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1 -  INTRODUÇÃO 

O aterro da Tapada do Outeiro é resultado da deposição de cinzas geradas na antiga Central Ter-
moeléctrica da Tapada do Outeiro, sita no lugar de Medas, Gondomar, localizada sobre a margem 
direita do rio Douro. 

A Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro, iniciou actividade em 1959. Esta unidade foi geri-
da até final de 2004 pela CPPE - Companhia Portuguesa se Produção de Electricidade, S.A., empre-
sa do grupo EDP. Aquela unidade cessou a sua produção de energia em 31 de Dezembro de 2004, 
com o fim do contrato de aquisição de energia que fora firmado entre a EDP e a REN - Rede Eléc-
trica Nacional, S.A., [REN]. A partir de 1 de Janeiro de 2005 não se verifica qualquer actividade 
industrial nesta unidade de produção de energia, estando desde então desactivada. Todavia, a quei-
ma de carvão, e por consequência a produção de cinzas, deixou de ser feita no ano de 1997; de 
Outubro de 1998 a 31 de Dezembro de 2004 a energia foi produzida a partir da queima de fuelóelo, 
com os resíduos a serem conduzidos para aterro apropriado. 

A REN conduziu o processo de encerramento do aterro de cinzas, o qual decorreu junto da 
CCDRn - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Para o efeito mandou 
elaborar o “Projecto de Encerramento e Manutenção Pós-encerramento do Aterro de Cinzas da Cen-
tral da Tapada do Outeiro”. Em 13 de Outubro de 2006 a CCDRn dá conta que o aterro se encontra-
va devidamente encerrado e integrado paisagisticamente, informando ainda nada ter a opor ao pro-
jecto apresentado pela REN. 

Contudo, a CCDRn indicava que deveria ser implementado e cumprido o programa de monitoriza-
ção e de manutenção pós-encerramento, tal como proposto no projecto e também como previsto na 
Parte II do Anexo IV do Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de Maio, nomeadamente naquilo que é 
aplicável a “aterros de resíduos inertes”. O programa de monitorização, após aprovação pela 
CCDRn, tem vindo a ser cumprido regularmente pela REN, na sua qualidade de responsável legal 
por aquele depósito. O início da contagem de tempo do período de monitorização coincide com o 
final do mês de Agosto de 2007. 

Entretanto foi desenvolvido o projecto da auto-estrada A41, a qual interfere parcialmente com o 
aterro, entre os quilómetros pk 2+570 e pk 2+875. Ao longo destes cerca de 300 m, para a implan-
tação da auto-estrada há necessidade de proceder a remoção parcial das cinzas e ao reperfilamento 
do aterro. 

Face à intervenção externa a que o aterro de cinzas será sujeito, a empresa REN, S.A. está interes-
sada em que sejam identificadas e avaliadas as eventuais implicações dos trabalhos a realizar naque-
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le âmbito. É propósito deste relatório dar conta do trabalho de análise das actividades que estão pre-
vistas para o local. 

Para a realização deste relatório foram-nos disponibilizados os seguintes documentos: 

• Documento 1, [Doc 1] 

“MOTC - SEOP - InIR 

Auto estradas DOURO; DLACE - Douro Litoral, ACE 

Concessão Douro Litoral 

A41/IC24 - Picoto (IC2) / Nó da Ermida (IC25) 

Trecho 2 - Nó A32/A41 / Aguiar de Sousa 

Projecto de Execução 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 

Nota Técnica 

Outubro 2009 

COBA 

Este documento inclui as seguintes partes: 

- Memória Descritiva e Justificativa relativa aos trabalhos que interferem com o aterro e 
com a modelação final, 21 pp; 

- Cálculos de estabilidade do aterro, incluindo os parâmetros geotécnicos que foram utiliza-
dos, 4 pp; 

- Peças Desenhadas: 
. Planta geral da zona a intervencionar e dos limites do aterro existente, 1 pp; 
. Desenhos definidores da solução prevista no projecto da auto-estrada para a superfície de 

escavação do aterro (Nota técnica, Outubro 2009), 2 pp; 
. Plantas topográficas e perfis do aterro e auto-estrada, após intervenção prevista no projec-

to da auto-estrada, abrangendo toda a área de interferência da auto-estrada com o aterro, 
11 pp.” 

