeitos de modelação do ruído, estes veículos foram uniformemente distribuídos no horário 8h00-

24h00, correspondente ao horário fixo da portaria do TCA.  

No mesmo estudo de tráfego é verificado que, de acordo com as contagens realizadas, o eixo 

combinado da Avenida da Índia e da Avenida Brasília, comporta, em hora de ponta, cerca de 5.000 

veículos/hora, e que neste valor se inclui um elevado número de pesados, tais como veículos de 

mercadorias diversos e de transporte de passageiros (públicos e privados). 

Foi conseguido um bom ajuste entre os níveis sonoros simulados e os medidos durante os trabalhos de 

campo que instruíram o EIA no período diurno, através da ponderação daqueles valores de ponta com 

um factor de 0,88, com uma distribuição horária de cerca de 3200 veículos na Avenida da Índia, e de 

1200 veículos na Avenida Brasília. A percentagem de pesados considerada foi de 2%. 
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Para os períodos de entardecer e nocturno, o ajuste entre medições de ruído e valores simulados foi 

obtido considerando, respectivamente, 70% e 20% do tráfego horário no período diurno. Estes valores 

são considerados adequados, e enquadram-se nas ordens de grandeza indicadas no “Good Practice 

Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure” da 

WG-AEN em meios urbanos.  

Paralela a estes eixos rodoviários, desenvolve-se a Linha de Cascais, com um volume médio de 270 

composições diárias a circular no troço entre o Cais do Sodré e Algés, informação esta extraída dos 

horários da CP. 

 

2.2 LINHA DE CINTURA E EIXO NORTE/SUL 

No troço de ferrovia pelo qual se processa o escoamento das composições de mercadorias, e que 

atravessa a malha urbana de Lisboa, circulam, entre outros menos relevantes pela menor quantidade 

(tais como as composições Alfa e Intercidades), cerca de 70 comboios suburbanos por dia na Linha da 

Azambuja (concretamente entre as Estações de Alcântara-Terra e Roma-Areeiro), cerca de 150 

comboios suburbanos por dia provenientes da Linha de Sintra (a partir da zona de Campolide e em 

direcção à zona Nascente de Lisboa) e cerca de 150 comboios suburbanos por dia da Fertagus. 

Do TCA, são escoados, actualmente, cerca de 8 comboios de mercadorias por dia, e, após a conclusão 

do desnivelamento da via-férrea e da expansão do terminal, são previstos cerca de 32 comboios por 

dia, de acordo com os dados de tráfego que constam do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de 

Ligação Desnivelada da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura. 
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3 MODELAÇÃO DO RUÍDO AMBIENTE  

3.1 ZONA RIBEIRINHA (AVENIDA DA ÍNDIA, AVENIDA BRASÍLIA, LINHA DE CASCAIS) 

Para a zona Ribeirinha, procedeu-se à produção de mapas de ruído para a zona delimitada entre o 

Mosteiro dos Jerónimos, a Poente, e os pilares da Ponte 25 de Abril, a Nascente, dado que foi aquela 

para onde foi possível obter elementos cartográficos adequados. Para os efeitos do presente 

documento, esta extensão revela-se perfeitamente adequada, e representativa de todo o eixo de 

escoamento entre o TCA e o nó de Algés. 

As Figuras 1 e 2 em Anexo mostram os mapas de ruído da situação acústica actual, sem contemplar o 

acréscimo de tráfego de veículos pesados associados à expansão do TCA, respectivamente para os 

indicadores Lden e Ln. 

As Figuras 3 e 4 em Anexo mostram os mapas de ruído da situação acústica futura, considerando o 

tráfego de veículos pesados associados à expansão do TCA para o ano de 2023, respectivamente 

para os indicadores Lden e Ln. 

Os acréscimos nos níveis sonoros previstos nos diferentes períodos de referência são os seguintes: 

• Período diurno: 0,3 dB; 

• Período de entardecer: 0,5 dB; 

• Período nocturno: 0,3 dB. 

 

 

3.2 LINHA DE CINTURA E EIXO NORTE/SUL 

Na ausência de dados cartográficos e de tráfego rodoviário que permitissem a modelação do ruído 

ambiente nas áreas envolventes do eixo ferroviário atravessado pelas composições de mercadorias, 

procedeu-se à modelação do ruído emitido pelo conjunto de composições ferroviárias que atravessam 

o troço entre Campolide e Entrecampos, conforme os dados de tráfego apresentados no ponto 

anterior. 

As composições de mercadorias foram, à falta de melhor informação, distribuídas em 45% no período 

diurno, 10% no período de entardecer e 45% no período nocturno, resultando, deste modo, em 
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valores de tráfego ferroviário horário superiores no período nocturno, o que é esperado, tendo em 

conta a saturação da rede local. 

As previsões de ruído utilizaram o modelo FERR 3. 

Para uma distância de referência de 25 metros ao eixo da via, e considerando uma situação de 

propagação em espaço livre, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

 Ld [dB(A)] Le [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Situação actual 66,5 64,7 59,2 

Situação futura (2023) 66,7 64,8 60,9 

 

Os acréscimos de ruído são desprezáveis nos períodos diurno e de entardecer (de 0,1 a 0,2 dB), e 

inferiores a 2 dB no período nocturno. Note-se, no entanto, que ao ruído de tráfego ferroviário 

acrescem as restantes fontes de ruído locais, tais como o tráfego rodoviário e o tráfego aéreo. Deste 

modo, o acréscimo apresentado diminuirá consideravelmente na maior parte da zona de influência. 

 

4 APRECIAÇÃO DE IMPACTES NO RUÍDO AMBIENTE E CONCLUSÕES 

Dos trabalhos de modelação desenvolvidos, cujos resultados se apresentam nos pontos anteriores, é 

possível concluir que: 

• Na zona de escoamento de veículos pesados de mercadorias, ao longo da Avenida Brasília e 

em direcção a Algés, os diferenciais previstos são da ordem ou inferiores a 0,5 dB. O aumento 

do ruído associado ao acréscimo de camiões resultante da ampliação do TCA não será 

perceptível e não será responsável por impactes no ambiente sonoro local. Esta conclusão 

constava do EIA apresentado. 

• Na envolvente das vias ferroviárias de escoamento das composições de mercadorias, os 

acréscimos nos níveis sonoros não serão mensuráveis nos períodos diurno e de entardecer, e 

estimam-se da ordem de 1,7 dB no período nocturno. No entanto, e caso seja possível 

intercalar a circulação de composições de mercadorias na vigência dos períodos diurno e de 



          

  5  

entardecer, o que é facilitado pela existência do futuro túnel ferroviário que evita o corte das 

vias rodoviárias à superfície, o acréscimo previsto poderá ser consideravelmente minimizado, 

resultando em impactes insignificantes no ambiente sonoro. 