• Documento 2, [Doc 2] 

“DLOE, ACE - Douro Litoral Obras Especiais, ACE 

Concessão Douro Litoral 

Empreitada para a Concepção, Projecto, Expropriações e Construção 
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A41/IC24 - Picoto (IC2) / Nó da Ermida (IC25) 

Trecho 2 - Nó A32/A41 / Aguiar de Sousa 

Plano de início de actividades e procedimento de controlo operacional 

Interferência da A41 com o aterro da central de ciclo combinado da Tapada do Outeiro 

Março 2010 

DLACE - Douro Litoral, ACE” 

(12 pp; Anexo I, 3 pp; Anexo II, 3 pp; Anexo III, 15 pp;) 

• Documento 3, [Doc 3] 

Concessão Douro Litoral 

A41 - Picoto (IC2) / Nó da Ermida (IC25) 

Trecho 2 - Nó A32/A41 / Aguiar de Sousa 

Projecto de Execução 

Solução de atravessamento de escombreiras de cinzas entre cerca dos pK 2+525 e pK 2+825 

Taludes pregados 

Abril 2010 

Alfredo J. P. Coelho Aguiar, [HDP] 

Este documento inclui as seguintes partes: 

- Memória Descritiva e Justificativa - 9 pp; 

- Condições Técnicas - 4 pp; 

- Peças Desenhadas - ECT-TP-PE-1005-01-001 a 006. 

Para suportar a análise, foi realizada no dia 31 de Maio de 2010 uma visita ao local, guiada pelo 
senhor engenheiro Andrade Lopes, técnico dos quadros da REN. 
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2 -  CONDIÇÕES DO ATERRO 

Dá-se aqui conta das características gerais do aterro de cinzas, das suas condições actuais e da sua 
relação com a implantação da auto-estrada. Esta informação é sustentada na análise dos documentos 
referidos supra e no reconhecimento de superfície realizado em 31 de Maio último. 

2.1 -  ASPECTOS GERAIS 

O aterro de cinzas é constituído por duas áreas de depósito localizadas dentro dos terrenos da REN, 
ocupando uma área de cerca de 78 000 m2, nos quais foram depositadas cinzas de 1959 a 1997, ano 
este em que deixou de proceder-se à queima de carvão. 

Desde o início da deposição de cinzas no aterro existiu sempre preocupação com a protecção dos 
taludes, sendo utilizado para o efeito solos grosseiros e terra vegetal para promover o revestimento 
vegetal da área. Entre 1999 e 2000 foi materializado um projecto de modelação e recuperação pai-
sagística. Desde então a manutenção e a estabilização dos taludes tem sido matéria que merece a 
permanente atenção de funcionários da REN. 

Actualmente, a REN promove acções de desmatação com o objectivo de diminuir o risco de incên-
dio florestal, tanto nos terrenos do aterro como na área envolvente, e de melhorar os acessos utiliza-
dos pela equipa de segurança responsável pela vigilância da Central. 

Como factos mais relevantes a assinalar, destacam-se o incêndio de Agosto de 2007 e o abatimento 
num dos caminhos, em 2008. 

No programa de monitorização de águas estão incluídas as seguintes actividades: 

a) Qualidade do lixiviado; 

b) Controlo do nível da água nos tubos piezométricos; 

c) Controlo da qualidade das águas subterrâneas: 

i) Segundo o Decreto-Lei nº 152/2002, Anexo IV, Parte II, 9.4, 

ii) Segundo o Decreto-Lei nº 152/2002, Anexo IV, Parte I, 3.4; 

d) Restantes obrigações definidas no Decreto-Lei nº 152/2002; 

e) Produção de relatórios anuais de “monitorização e manutenção” e seu envio à CCDRn. 
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2.2 -  SITUAÇÃO ACTUAL 

Na Figura 1 mostra-se uma vista de satélite do local onde se situa o aterro de cinzas. Este aterro é 
constituído por dois corpos, montes 1 e 2. As obras para construção da auto-estrada interferem com 
o monte 2 e com o sistema de monitorização, como se dá conta adiante. 

 

FIGURA 1 
Localização do aterro de cinzas; Google, Maio de 2010 

Para além da área ocupada pelo aterro existe uma parcela onde actualmente se situa uma lagoa. 
Convém dizer que na unidade de produção de energia eram produzidos dois tipos de resíduos: escó-
rias e cinzas volantes, estas eram captadas dos precipitadores electrostáticos e levadas para a fossa 
das cinzas onde eram misturadas com as escórias trituradas. Estas lamas, que se apresentavam em 
estado muito fluido, eram bombeadas para um sistema de lagoas, onde eram proporcionadas condi-
ções físicas apropriadas à decantação das cinzas, daí o nome generalizado de “bacias de decanta-
ção”. Na Figura 2 mostra-se esse conjunto de bacias, das quais apenas restam, embora com outras 
funções, a designada bacia de “pré-decantação” e a de “decantação final”. Dos produtos resultantes 
do processo de decantação, a parte sólida, ou seja cinzas, eram removidas e depositadas no aterro de 
cinzas, e a parte líquida era descarregada para o sistema de drenagem, donde seguia para o rio Dou-
ro, se as análises químicas das águas estivessem em conformidade com a legislação. Na actualidade 
a lagoa de “pré-decantação” ali existente recebe apenas águas pluviais. 

Monte 1 

Monte 2 
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FIGURA 2 
Esquema das lagoas de decantação 

Na Figura 3 mostra-se a totalidade da área da infra-estrutura dedicada á deposição de cinzas e 
decantação de lamas. 

 

FIGURA 3 
Implantação da infra-estrutura (extraído de [Doc 2]) 



 

15410md 8/32 

Análise da Interferência dos Trabalhos de Construção do Trecho 2 - Nó A32/A41 / Aguiar de Sousa 
da A41/IC24 - Picoto (IC2) / Nó da Ermida (IC25) Sobre o Aterro da tapada do Outeiro 
Relatório 

Uma observação atenta da Figura 3 permite identificar a existência de banquetas nos taludes do 
aterro de cinzas, as quais foram aproveitadas para definir caminhos que, serpenteando, permitem o 
acesso ao topo de cada um dos montes. Ao longo destas vias encontra-se desenhado um sistema de 
drenagem de águas superficiais, que se evidencia nas Figuras 4 e 5. 

 

FIGURA 4 
Caminho e valeta, (1) (extraído de [Doc 1]) 

 

FIGURA 5 
Caminho e valeta, (2) (extraído de [Doc 1]) 

Estes caminhos, acessíveis a veículos automóveis, permitem a inspecção regular da zona. Nestas 
campanhas de inspecção está em causa essencialmente procurar identificar a existência de danos 
que possam colocar em causa a estabilidade dos taludes, nomeadamente devido a deficiência do sis-
tema de drenagem. Esta acessibilidade permite também a manutenção e a limpeza regular do terre-
no, facto este que é evidente no talude esquerdo na Figura 5. Para além destas questões de natureza 
mecânica e hidráulica, a rotina de inspecção visa acautelar contra situações de intrusão e eventual 
utilização indevida da área da infra-estrutura. 

Para a monitorização da qualidade da água subterrânea foi instalado um conjunto de quatro piezó-
metros, sendo que um deles serve de referência. O piezómetro de referência está localizado, na 
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encosta inicial, com pendente para o rio Douro, a cota superior aos restantes. Deste modo, à parte 
algumas reservas, a eventual variação da qualidade da água colhida em qualquer um dos outros 
furos piezométricos poderia ser atribuída a influência da presença das cinzas em aterro. Na Figura 6 
mostra-se a estrutura de encabeçamento do piezómetro de referência. 

 

FIGURA 6 
Piezómetro de referência (extraído de [Doc 1]) 

2.3 -  VISITA DE “31.MAIO.2010” 

Esta visita ao aterro teve como objectivo proceder ao reconhecimento de superfície do local, identi-
ficar eventuais patologias na superfície do aterro, observar a natureza e dimensão da interferência 
dos trabalhos de construção da auto-estrada sobre o aterro de cinzas. 

Na data da visita ao local estavam em curso obras na proximidade do aterro de cinzas. Concreta-
mente, tratava-se de trabalhos relacionados com a construção da ponte sobre o rio Douro. Entre esta 
obra de arte e o viaduto imediatamente adiante, no sentido de Nordeste, foram realizados alguns 
trabalhos de terraplenagem. Estes trabalhos interferiram, ainda que ligeiramente, com a zona de pé 
do talude sueste do aterro de cinzas. 

Segundo informação fornecida nesta data, o aterro de cinzas foi selado em Agosto de 2007. Desde 
então apenas são realizados trabalhos incluídos no programa de observação, e também algumas 
actividades de manutenção e reparação, sempre que necessárias. 

Na Figura 7 mostra-se área de banqueta onde ocorreu abatimento há cerca de 2 (dois) anos, ou seja 
no primeiro trimestre de 2008. Nesta figura é evidente a presença de valeta, em meia cana, no lado 
interior da banqueta, assim como a pendente transversal da superfície da banqueta em direcção à 
valeta. Na Figura 8 evidencia-se o sistema de drenagem superficial, com a ligação da valeta a aque-
duto. 