 

Lisboa, 7 de Janeiro de 2011 

 

 

 
Tiago J. N. de Abreu 
Eng. (O.E. nº 40667), DFA Eng. Acústica (IST) 
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ANEXO 

 

 

 

 



          

    

 

Figura 1. Mapa de ruído da situação actual – Indicador Lden 



          

    

 

Figura 2.  Mapa de ruído da situação actual – Indicador Ln 



          

    

 

 

Figura 3. Mapa de ruído da situação Futura (2023) – Indicador Lden 



          

    

Figura 4. Mapa de ruído da situação futura (2023) – Indicador Ln 
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ANEXO E – PLANO DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
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1 - Introdução. Objectivos 

Tendo em consideração a análise efectuada no presente EIA, considerou-se relevante a monitorização 

das águas superficiais na envolvente das áreas a dragar, bem como dos sedimentos dragados. 

Nesse sentido, e de modo a avaliar a necessidade de adopção de medidas de minimização 

complementares considerou-se o presente Programa de Monitorização, o qual permitirá ter uma ideia 

da evolução da qualidade da água do rio Tejo e dos seus sedimentos na área das dragagens. 

As campanhas deverão ser realizadas de acordo com o definido na Portaria nº 1450/2007, de 12 de 

Novembro. 

2 - Locais de Amostragem e Frequência das Campanhas 

A localização dos pontos de monitorização deverá ser definida com exactidão em fase de Projecto de 

Execução. Contudo propõe-se a realização da monitorização nos seguintes locais: 

- Dois pontos junto das áreas de dragagem 

- Dois pontos fora da influência das áreas de dragagem, um a jusante e outro a 

montante. 

Relativamente ao início e periodicidade das campanhas de monitorização deverão ser as seguintes: 

- Primeira campanha - um mês antes da operação da dragagem 

- Segunda campanha - durante a dragagem 

- Terceira campanha - uma semana após a dragagem. 

 Deverão ser realizadas amostragens anuais se os resultados das análises indicarem 

contaminação importante ou de 3 em 3 anos se as análises indicarem que o material é limpo. 

Complementarmente a turvação deverá ser medida em contínuo durante todo o período de dragagem de 

forma a ser possível acautelar medidas de minimização adicionais caso os valores o justifiquem. 
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3 - Parâmetros a Monitorizar 

 Recursos Hídricos 

A monitorização, a realizar, deve abranger os seguintes parâmetros: 

- Temperatura; 

- Turvação; 

- Oxigénio dissolvido; 

- pH; 

- Carbono Orgânico Total; 

- Mercúrio Total; 

- Cádmio total; 

- Chumbo; 

- Cobre total; 

- Zinco total; 

- Níquel total; 

- Crómio total; 

- Arsénio; 

- PCB (soma); 

- PAH (soma); 

- HCB; 

- Fósforo; 

- Azoto. 

 

 Sedimentos 

A localização dos pontos de monitorização dos sedimentos é função do local onde se procederá à 

dragagem para a execução da expansão do cais do Terminal de Contentores, sendo o número de 

amostras a recolher definidas de acordo com a Portaria nº 1450/2007, função do Volume dragado. A 

monitorização dos sedimentos deverá contemplar os seguintes parâmetros: 

- Arsénio 

- Cádmio 

- Crómio 

- Cobre 

- Mercúrio 

- Chumbo 

- Níquel 

- Zinco 

 

4 - Técnicas e Métodos de Análise, de Registo e de Tratamento dos Dados 

A colheita das amostras deverá ser sempre realizada na mesma fase de maré e deve obedecer às 

normas técnicas e cuidados específicos de manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de 

procedimentos. As amostras recolhidas devem ser transportadas para um laboratório seleccionado. 

Este laboratório deve estar acreditado e deverá ser sempre o mesmo a realizar as análises, com 

recurso sempre à mesma metodologia. 
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No caso da amostragem aos recursos hídricos, estas deverão ser realizadas atendendo aos métodos 

analíticos de referência especificados nos anexos XIII e XV no Decreto-Lei nº 236/98, de 01 de 

Agosto. Os métodos de tratamento de dados deverão obedecer ao definido no mesmo diploma. 

Relativamente à monitorização dos sedimentos, esta deve ser feita tendo em consideração o disposto 

na Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro. 

Os registos de campo deverão ser efectuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados e 

observações respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria amostragem: 

 Localização exacta do ponto de recolha de águas, com indicação das coordenadas 

geográficas; 

 Data e hora da recolha das amostras de água; 

 Tipo e método de amostragem. 

5 - Critérios de Avaliação dos Dados 

A avaliação da qualidade da água dos locais monitorizados deve ser efectuada com base nas normas 

de qualidade referidas no Decreto-Lei nº 236/98, de 01 de Agosto, sendo que os resultados obtidos 

deverão ser analisados tendo por base o disposto nos seguintes anexos: 

 Anexo X – define os critérios de qualidade das águas doces para fins aquícolas 

 Anexo XXI – Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 

Relativamente à qualidade dos sedimentos a dragar, esta deverá ser analisada em função do 

disposto na Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro, mais especificamente no seguinte anexo: 

 Anexo III – Tabela 2 – Classificação de materiais de acordo com o grau de contaminação 

6 - Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 

Após cada campanha deverá ser realizado o Relatório de Monitorização, o qual deverá seguir o 

disposto na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE PILHAS DE CONTENTORES NO 
TERMINAL DE ALCÂNTARA SOB A ACÇÃO DE EVENTOS SÍSMICOS 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
O presente documento é emitido pelo Centro de Geotecnia do Instituto Superior 
Técnico (adiante designado por CEGEO-IST) para a ARQPAIS, em 
conformidade com os critérios propostos, com o objectivo de contribuir para o 
estudo do comportamento de pilhas de contentores pela acção de eventos 
dinâmicos, tais como sismos. 
 
Tendo em consideração o conteúdo da proposta CEGEO-Ref. 305, 
apresentada em 16-09-2010, o presente relatório apresenta os resultados 
alcançados, tendo em consideração os seguintes aspectos: 
 

 Histórico de sismicidade da região de Lisboa, nomeadamente a 
intensidade e duração dos eventos sísmicos; 

 Características físicas dos contentores de mercadorias em duas 
situações: carregados e vazios; 

 Características físicas dos pavimentos de assentamento dos 
contentores. 

 
Os resultados alcançados são apresentados quer sob a forma de equações, 
quer sob a forma de representações gráficas, para que possam ser utilizados 
com instrumentos para caracterização de outros aspectos a nível do projecto 
do Terminal de Contentores de Alcântara. 
 
Desta forma, o relatório encontra-se dividido de forma a focar todos os 
aspectos de interesse para a realização do presente estudo, nomeadamente: 
 

 Breve resenha histórica da sismicidade de Portugal; 

 Apresentação dos princípios básicos que originam a metodologia de 
análise (Teoria da Similitude); 

 Resultados obtidos através de modelação numérica pelo Método de 
Elementos Finitos; 

 Descrição do modelo laboratorial utilizado; 

 Apresentação dos resultados obtidos nos ensaios e respectivas 
interpretações; 

 Exemplos de aplicação dos resultados alcançados. 
 
Efectua-se seguidamente a descrição dos aspectos focados. 