Topo de tubo 
piezométrico
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FIGURA 7 
Zona onde ocorreu abatimento do aterro em 2008 

 

FIGURA 8 
Sistema de drenagem de águas superficiais 

Com a Figura 9 mostra-se abatimento na superfície da banqueta. Aparentemente, devido à sua posi-
ção, este abatimento poderia ser justificado pela passagem de veículos automóveis. Contudo, é 
necessário ter em consideração que os veículos que ali circulam são ligeiros, como o que está pre-
sente na mesma fotografia, pelo que a sua passagem não justifica por si só aquele abatimento, que 
se estima da ordem de 10 cm. Julga-se mais razoável que este tipo de abatimentos seja a consequên-
cia de um conjunto de razões, onde se inclui: a consolidação do aterro, a eventual compactação 
deficiente do aterro, a deformação do aterro, neste caso potenciada pela proximidade à face do talu-
de, e também a passagem de veículos. 
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FIGURA 9 
Abatimentos na superfície da banqueta 

Na Figura 10 mostra-se corte quase vertical do aterro, junto ao pé do talude sueste. Nesta zona 
haverá interferência dos trabalhos de construção da auto-estrada com o aterro de cinzas, o que é 
evidenciado pela localização da estaca azul no canto inferior direito. A cavidade que se presume na 
face do talude foi feita para proceder à recolha de amostra de cinza, operação conduzida sob res-
ponsabilidade do DLACE - Douro Litoral Agrupamento Complementar de Empresas. 

 

FIGURA 10 
Corte no aterro de cinzas 
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A fotografia incluída na Figura 11 foi tomada de Nordeste, na direcção Sudoeste, com o talude do 
aterro de cinzas sobre o lado direito. Em fundo vislumbram-se equipamentos utilizados na constru-
ção da ponte sobre o rio Douro e, entre esta e o local de captação da imagem, o aterro para acesso 
ao tabuleiro da ponte. Posteriormente este aterro será complementado, para construção da platafor-
ma da auto-estrada. 

 

FIGURA 11 
Enquadramento do talude sueste do aterro de cinzas com a plataforma da auto-estrada 

A Figura 12 evidencia a face do talude sueste, aquele que sofrerá reperfilamento no âmbito dos tra-
balhos de terraplenagem para a construção da auto-estrada. Note-se a intensidade arbustiva sobre a 
face do talude. 

 

FIGURA 12 
Vista geral da face do talude sueste do aterro de cinzas 



 

15410md 13/32 

Análise da Interferência dos Trabalhos de Construção do Trecho 2 - Nó A32/A41 / Aguiar de Sousa 
da A41/IC24 - Picoto (IC2) / Nó da Ermida (IC25) Sobre o Aterro da tapada do Outeiro 
Relatório 

A Figura 13 mostra a lagoa de “pré-decantação”, que juntamente com a de “decantação final” são as 
que restam actualmente das quatro iniciais. Em fundo é visível viaduto sobre a plataforma da 
auto-estrada. 

 

FIGURA 13 
Lagoa de “pré-decantação” 

O local onde outrora existiu uma lagoa de decantação está mostrado na Figura 14. 

 

FIGURA 14 
Local de anterior lagoa de decantação 
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As águas recolhidas no sistema de drenagem superficial, onde se incluem as provenientes da lagoa 
de “decantação final”, são conduzidas para a estrutura que se mostra na Figura 15. Daqui, estas 
águas seguem para o rio Douro. 

 

FIGURA 15 
Saída do sistema de drenagem 
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3 -  OBRAS PROJECTADAS 

3.1 -  PROJECTO COBA 

A área a ocupar pela auto-estrada, que contorna o aterro por Sul e Leste, interfere essencialmente 
com o monte 2 do aterro, como se mostra na Figura 16. A implantação da auto-estrada implica a 
realização de escavação parcial do monte 2 do aterro de cinzas. 

A empresa COBA desenvolveu o projecto da auto-estrada, no âmbito do qual definiu a solução de 
compatibilização entre esta infra-estrutura e o aterro de cinzas; a solução projectada previa a criação 
de taludes de escavação, dotados de sistema de drenagem e de protecção contra a erosão. Poste-
riormente, datado de Abril de 2010, foi desenvolvida solução alternativa àquela relativamente à 
estabilização dos taludes, o qual corresponde ao referido [Doc. 3]. 