2. BREVE RESENHA HISTÓRICA DA SISMICIDADE EM TERRITÓRIO 
NACIONAL 

 
Em Portugal Continental, a actividade sísmica não é, normalmente, nem muito 
intensa, nem muito frequente (Dias, 2000). No entanto, o território tem vindo a 
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ser atingido por alguns eventos sísmicos de elevada magnitude e intensidade 
(Tabela 1). 
 

Tabela 1 – Alguns sismos interplacas com epicentro provável localizado na 
zona do Gorringe (Dias, 2001). 

Ano Magnitude 

63 A. C. Não definido 

382 Não definido 

1356 8.5 

1755 8.7 a 9.0 

1761 8.0 

1969 6.5 a 7.3 

 
O sismo mais antigo de que há notícia é conhecido pela descrição efectuada 
por Frei Bernardo de Brito (1609) na Monarquia Lusitana, e teria ocorrido em 
63 A.C., afectando as costas actuais, portuguesa e a da Galiza, que terá sido 
acompanhado por tsunami de grande altura. A localização do epicentro deste 
sismo (questionável, segundo alguns autores) é incerta. 
 
Em 382 D.C. há notícia de outro grande sismo, com epicentro provável a SW 
do cabo de São Vicente, zona do Gorringe, havendo relatos da ocorrência de 
um grande tsunami e desaparecimento de ilhas que existiriam ao largo do cabo 
referido. 
 
Outro sismo histórico importante foi o que ocorreu em 24 de Agosto de 1356, 
que foi sentido em toda a Península Ibérica, tendo atingido em Portugal 
intensidade semelhante ao de 1755. 
 
A magnitude e a intensidade dos sismos (tanto históricos, como instrumentais) 
que têm afectado território nacional têm elevada relevância, sendo de toda a 
utilidade as sistematizações que têm sido tentadas. 
 
A natureza da sismicidade em território nacional pode ser de dois tipos: 
Sismicidade Inter-Placas, que inclui a região dos Açores e o Banco de Gorringe 
e Sismicidade Intra-Placas que incluí a falha da Nazaré, a do Vale Inferior do 
Tejo, a falha de Portimão, a falha da Vilariça e as regiões de Loulé, Cabo de 
São Vicente, Évora e Setúbal. 
 

2.1. Sismicidade Inter-Placas 
 
Devido à sua localização junto à fronteira divergente de placas e ao ponto 
triplo, a região dos Açores é caracterizada por sismicidade assinalável. 
 
O último sismo catastrófico que ocorreu nos Açores foi o de 1 de Janeiro de 
1980 (M = 7.2). O mecanismo focal indica um movimento de desligamento 
esquerdo numa falha com direcção N25ºW, subvertical. A área de ruptura tem 
40 km de comprimento numa profundidade de 14 km (que é a espessura da 
crosta sismogénica estabelecida por sismologia experimental) A área epicentral 
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situa-se no oceano; no entanto foi possível observar rotura à superfície na zona 
emersa, no extremo SE da ilha de S. Jorge. 
 
A maioria dos autores, fundamentados na distribuição dos danos, localiza a 
área epicentral de alguns dos sismos históricos mais importantes que 
afectaram o território de Portugal continental, no mar a sudoeste do cabo de 
São Vicente, na região do Banco do Gorringe. É o que se passa, entre outros, 
com os abalos ocorridos em 60-63aC, 1033, 1356 e 1755. 
 
O banco do Gorringe é um fragmento de crosta oceânica e de manto infra-
oceânico exumado antes do Cretácico Inferior. Foi sujeito a levantamento muito 
importante (atestado pelo seu topo localizado a -25 m de profundidade, 
emergindo de planícies abissais a mais de 5 000 m de profundidade) durante 
os períodos compressivos da Falha Açores - Gibraltar, localizada a sul do 
Banco de Gorringe. Este levantamento é consequência directa dos 
deslocamentos verticais induzidos pelos sismos de alta magnitude localizados 
na face sul, o que confirma o mecanismo de subducção da placa africana pela 
placa euro-asiática. 
 
Nesta região, a sismicidade instrumental, embora com a profundidade focal mal 
estabelecida, parece ocorrer preferencialmente nos 30km superficiais da 
litosfera, atingindo profundidade máxima de 50 a 70km. 
 
O último grande que provocou danos no território continental português foi o de 
28 de Fevereiro de 1969, que teve epicentro na zona do Gorringe (mais 
propriamente na planície abissal da Ferradura) e magnitude estimada (de 
acordo com os diferentes autores) entre 6,5 e 7,5. 
 

 
Figura 1 – Carta de isossistas para o sismo de 11 de Novembro de 1858, na 

escala modificada de Mercalli (Adaptado de Moreira, 1991). 
 
O epicentro do sismo de 1755 (o mais destruidor que afectou território nacional, 
e considerado com um dos mais energéticos a nível mundial, com magnitude 
estimada em 8,75) tem sido localizado, tradicionalmente, no Banco do 
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Gorringe. Todavia, estudos recentes, baseados designadamente na análise do 
tsunami gerado pelo sismo, apontam para uma hipótese de rotura múltipla 
numa falha na região do Gorringe, e noutra orientada em direcção a Lisboa 
(falha do Marquês de Pombal). Este sismo originou o maior tsunami que atingiu 
a costa portuguesa e um dos maiores registados a nível mundial. 
 
Apresenta-se na Figura 1 a carta de isossistas para o sismo de 1858. 
 

2.2. Sismicidade Intraplacas 

 
Além da sismicidade associada à deformação litosférica na fronteira de placas 
Açores-Gibraltar, existe também actividade sísmica significativa no interior do 
território português e junto ao litoral, caracterizada pela ocorrência de alguns 
sismos históricos com magnitude estimada em cerca de 7. 
 
Eventos, quer históricos (como, por exemplo, os sismos de Benavente, em 
1909, de Loulé, em 1856, e o de Setúbal, em 1858), quer instrumentais, 
revelam que a sismicidade intra-placas tem, também, grande relevância. 
 
A simples observação de um mapa de epicentros da Península Ibérica (Figura 
2) permite identificar de imediato uma banda de concentração de actividade 
sísmica ao longo da fachada atlântica da Península, mais intensa para sul da 
Galiza, sugerindo algum processo de interacção entre as litosferas oceânica e 
continental ao longo da margem atlântica oeste-ibérica que seja responsável 
pela actividade tectónica e sísmica regional. 
 

 
Figura 2 – Distribuição de epicentros de sismos históricos e instrumentais, de 

33 a.C. a 1991 (Adaptado de L. Matias, in J. Cabral, 1993) 
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Admitindo que a margem oeste-ibérica é uma margem passiva, a referida 
actividade sísmica será gerada em falhas activas no interior da placa litosférica 
eurasiática, consistindo, consequentemente, em sismicidade intraplaca. 
 
No entanto, grande parte desta sismicidade pode ser explicada se aceitar-se a 
hipótese da existência de uma zona de subducção em iniciação ao longo da 
margem continental ocidental. 
 