 

FIGURA 16 
Planta, traçado da auto-estrada e sua relação com o aterro de cinzas, [extraído de Doc 1] 

O projecto prevê as seguintes intervenções na zona de interferência com o aterro de cinzas (citação 
em itálico; adaptado a partir de texto incluído em [Doc 2]: 

Está prevista a escavação de 220 000 m3 de cinzas. A área a afectar é estimada em cerca de 
25 067 m2, remanescendo intacta uma parcela com 51 350 m2. O volume de cinzas que per-
manecerá nos terrenos da REN é estimado em cerca de 800 000 m3, o que corresponde a cer-
ca de 80% do volume total inicial de cinzas. 

Os resíduos, cinzas, são classificados como “inertes”, sendo por isso “não nocivos”. Inde-
pendentemente do local escolhido para a deposição dos materiais, a DLACE compromete-se 
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a transportar os materiais escavados para destino final adequado e devidamente licenciado 
para o efeito, nomeadamente para um (ou mais) aterro de resíduos inertes licenciado. 

Esta intervenção terá implicações ao nível do sistema de drenagem existente, bem como da 
rede de piezómetros implantada na zona do aterro de cinzas, prevendo-se a afectação de um 
dos piezómetros instalados (o piezómetro instalado a montante do aterro). O piezómetro 
afectado será devidamente relocalizado, tão perto quanto possível do anterior, propondo-se o 
que se apresenta na Figura 17 (Fig. 2, Doc. 1), a título meramente indicativo, sendo aferida 
em obra a melhor localização possível e definitiva, em conjunto com a CCDR-Norte. 

 

FIGURA 17 
Localização de piezómetros (extraído de [Doc. 1]) 

Enfatiza-se que a intervenção a empreender por forma a materializar a nova rodovia foi 
desenvolvida com o objectivo de provocar a mínima afectação possível das infra-estruturas 
do aterro, respeitar o sistema de drenagem existente, reconstruir o piezómetro afectado e 
reformular a rede de lixiviados, garantindo a continuidade da respectiva monitorização. 

No que respeita à via a desenvolver na zona do aterro, sensivelmente entre o km 2+550 e o 
km 2+800, prevê-se, após a berma da auto-estrada, uma valeta reduzida para recolha de 
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águas da plataforma, cerca de 0,50 m para implantação de vedação, um caminho paralelo 
com 4,0 m que restabelece as necessidades do aterro, e ainda uma valeta larga para recolha 
de águas. 

Na solução proposta considera-se ainda a introdução de um caminho que repõe a circulação 
existente na actual pilha. Previu-se também banquetas com largura de 6,00 m para permitir o 
acesso a veículos ao aterro e à obra, excedendo largamente a largura do caminho actualmen-
te existente levando, consequentemente, a que o acesso de veículos seja efectuado com a 
segurança necessária, Figura 18 (Fig. 3, Doc. 1). 

 

FIGURA 18 
Caminhos; acesso ao monte 2 e paralelo à auto-estrada (extraído de [Doc. 1]) 

Será mantido o sistema de drenagem existente desde a cota superior do aterro até à zona em 
que este é cruzado pela rodovia, Figura 19 (Fig. 4, Doc. 1). 

A partir desse local procedeu-se ao seu restabelecimento, tal como se apresenta na Figura 19 
(Fig. 4, Doc. 1). Desta forma estarão restabelecidos os caminhos existentes e garantido o sis-
tema de drenagem. 

O sistema de drenagem para a zona das banquetas de acesso aos veículos de obra, prevê 
valetas de banqueta com protecção, seguidas de dissipadores de energia em betão e valetas 
de pé de talude, sendo posteriormente ligado ao sistema de drenagem existente. 



 

15410md 18/32 

Análise da Interferência dos Trabalhos de Construção do Trecho 2 - Nó A32/A41 / Aguiar de Sousa 
da A41/IC24 - Picoto (IC2) / Nó da Ermida (IC25) Sobre o Aterro da tapada do Outeiro 
Relatório 

Na base do aterro, na zona do caminho paralelo à auto-estrada, preconiza-se um dissipador 
de energia em betão precedido de uma valeta de plataforma relvada, que recebe as águas de 
escorrência da plataforma, procedendo-se a monitorização neste local. 

 

FIGURA 19 
Sistema de drenagem (extraído de [Doc. 1]) 

Assim, adicionalmente ao Programa de Monitorização das águas Superficiais apresentado na 
fase de RECAPE (Julho de 2008) e para o caso em apreço, propõe-se a monitorização das 
águas de escorrência no local apresentado na Figura 19 (Fig. 4, Doc. 1), uma vez que existe 
uma linha de água expressiva, o rio Douro, com captações de água de abastecimento público 
nas proximidades da obra e, como tal, é da maior importância controlar a qualidade da água 
que aflui ao rio, avaliando a eventual influência que a intervenção poderá ter nesta linha de 
água. 