Os eventos mais fortes de que há conhecimento correspondem a sismos 
históricos ocorridos em diversas áreas do território, nomeadamente na região 
do vale inferior do Tejo (sismos em 1531 e 1909), na plataforma continental a 
sul de Setúbal (sismo em 11 NOV 1858; M=7,1), e na plataforma continental do 
Algarve, ao largo de Portimão (sismo em 6 MAR 1719) e de Tavira (sismo em 
27 DEZ 1722). Estima-se que todos estes eventos tiveram magnitude próxima 
de 7. 
 
Além da sismicidade referida, a distribuição de epicentros mostra uma 
dispersão considerável, não sendo fácil correlacioná-los com as falhas activas 
conhecidas. O carácter difuso da sismicidade poderá dever-se à sua situação 
num ambiente tectónico intraplaca. 
 
O mapa de distribuição de epicentros revela concentração na faixa litoral a 
norte de Sines até às proximidades da Nazaré. Também se distingue 
concentração de sismicidade na região litoral do Algarve, com três pólos 
principais de actividade nas áreas de Portimão, Loulé-Faro e Tavira - 
V.R.Sto.António.  
 
Distingue-se, ainda, sismicidade significativa nas Beiras e Trás-os-Montes, 
alguma da qual relacionada com falhas activas já reconhecidas. Também na 
região de Évora há a assinalar importante sismicidade. 
 

3. MAGNITUDE E ENERGIA LIBERTADA POR UM SISMO 
 
Usualmente, a intensidade de um sismo é medida por meio do seu grau de 
dano aos bens materiais, o grau de distúrbio na superfície do terreno e a 
extensão da reacção animal aos abalos. A primeira escala de intensidades dos 
tempos modernos foi desenvolvida por Rossi (Itália) e Forel (Suíça) na década 
de 1880. Esta escala, ainda utilizada na descrição dos sismos, apresenta 
valores entre I e X. 
 
Uma escala mais refinada, com 12 valores, for construída em 1902 pelo 
sismologista e vulcanólogo italiano Mercalli. Uma das versões desta escala, 
corresponde à Escala de Intensidades de Mercalli Modificada, desenvolvida por 
H. O. Wood e Frank Neumann, de forma a se ajustar às condições de 
construção na California (e na maioria do território norte americano). Os valores 
numéricos característicos do critério MM, em termos de intensidade sísmica, 
assim como de velocidade de vibração e aceleração máximas características, 
são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Escala de intensidade sísmica de Mercalli Modificada (Bolt, 1978) 

 

Intensidade Velocidade de pico 
média (cm/s) 

Aceleração de pico 
média (g=980 cm/s2) 

I 

- - II 

III 

IV 1 – 2 0.015g – 0.02g 

V 2 – 5 0.03g – 0.04g 

VI 5 – 8 0.06g – 0.07g 

VII 8 – 12 0.10g – 0.15g 

VIII 20 – 30 0.25g – 0.30g 

IX 45 – 55 0.5g – 0.55g 

X Mais de 60 Mais de 0.6g 

XI 

XII 

 
Segundo esta escala, entre as intensidades I e III, os sismos são de fraca 
magnitude, não sentidos ou, quando sentidos não são reconhecidos como 
sismos. Já nas intensidades de grau IV a VI, os sismos já são sentidos e 
identificados, podendo haver alguns danos menores. Os danos severos são 
observáveis a partir da escala VII e a destruição de grande parte das 
edificações e perturbações sérias dos terrenos são verificadas a partir do grau 
X. 
 
Se as magnitudes dos sismos forem comparadas a nível mundial, é necessário 
obter uma forma de medição que não seja dependente, como a intensidade, da 
densidade populacional e tipos de construção. Pode ser assim aplicada uma 
escala estritamente quantitativa, proposta por Wadi, em 1931 e desenvolvida 
por Charles Richter em 1935. Esta escala utiliza as amplitudes das ondas 
medidas por um sismógrafo. 
 
Richter define a magnitude de um sismo local como o logaritmo de base 10 da 
amplitude máxima da onda sísmica, obtida por um sismógrafo, a uma distância 
de 100 km do epicentro do sismo. 
 
Para além disso, é usual efectuar-se o cálculo da energia libertada por um 
sismo, tendo em consideração a sua dimensão, sendo esta dada pela 
designada fórmula de Gutenberg & Richter: 
 

 
 
sendo E a energia libertada, em ergs e MS a magnitude das ondas de 
superfície. 
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4. PRINCÍPIOS DA TEORIA DA SIMILITUDE 

 
Os ensaios em modelos físicos à escala reduzida constituem um método muito 
utilizado em quase todas as áreas de Engenharia, não obstante a crescente 
utilização de modelos matemáticos/numéricos. Sobre os últimos possuem as 
vantagens de poderem simular todas as características dos protótipos com a 
observação directa dos fenómenos, contribuindo para a melhor simulação dos 
comportamentos das estruturas, das respectivas propriedades e especificações 
técnicas, incluindo a sua rotura, a qual não é susceptível de se avaliar 
teoricamente, nem sobre os protótipos.  
 
Para apoio a este domínio do saber, existe a Teoria da Similitude, que permite 
estabelecer as relações existentes entre modelos e protótipos, de modo a que 
as conclusões da experimentação com modelos sejam representativas da 
realidade à escala natural1. 
 
Esta teoria utiliza a análise dimensional como processo para estudar os efeitos 
que introduzem as modificações feitas na escala dos modelos, assim como nas 
respectivas propriedades físicas, para garantir condições de semelhança de 
três tipos distintos: geométrica, cinemática e dinâmica. 
 
A semelhança geométrica entre modelo e protótipo deve garantir que haja uma 
correspondência directa entre pontos homólogos, de modo que o quociente 
entre distâncias homólogas seja constante para qualquer par de pontos 
considerados. 
 
Define-se assim o factor de proporcionalidade geométrica KL pela relação entre 
um dado comprimento ou distância L, homólogo no protótipo e no modelo: 
 

m

p
L

L

L
K

 
 

onde os índices p e m se referem ao protótipo e ao modelo, respectivamente. 
 
Já a semelhança cinemática é aplicável às grandezas físicas em que intervêm 
o espaço e o tempo, como as velocidades V e acelerações A. Existem os 
correspondentes factores de proporcionalidade: 
 

m

p
A

m

p
V

A

A
K

V

V
K

 
 

que dimensionalmente se podem expressar por: 
 

                                                
1 Langhaar, H.L.(1951) – Dimensional analysis and theory of models, John 
Wiley & Sons, New York. 
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2
T

L
A

T

L
V

K

K
K

K

K
K  

em que KT representa o factor de proporcionalidade da variável tempo. 
 
Salienta-se que a condição imposta pela igualdade da aceleração da gravidade 
no modelo e no protótipo implica que: 
 

LT KK  

 
pelo que se tem: 
 

e a relação entre velocidades: 
Lm

p

p
p

mTp

KV
T

L
V

TKT

  

Deste modo, o cumprimento das condições de semelhança cinemática, 
implicam que “partículas homólogas (no modelo e no protótipo) se situem em 
pontos homólogos para instantes homólogos”. 
 

Finalmente, a semelhança dinâmica implica que o modelo e o protótipo sejam 
dinamicamente similares quando partes similares suportam forças similares, 
isto é, a relação de forças homólogas é constante. 
 
Esta relação será: 

 

 

onde KM é o factor de escala para a massa. 
 
Assim, as massas específicas ρ são relacionadas por: 
 

 

 

e da mesma forma as tensões σi e σt e o módulo de Young E são: 
 

 

 

 

 

 

Para a energia transportada na onda de tensão, tem-se: 
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O coeficiente de Poisson (ν), sendo adimensional, deverá ter o mesmo valor no 
protótipo e no modelo. Isto é igualmente aplicável para deformações e outros 
parâmetros adimensionais dos materiais, como o ângulo de atrito interno. 
 
A análise prossegue com a consideração de aspectos mais realísticos do 
problema como as características de heterogeneidade, anisotropia, 
descontinuidades e anelasticidade que são frequentes nos terrenos. 
 

5. A MODELAÇÃO NUMÉRICA DE EVENTOS SÍSMICOS PELO 
MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 
O método de elementos finitos, trata um meio contínuo como uma associação 
de elementos cujas fronteiras são definidas por pontos, os quais se designam 
por nós e assume que a resposta do meio contínuo pode ser descrita pela 
resposta desses nós. Neste capítulo apresenta-se uma breve descrição do 
método de elementos finitos sob o ponto de vista do comportamento dinâmico 
dos meios semi-infinitos. 
 

5.1. Fundamentos Teóricos 
 

5.1.1. Equações Elementares do Movimento 
 
No método de elementos finitos, o problema, como foi referido anteriormente, é 
primeiramente discretizado, dividindo-o em elementos. Foi também referido que 
o deslocamento de um terreno em qualquer ponto no interior de um elemento 
[u] pode ser expresso em termos dos deslocamentos dos nós por: 
 

qNu . 

 
A matriz deformação-deslocamento, [B], permite determinar as deformações 
através dos deslocamentos dos nós: 
 

qB , 

 
e a matriz tensão-deformação, [D], permite obter a partir das deformações, as 
tensões: 
 

D . 

 
Definindo um sistema de coordenadas local (s, t), que permite referenciar os 
elementos e usando as relações deformação-deslocamento e tensão-
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deformação, obtém-se a seguinte matriz de rigidez elementar (assumindo que 
a espessura na direcção z é unitária): 
 

dtdsJBDBK
Te

1

1

1

1

, 

 
onde o Jacobiano corresponde a: 
 

j

n

j

jiji
i

n

i

y
ds

N

t

N

dt

N

s

N
xJ

11

. 

 

Pode também obter-se uma matriz elementar de massa, assumindo a 
densidade constante num determinado elemento, da seguinte forma: 
 

dtdsJNNm
Te

1

1

1

1

. 

 
Por outro lado, tendo em consideração as características dinâmicas dos 
materiais utilizados num modelo em estudo através do método de elementos 
finitos, a atenuação elementar característica pode ser determinada através da 
seguinte expressão: 
 

dtdsJBBc
Te

1

1

1

1

, 

 
onde [η] corresponde à matriz dos coeficientes de atenuação. Desta forma, e 
tendo em consideração todos os termos indicados nas equações anteriores, as 
equações do movimento para um elemento da malha podem ser escritas da 
seguinte forma: 
 

)(
...

tQqKqcqm eee
 

 
onde o vector força elementar é dado por: 
 

S

TT
dsTNdtdsJWNtQ

1

1

1

1

)(  

Onde [W] é o vector das forças de corpo prescritas e [T] é o vector de tensões 
externas que podem ser aplicadas na superfície S. 
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5.1.2. Equações Globais do Movimento 
 
Uma vez obtidas as equações do movimento para cada elemento, estas 
combinam-se de forma a satisfazer a compatibilidade dos deslocamentos para 
obter as equações globais do movimento: 
 

)(
...

tRuKuCuM , 

 

onde [M] é a matriz de massa global, [C] a matriz de atenuação total, [K] a 
matriz de rigidez global, [u] o vector global de deslocamentos dos nós e [R(t)] o 
vector global de força nos nós. Para o caso de uma carga induzida com base 
num movimento, a equação global será: 
 

)(1
.....

tuMuKuCuM b . 

 

5.1.3. Considerações acerca da Discretização 
 
A resposta de modelos de elementos finitos lineares e não lineares pode ser 
influenciada pela discretização. Em particular, o uso de malhas grosseiras pode 
gerar uma filtragem de componentes de elevada frequência cujos baixos 
comprimentos de onda poderão não ser modelados por nós que se encontram 
dispersos. A dimensão máxima de qualquer elemento deverá ser limitada de 
1/8 (Kuhlemeyer & Lysmer, 1973) a 1/5 (Lysmer et al., 1975) do comprimento 
de onda menor considerado na análise. 
 

5.1.4. Condições de Fronteira 
 
Para se obter uma boa eficiência computacional, é desejável a minimização do 
número de elementos numa análise de elementos finitos. Dado que as 
dimensões máximas dos elementos são geralmente controladas pela 
velocidade de propagação e a frequência das ondas, a minimização do número 
de elementos normalmente encontra-se relacionada com a minimização da 
dimensão da região de discretização. À medida que se diminui a área de 
discretização, a influência das condições de fronteira tornam-se mais 
significativas (Kramer, 1996). 
 
Para a maioria das respostas dinâmicas e dos problemas de interacção 
solo-estrutura, são colocados limites caracterizados por materiais rígidos a 
distâncias consideráveis da zona de estudo, particularmente na direcção 
horizontal. Como resultado, a onda energética que percorre toda a área para 
além da região de estudo pode efectivamente ser removida permanentemente 
dessa região. Numa análise dinâmica utilizando o método de elementos finitos, 
é importante simular este comportamento de atenuação por dispersão. 
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Os limites normalmente utilizados para uma análise de elementos finitos podem 
ser divididos em três grupos (Christian et al., 1977; Wolf, 1985): 
 

 Limites elementares: Nestes limites considera-se que o deslocamento e 
o estado de tensão são nulos (Figura 3-a). Os limites elementares 
podem ser usados para modelar a superfície do terreno como uma 
superfície livre (tensões nulas). Para os limites inferiores e laterais, 
existe uma reflexão total da energia, podendo dar origem a 
sobreposições na região de estudo; 

 Limites locais: Este tipo de fronteira é representado através de um 
modelo reológico correspondente a um amortecedor (Figura 3-b). 
Verifica-se (Wolf, 1985) que o valor do coeficiente de viscosidade 
necessário para obter uma absorção total da energia depende do ângulo 
de incidência da onda incidente. Dado que as ondas atingem as 
fronteiras com diferentes ângulos de incidência, nunca se verificará, na 
prática, esta perfeita absorção, observando-se sempre uma certa 
reflexão da energia incidente. Para além do mais, quando as ondas 
superficiais dispersivas atingem a fronteira, as dificuldades aumentam. 
Assim, como foi referido anteriormente, os efeitos de reflexão podem ser 
colmatados com o aumento da distância entre a fronteira e o local de 
estudo. 