Será mantido o sistema de drenagem existente desde a cota superior do aterro até à zona em 
que este é cruzado pela rodovia, Figura 19 (Fig. 4, Doc. 1). 

A monitorização será realizada através da recolha de amostras, na fase de exploração, no 
ponto de descarga das escorrências da plataforma da rodovia, imediatamente antes de serem 
lançadas no meio receptor, tal como se apresenta na Figura 19 (Fig. 4, Doc. 1). 
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……………… 

Na reunião de trabalho havida com a CCDR-Norte surgiu, também, a questão da situação da 
bacia de decantação activa no local, assinalada na Figura 20 (Fig. 5, Doc. 1), que se encon-
tra muito próxima do local de intervenção. Verifica-se que esta recebe, actualmente, águas 
pluviais e continuará a manter a sua função, não existindo qualquer contacto com a rede de 
drenagem do aterro, uma vez que esta infra-estrutura não será afectada directa ou indirec-
tamente. 

 

FIGURA 20 
Planta da solução geométrica estudada, com representação dos caminhos 

de acesso ao aterro de cinzas (extraído de [Doc. 1]) 

Dado que parte dos materiais de cinzas sob a plataforma não serão removidos, existem situa-
ções em que será necessário promover adequada ligação entre as cinzas e os novos aterros, 
devendo, nestes casos, ser realizados degraus de endentamento na superfície inclinada das 
cinzas (com altura até 1,5 m) para garantir uma ligação mais adequada entre os materiais. 

A solução de estabilidade proposta contempla o desenvolvimento de um talude 1/1,5 (v/h) no 
depósito de cinzas remanescente, com banquetas com 6 m de largura, espaçadas de 8 m e 
inclinadas de 4% para o interior do talude. Estas medidas visam facilitar a manutenção dos 
taludes na fase de exploração e diminuir a sua inclinação geral média, favorecendo simulta-
neamente a sua estabilidade. 

À medida que se vão concretizando as banquetas, serão impermeabilizadas, uma a uma, 
através de um revestimento constituído por uma laje de betão com 0,08 m de espessura ou 
por uma mistura betuminosa, por forma a diminuir a infiltração de água no maciço, ao nível 
das banquetas, com consequências significativas na estabilidade dos taludes de escavação e 
arrastamento de materiais. O revestimento deverá ser imediatamente precedido de regulari-
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zação e compactação da plataforma da banqueta, assegurando a pendente transversal final 
na direcção da valeta. 

No pé de cada talude será colocada uma valeta semi-circular, devidamente solidária com o 
revestimento preconizado. 

Nos últimos 2 metros da zona de crista deverá fazer-se a concordância do talude de escava-
ção com o depósito remanescente, mediante o seu arredondamento. 

O talude de escavação será revestido mediante a aplicação de geogrelha alveolar sobreja-
cente a manta geotêxtil com funções de separação de 150 g/m,2 Figura 21 (Fig. 6 e 7, 
Doc. 1). Esta operação será faseada, à semelhança de muitas outras em obra, o que implica 
que à medida que se vão concretizando cada um dos panos do talude, será imediatamente 
aplicado o geotêxtil, por forma a minimizar o tempo de exposição dos materiais à acção dos 
agentes atmosféricos, evitando a erosão das cinzas e sua dispersão aérea. 

 

FIGURA 21 
Esquemas tipo da solução de revestimento de taludes (extraído de [Doc. 1]) 

A geogrelha, a aplicar sobre o geotêxtil poderá ser do tipo NeowebTM PRS 356-100, com 
100 mm de espessura, sendo que esta estrutura deverá ficar ancorada na vala na crista de 
cada pano de talude e pregada ao talude com varões de aço Φ 10 mm. Estes varões fixarão a 
geogrelha através de Neo-clipTM, Figura 21 (Fig. 6 e 7, Doc. 1). 

O enchimento dos alvéolos da geogrelha será feito reutilizando terra vegetal obtida das 
decapagens realizadas ao longo da puxada da plataforma da futura rodovia, devendo efec-
tuar-se uma hidrossementeira com espécies vegetais autóctones, do tipo arbustivo e arbóreo 
para uma melhor fixação dos terrenos. 
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Refere-se ainda que a solução de estabilidade e revestimento ora proposta é idênctica à 
actualmente existente. 