 Limites consistentes: Os limites podem também absorver todos os tipos 
de ondas superficiais e mássicas, quaisquer que sejam os ângulos de 
incidência e as frequências. A estes limites dá-se o nome de limites 
consistentes. Estes limites podem ser representados por uma matriz de 
rigidez, dependente da frequência, obtida pelas equações de integração 
ou simplesmente pelo método elementar. Reologicamente, são 
representados pelo modelo reológico de Kelvin (Figura 3-c). 

 

 

Figura 3 – Três tipos de fronteiras consideradas na análise de elementos 
finitos. a) Limite elementar, cujos deslocamentos e tensões são nulos; b) Limite 

local, constituída por modelos reológicos do tipo amortecedor; c) Limite 
consistente constituído por uma associação de modelos reológicos de Kelvin 

(Kramer, 1996). 
 

5.2. Modelo dinâmico de contentores de mercadorias 
 
Com o objectivo de se observar o comportamento típico de uma pilha de 
contentores sob a acção de um evento sísmico, baseado no método de 
elementos finitos, foi utilizado como referência o evento sísmico de 28-11-1990, 
denominado por Upland ’90, ocorrido no Sul da California, cujo epicentro se 

a) b) c) 
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situou a uma latitude de 34º 8.29’, longitude -117º 42,17’ e cuja profundidade 
rondou os 5,31 m, sendo caracterizado um sismo de magnitude 5.2 na escala 
de Richter. 
 
O modelo geométrico indicado na Figura 4 representa uma pilha de 5 
contentores de mercadorias cheios (com peso bruto de 30 toneladas), 
perfazendo uma altura total de 13 metros, assentes sobre um terreno com as 
características geomecânicas indicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Esquema geral do modelo geométrico utilizado na análise, utilizando 

o método de elementos finitos. Encontram-se também indicados os dados 
utilizados na formulação do modelo. 

 
As solicitações induzidas pelo evento sísmico foram consideradas através de 
uma carga imposta na base do modelo. 
 
No que respeita às dimensões do modelo, tendo em consideração as 
limitações referentes à reflexão das vibrações, impostas pelas condições de 
fronteira indicadas anteriormente, consideraram-se as dimensões adequadas 
para permitir a minimização desse efeito, aumentando a área do modelo. 
 
Outra particularidade do modelo utilizado reside no facto de que os contentores 
considerados como vigas metálicas, conforme é usualmente efectuado neste 
tipo de análises utilizando programas computacionais. 
 
Depois de caracterizados todos os elementos do modelo, os mesmos foram 
inseridos no programa computacional PLAXIS, apresentando-se na Figura 5 a 

6 m 

2.6 m 

13 m 

 = 10 kN/m3 
E = 30 MPa 

 = 0.20 
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correspondente saída gráfica, mostrando todo o modelo e um pormenor que 
evidencia os elementos considerados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 

Figura 5 - Saída gráfica do programa computacional utilizado que evidencia 
todo o modelo introduzido para a análise e um pormenor correspondente aos 

elementos introduzidos 
 

 
Após a realização dos cálculos, obtém-se a saída gráfica representativa da 
malha deformada como resultado da solicitação sísmica, e obtém-se o 
deslocamento máximo que, neste caso, atinge 31,38 mm (Figura 6). 

 
 

Figura 6 – Malha deformada após a aplicação do evento sísmico sobre o 
modelo descrito anteriormente (a uma escala aumentada em 200 vezes). 

 
A Figura 7 apresenta os vectores de deslocamento horizontal no modelo 
efectuado. 
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Figura 7 – Vectores de deslocamentos horizontais no modelo efectuado, para o 
instante t = 2.88s 

 
Dado que foi efectuada uma análise bidimensional e devido à geometria dos 
contentores, a Figura 8 apresenta o modelo geométrico para a realização da 
mesma análise, desta feita considerando a largura dos contentores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Esquema geral do modelo geométrico utilizado na análise, utilizando 

o método de elementos finitos, considerando a largura dos contentores de 
mercadorias. 
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A Figura 9 apresenta a malha deformada para este caso, sendo que o 
deslocamento máximo verificado é de 30,69 mm. 
 

 
Figura 9 – Malha deformada após a aplicação do evento sísmico sobre o 
modelo descrito anteriormente (a uma escala aumentada em 200 vezes). 

 
A Figura 10 apresenta os vectores de deslocamento horizontal para o instante 
de tempo de 2.88 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Vectores de deslocamentos horizontais no modelo efectuado, para 

o instante t = 2.88s 
 
Conforme se pode verificar, com a aplicação deste modelo numérico, obtém-se 
uma representação do comportamento da pilha de contentores submetida a 
uma solicitação dinâmica na sua base, ainda dentro do regime elástico, isto é, 
antes de fenómenos de instabilização que levariam ao correspondente colapso 
da pilha. 
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Observa-se ainda que existe uma deformação mais acentuada dos elementos 
representativos dos contentores na direcção da sua menor dimensão. Para 
além disso, é visível o movimento diferencial em altura dos mesmos pela acção 
do evento sísmico. 

6. ENSAIOS NO MODELO LABORATORIAL 

 

6.1. Descrição do modelo laboratorial 

 
Para a realização dos ensaios laboratoriais, foram dimensionadas peças em 
betão à escala 1/100 para representação dos contentores (Figura 11). 
 

 
Figura 11 – Peça de betão representativa de um contentor e respectivas 
dimensões. 
 
Para além destas peças, o sistema incluíu uma mesa vibratória para 
representação dos eventos sísmicos à qual foram acoplados três tipos de 
materiais para representação dos diferentes tipos de pisos: 
 

 Material adequado à  representação de um piso em asfalto; 

 Material adequado à representação de um piso em asfalto molhado; 

 Material adequado à representação do piso em pavê. 
 
A figura seguinte mostra os principais componentes do modelo laboratorial 
desenvolvido. 
 

 
Figura 11 – Componentes do modelo reduzido utilizado para a realização dos 

ensaios dinâmicos em laboratório 
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Sobre a mesa vibratória foi colocado um sensor de vibrações, constituído por 
um geofone triortogonal de tipo piezométrico da marca Instantel (Canadá), 
ligado a um sismógrafo automático Minimate, da mesma marca. 
 
O acondicionamento da intensidade sísmica foi feito electricamente, através de 
um reóstato que controla a respectiva intensidade de vibração. 
 
Objectivando a validação dos resultados, foram inicialmente determinados os 
factores de escala ou de proporcionalidade entre o protótipo (índice p) e o 
modelo (índice m), nomeadamente os seguintes: 

a) Semelhança geométrica (distâncias):             100
m

p

L
L

L
K   

 
b) Semelhança cinemática  

Tempo:  10L

m

p

T K
T

T
K  

Aceleração: 1
m

P
A

A

A
K  

 
c) Semelhança dinâmica 
 
Entre as diversas grandezas físicas existentes, interessa estabelecer duas com 
interesse particular para o estudo: o peso e o peso volúmico. 
 
Sabendo que o peso de cada peça em betão representantiva do contentor pesa 

cerca de 70 g, a relação entre pesos homólogos é de: 571428
07.0

30000
PK  

O peso volúmico do contentor é: 3/85.7
6.24.26

8.930000
mkNp  

e o do modelo: 3/32.18
026.0024.006.0

8.907.0
mkNm  

 
Consequentemente, a relação entre pesos volúmicos do protótipo e do modelo 
será: 

33.2

1

32.18

85.7
K  

 
Este mesmo valor pode obter-se por outra via, através da divisão entre os 
factores de escala do peso e do volume: 
 

33.2

1
429.0

100

571428
3

K  
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6.2. Determinação do limiar de estabilidade dinâmica de uma pilha 
de contentores 

 
Com o objectivo de determinar o comportamento de pilhas de contentores sob 
a acção de eventos sísmicos, foram realizados dois tipos de ensaios: 
 

1. Ensaio com vista à determinação do limiar de estabilidade de uma pilha 
de 5 contentores sob a acção de eventos sísmicos; 

2. Ensaio com vista à determinação dos deslocamentos de contentores sob 
a acção de eventos sísmicos. 

 
No que se refere ao primeiro tipo de ensaio, o mesmo consiste na inclusão da 
pilha de peças em betão, representativas dos contentores, sob a mesa 
vibratória e respectiva determinação do intervalo de tempo (em segundos) em 
que tal pilha se mantém estável. Tal determinação foi efectuada para várias 
intensidades de eventos sísmicos, considerando os três tipos de pavimentos 
indicados no apartado anterior. 
 
Os resultados obtidos encontram-se resumidos nas Tabelas 3, 4 e 5 que se 
seguem, sendo que cada uma destas representa um dos tipos de pavimento 
considerados. 
 

Tabela 3 – Resultados obtidos no ensaio de determinação do limiar de 
estabilidade dinâmica sob a acção de eventos sísmicos sob um pavimento 

asfaltado e seco 

N.º de Ordem Aceleração, a (g) Tempo, t (s) 

1 0.85 9 

2 0.81 15 

3 0.95 6 

4 1.03 4 

5 1.38 3 

6 0.69 23 

7 1.67 2 

8 1.29 2 

9 2.30 0.5 

 
Tabela 4 – Resultados obtidos no ensaio de determinação do limiar de 

estabilidade dinâmica sob a acção de eventos sísmicos sob um pavimento 
asfaltado molhado 

N.º de Ordem Aceleração, a (g) Tempo, t (s) 

1 2.49 0.5 

2 1.02 2 

3 0.87 5 

4 0.44 10 

5 0.91 6 

6 1.04 3 

7 1.51 1 
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Tabela 5 – Resultados obtidos no ensaio de determinação do limiar de 
estabilidade dinâmica sob a acção de eventos sísmicos sob um pavimento em 

pavê 

N.º de Ordem Aceleração, a (g) Tempo, t (s) 

1 1.87 5 

2 2.62 1 

3 1.66 7 

4 1.25 8 

5 0.84 12 

6 0.73 18 

7 0.98 10 

 

6.3. Determinação dos deslocamentos de contentores sob a acção 
de eventos sísmicos 

 
Com a realização dos ensaios anteriores verificou-se que antes de se observar 
a instabilidade dos contentores empilhados, os mesmos sofriam elevados 
deslocamentos sob a acção dos eventos dinâmicos. Assim, concluiu-se ser 
necessário estabelecer correlações entre o deslocamento máximo observado, 
o tempo de duração dos eventos, a intensidade do abalo e o número de 
contentores empilhados. 
 
Tendo sido este ensaio efectuado sob o simulador de pavimento em asfalto 
seco, foi verificada qual a deslocação, ao longo do tempo, do centro de massa 
das peças em cimento, representativas dos contentores, relativamente à sua 
posição inicial (Figura 12). 
 
Resta acrescentar que esta determinação foi efectuada considerando quatro 
situações: 

1. Apenas 1 contentor; 
2. Uma pilha de 2 contentores; 
3. Uma pilha de 3 contentores; 
4. Uma pilha de 4 contentores; 
5. Uma pilha de 5 contentores. 

 
Apresenta-se na Tabela 6 os resultados obtidos neste ensaio. 

 
a) 

 

 
b) 

Figura 12 – Realização do ensaio determinação do deslocamento de uma pilha 
de 5 contentores sob a acção de um evento dinâmico. a) posição inicial da 

pilha de contentores. b) posição final da pilha de contentores 
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Tabela 6 – Resultados obtidos no ensaio de determinação do deslocamento de 
contentores. 

N.º de Contentores, 
N 

Deslocamento 
dinâmico máximo, U 

(m) 

Aceleração do 
evento, a (g) 

Tempo, T (s) 

1 

0.0128 

1.01 

2 

0.0232 4 

0.0496 10 

0.0637 12 

0.0114 

0.89 

2 

0.0149 4 

0.0243 6 

0.0292 8 

0.0194 

1.31 

2 

0.0331 4 

0.0381 6 

0.0496 8 

2 

0.0160 

0.75 

3 

0.0248 6 

0.0268 10 

0.0370 15 

0.0159 

0.95 

1.5 

0.0249 4 

0.0407 6 

0.0170 

0.85 

2 

0.0225 4 

0.0269 8 

0.0286 12 

0.0180 

2.82 

1 

0.0286 4 

0.0299 6 

3 

0.0185 
0.89 

3 

0.0297 10 

0.0159 

0.8 

4 

0.0162 8 

0.0286 15 

0.0307 0 

0.0179 

1.23 

1 

0.0369 4 

0.0750 6 

0.0234 

1.02 

3 

0.0330 6 

0.0495 9 

0.1030 12 

0.0181 

0.95 

2 

0.0267 5 

0.0279 10 

0.0329 15 

4 

0.0089 

0.73 

2 

0.0128 7 

0.0168 12 

0.0194 20 

0.0127 

0.89 

2 

0.0168 6 

0.029 10 

0.0363 15 

0.0214 
1.19 

2 

0.036 4 
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5 

3.76 

0.84 

2 

4.36 4 

4.98 6 

8.25 8 

9.74 10 

3.21 

0.61 

2 

4.55 6 

7.73 10 

7.37 
1.35 

2 

10.40 4 

7. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS 

 

7.1. Critério adoptado 

 
Efectua-se neste capítulo a interpretação dos resultados obtidos para os dois 
tipos de ensaios realizados no modelo laboratorial desenvolvido. 
 
Tendo como pressupostos aqueles apresentados no Capítulo 6.1, 
complementados pelas regras da Teoria da Similitude (Capítulo 4), a 
apresentação dos resultados e respectiva interpretação será desenvolvida 
também em termos da escala real (protótipo). 
 

7.2. O limite de estabilidade dinâmica 
 
Tendo em consideração os resultados alcançados no ensaio de determinação 
da estabilidade dinâmica para uma pilha de 5 contentores, apresentados nas 
Tabelas 3 a 5, foi possível elaborar as curvas apresentadas na Figura 13, que 
incluí os três tipos de pisos modelados. 
 
Esta representação gráfica apresenta assim as curvas referentes ao limiar de 
estabilidade dinâmica da pilha de 5 contentores tendo em consideração a 
intensidade de um determinado evento sísmico (acelerações, g) e o tempo de 
duração do evento. 
 