O [Doc. 1] inclui resultados de análise de estabilidade dos taludes de escavação, que serão definidos 
no aterro de cinzas. Para a análise foram considerados os parâmetros geomecânicos que se inscre-
vem no Quadro 1; estes parâmetros foram lidos em figuras incluídas naquele documento, já que não 
estão explícitos no texto. 

QUADRO 1 
Parâmetros geomecânicos [Doc. 1] 

MATERIAL 
PESO 

VOLÚMICO 
(kN/m3) 

COESÃO
(kPa)* 

ÂNGULO DE RESISTÊNCIA 
AO CORTE 

(º) 

Cinzas 14 0,15 34 

Silte argiloso 20 0,15 32 

Xisto grauvacóide 22 12,5 38 

* em [Doc. 1] não está identificada a unidade em que se expressa a coesão 

Foi utilizado no cálculo o método de Bishop simplificado. A acção sísmica foi considerada através 
da aceleração: acção sísmica tipo 1 - a = 0,5 m/s2; acção sísmica tipo 2 - a = 0,8 m/s2. Os resultados 
obtidos são sintetizados no Quadro 2 (corresponde ao Quadro 1 no [Doc. 1]). 

QUADRO 2 
Análise de estabilidade global. Coeficientes de segurança (COBA, [Doc. 1]) 

ANÁLISE 
ESTÁTICA 

ANÁLISE PSEUDO-ESTÁTICA 

Acção sísmica tipo 1 Acção sísmica tipo 2 

1,519 1,357 1,273 

3.2 -  PROJECTO [AJPCA] 

O projecto do Eng.º Alfredo J.P.C. Aguiar, [AJPCA], [Doc. 3], preconiza uma solução alternativa à 
geometria de taludes projectada pela COBA. A nova solução passa por uma alteração total da con-
cepção dos taludes a criar por escavação das cinzas com o objectivo de acomodar a implantação da 
auto-estrada. Para além da geometria dos taludes, este projecto inclui proposta para o tratamento da 
fundação do pavimento a construir sobre o aterro de cinzas. Com o intuito de caracterizar a solução 
proposta, nos parágrafos seguintes transcrevem-se, em itálico, partes da memória deste projecto. 
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Caracterização geotécnica das cinzas 

De acordo com os resultados das sondagens realizadas, as cinzas que se encontram nos 
depósitos em questão são materiais relativamente homogéneos, descritos nos logs das sonda-
gens geralmente como “areia fina, siltosa, cinzento escura, com areão e escórias dispersos”. 
Os valores de NSPT variam entre 5 e 46, … 

Trata-se, portanto, de materiais medianamente compactos, no geral, com passagens de 
menor compacidade e outras muito compactas. 

No conjunto dos 17 provetes retirados de amostras indeformadas para os ensaios edométri-
cos e triaxiais realizados, observam-se os seguintes parâmetros físicos: 

- Peso específico (total) γ: valor médio = 13,8 kN/m3, com valores extremos de 12,3 e 
15,5 kN/m3; 

- Peso específico seco, γd: valor médio = 11,4 kN/m3, com valores extremos de 10,2 e 
12,7 kN/m3; 

- Teor em água, w: valor médio 21%. 

Para efeitos de dimensionamento, admite-se um valor característico de 14 kN/m3 para o peso 
específico destes terrenos. 

Quanto aos parâmetros de resistência, o conjunto dos 4 ensaios triaxiais realizados revelou 
valores homogéneos do ângulo de resistência ao corte - para o critério de rotura (σ’1/σ’3)máx, 
varia entre 33,6º (este associado a uma coesão de 9,2 kPa) e 34,5º; a coesão situa-se entre 
0,1 e 9,2 kPa. 

Para efeitos de dimensionamento, admite-se um valor característico de 34º para o ângulo de 
resistência ao corte, associado a coesão nula. 