Verifica-se, assim, que o caso mais desfavorável é constituido por um piso 
asfaltado molhado, o que seria expectável dado que o mesmo oferece atrito 
muito inferior ao piso em Pavê, que corresponde aquele menos desfavorável. 
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Figura 13 – Curvas de limite de estabilidade dinâmica de uma pilha de 5 
contentores assentes sobre 3 tipos de pavimento, à escada do modelo 

laboratorial 
 
Analogamente para o protótipo (ou seja, à escala real), tendo em consideração 

que o factor de escala do tempo, KT é de 10 ( ), obtêm-se as 

condições de estabilidade apresentadas nas Figuras 14 a 16. 
 
Estas figuras mostram ainda a relação entre as acelerações típicas dos abalos  
e a escala de intensidades de Mercalli Modificada. 
 
 

 
Figura 13 – Curvas de limite de estabilidade dinâmica de uma pilha de 5 

contentores assentes sobre asfalto molhado, à escada protótipo. 
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Figura 14 – Curvas de limite de estabilidade dinâmica de uma pilha de 5 
contentores assentes sobre asfalto seco, à escada protótipo. 

 

 
 

Figura 15 – Curvas de limite de estabilidade dinâmica de uma pilha de 5 
contentores assentes sobre pavê, à escada protótipo. 

 
Como exemplo, considere-se o caso de um sismo de grau IX na escala de 
Mercalli Modificada, com uma duração de 200 s. Assim, tendo em 
consideração um piso em asfalto molhado (Figura 13), verifica-se a 
instabilidade e a consequente queda da pilha de contentores. No que se refere 
ao piso em asfalto seco, verifica-se que esta situação se encontra próximo do 
limiar de estabilidade, podendo ocorrer com alguma probabilidade a queda da 
pilha. Por outro lado, no caso de a pilha de contentores se encontrar assente 
sobre um pavimento em pavê, verifica-se a estabilidade do conjunto. 
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7.3. A previsão do deslocamento máximo das pilhas de contentores 
 
Considerando os resultados obtidos no ensaio de determinação do 
deslocamento máximo das pilhas de contentores sob a acção de eventos 
dinâmicos, apresentados na Tabela 6, os mesmos foram tratados 
estatisticamente, tendo como objectivo determinar uma equação empírica que 
relacione o deslocamento dinâmico máximo, U (em m), a intensidade do evento 
dinâmico em termos de acelerações, A (g), o tempo de duração do evento, (em 
s) e o peso total da pilha de contentores, P (em kg), da seguinte forma: 
 

 
 

em que  e  correspondem a constantes dependentes do sistema físico 
em questão. 
 
Após a realização desse tratamento estatístico, obtém-se, para o caso da 
escala modelo, a seguinte relação: 
 

 
 
O coeficiente de correlação obtido ascende a 0.710. 
 
Pela análise desta equação, verifica-se que o deslocamento dinâmico máximo 
depende grandemente da intensidade do sísmo e menos do número de 
contentores empilhado que, no entanto, também influenciará o valor de U. 
 
Tendo em consideração que, segundo a teoria da similitude, KT = 10, Ka = 1, 
KL = 100 e KP = 428 571, para o protótipo a equação anterior passará a ser: 
 

 

 
Assim, para o exemplo referido no caso anterior, de um sismo de grau IX (a = 
0.55g), com um tempo de duração de 200 s e ainda com uma pilha de 5 
contentores (150 000 kg), o deslocamento máximo estimado será de 1.42 m. 
 
Dadas as dimensões do contentor e a localização do seu centro de massa, 
tendo em consideração que esta equação considera o piso tipo asfalto seco, 
comparando este resultado com aquele obtido anteriormente, mais uma vez se 
verifica que a pilha de 5 contentores se situa próximo do limiar da estabilidade. 
 

7.4. Simulação das condições do sismo de Lisboa em 1755 
 

A título de exemplo de aplicação, considere-se um sismo com as 
características do sísmo de Lisboa, ocorrido no ano de 1755. 
 
Segundo a bibliografia, este sísmo que devastou a área de Lisboa, de grau 9.0, 
ocorreu durante um período de tempo de aproximadamente 7 minutos (420 
segundos). 
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Desta forma, pode-se verificar, perante os resultados alcançados que: 
 

1. Para um piso tipo asfalto molhado (Figura 13) e para o tipo asfalto seco,  
a pilha de 5 contentores encontrava instabilidade, verificando-se o 
colapso da mesma; 

2. Para um piso tipo pavê (Figura 14), a pilha de 5 contentores poderia 
manter a sua estabilidade, não obstante de se encontrar no limiar da 
mesma. 

 
No que respeita ao deslocamento máximo dos contentores da pilha, tendo em 
consideração a equação da escala protótipo dada no capítulo anterior: 
 

 

 

 

 

 

 
Desta forma, estima-se que o deslocamento máximo dos contentores da pilha é 
de 2.16 m que, tendo em consideração a posição dos respectivos centros de 
massa, verificar-se-á, em princípio, o colapso dessa pilha. 
 

8. CONLUSÕES 

 
Teve o presente relatório o objectivo de responder aos quesitos solicitados pela 
ArqPais ao CEGEO-IST no âmbito do comportamento de pilhas de contentores 
sob a acção de eventos sísmicos. 
 
Apresentaram-se inicialmente alguns dados importantes que foram 
considerados para a análise efectuada, nomeadamente o histórico sismológico 
de Portugal, bem como as informações de índole teórica para a modelação 
(numérica e física), ensaio e interpretação dos resultados. 
 
Após o dimensionamento do modelo laboratorial desenvolvido, efectuou-se um 
conjunto de ensaios, com o intuito de verificar os limites de estabilidade de uma 
pilha com 5 contentores, tendo-se verificado que este limite dependerá não só 
dos parâmetros dinâmicos mas também do tipo de pavimento onde tais 
contentores assentam. 
 
Assim, para os três tipos de pavimento considerados, concluiu-se que o pavê é 
aquele que oferece maior estabilidade dinâmica face a solicitações sísmicas. 
 
Para além da estabilidade dinâmica analisada, verificou-se ser ainda 
necessário estudar o comportamento dos contentores sob a acção de eventos 
sísmicos antes da rotura de uma pilha. Foi assim possível determinar uma 
equação geral que permite estimar o deslocamento máximo dos contentores de 
uma pilha, em função do seu número e das características dinâmicas do evento 
sísmico (aceleração e tempo de duração do evento). 
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Desta forma verifica-se que a variável que mais influenciará o deslocamento é 
a intensidade do evento, sendo que o tempo de duração e o número de 
contentores, influenciarão também esta grandeza de uma forma menos 
expressiva. 
 
Finalmente, foi ainda apresentado, a título de exemplo, o comportamento de 
uma pilha de contentores sob a acção de um sismo equivalente ao sísmo de 
1755 verificado em Lisboa, tendo-se verificado a concordância de resultados de 
ambos os resultados. 
 
 
 
 

Lisboa, 26 de Outubro de 2010 
 
 

O Presidente do CEGEO-IST 
 

Prof. C. Dinis da Gama 
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