No que respeita às características de compressibilidade e consolidação, os 5 ensaios edomé-
tricos realizados sobre amostras recolhidas entre 4,2 m e 21,2 m de profundidade revelaram 
que os materiais se comportam como sobreconsolidados, com tensões de “pré-consolidação” 
entre 158 kPa e 664 kPa. Os índices de compressibilidade e de recompressibilidade 
(Δe/Δlogσ’v) são baixos, estes últimos com valores entre 0,007 e 0,08, o que indica reduzida 
deformabilidade em trajectórias de descompressão e recompressão, como serão as decorren-
tes da escavação e construção do pavimento. 
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Ensaios prévios de instalação e arranque de pregagens 

Para verificar a adequação da solução apresentada para a escavação, com taludes reforça-
dos com pregagens, ao comportamento do terreno, nomeadamente no que respeita à estabili-
dade de uma frente de escavação com 2 a 3m de altura e talude a 1V/1,5H, ao processo de 
furação e selagem das pregagens ao terreno e avaliação da resistência obtida na interface, 
foram realizados ensaios prévios, incluindo ensaio de arranque numa pregagem especifica-
mente instalada para o efeito. 

Em relação às condições de estabilidade dos taludes de escavação, verificou-se franca estabi-
lidade nos cortes com 2 a 3 m de altura e a inclinação prevista nos taludes inferiores, 
1,5V/2H (= 1V/1,333), não tendo ocorrido erosão superficial nem qualquer desmoronamento, 
numa altura de condições meteorológicas adversas, com períodos de chuva muito forte e dias 
de sol. 

……… 

A força de tracção máxima aplicada foi de 440 kN, não porque se tenha esgotado a resistên-
cia na interface pregagem/terreno, mas porque ocorreu rotura na placa de reacção (e tam-
bém se estava prestes a atingir o limite de resistência do varão - φ 26,5 mm, com 
fγ = 950 N/mm2). 

……… Porque se esgotou a capacidade de reacção, o ensaio terminou com uma força de 
440 kN, correspondente a uma resistência na interface superior a 70 kN/m. 

Para o dimensionamento dos reforços admite-se um valor característico de 50 kN/m, com o 
limite da resistência dos varões. Este valor deverá ainda ser aferido, no inicio dos trabalhos, 
com a realização de pelo menos mais 3 ensaios de arranque, utilizando-se o mesmo processo. 

Apresentação da solução proposta 

A escavação atinge cerca de 35 m de altura máxima, apresentando na solução proposta talu-
des com inclinação de 1V/1H (panos superiores) e 3V/2H (= 1V/0,667H) (panos inferiores) 
separados por quatro banquetas pavimentadas com 5 m de largura afastadas 8 metros na 
vertical, que permitem a introdução e manutenção de caminhos de circulação. 

Será mantido o sistema de drenagem existente desde a cota superior do aterro até à zona em 
que este é cruzado pela rodovia na actual pilha. Nas banquetas, o sistema de drenagem prevê 
valetas de banqueta com protecção, seguidas de dissipadores de energia em betão e valetas 
de pé de talude, sendo posteriormente ligado ao sistema de drenagem existente. 
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Na base do aterro, na zona do caminho paralelo à auto-estrada, preconiza-se um dissipador 
de energia em betão precedido de uma valeta de plataforma relvada, que recebe as águas de 
escorrência da plataforma. 

Para a estabilização dos taludes serão instalados reforços definitivos, em malha quadrada 
com 2 m de afastamento, com 12 m de comprimento, 15º de inclinação, constituídos por 
varões φ 25 e φ 32 mm (A500NR) instalados em furos com diâmetro mínimo de 100 mm e 
selados ao terreno com calda de cimento. 

O revestimento da face dos taludes será realizado com rede metálica de dupla torção (galva-
nizada) e terra projectada (betão orgânico) com sementes, numa espessura de 10 cm. 

A escavação e subsequente instalação dos reforços serão faseadas, realizadas por níveis des-
cendentes. Só depois de terminados os trabalhos de estabilização correspondentes a um dado 
nível de pregagens se pode aprofundar a escavação até 0,5 m abaixo do nível seguinte. 

A análise de estabilidade foi efectuada de acordo com a metodologia preconizada pelo eurocódigo 7 
[EC 7, 2004], sendo utilizado o método de Bishop simplificado. 

A observação das Figuras 2, 3 e 4 [in Doc. 3] permite verificar que no cálculo foi considerada a 
existência de coesão nas cinzas, c = 0,5 kPa. 

3.3 -  COMENTÁRIOS ÀS SOLUÇÕES PROJECTADAS 

Não está no âmbito deste relatório a análise técnica dos projectos ou das soluções que ali são previs-
tas para conjugar os objectivos de implantação da auto-estrada com o aterro de cinzas. Todavia, dos 
documentos identificados no título 1 destacam-se alguns aspectos que são relevantes para a com-
preensão das alterações preconizadas para a geometria do aterro de cinzas. 

No que concerne à geometria dos taludes de escavação, a realizar no aterro de cinzas, deve ser real-
çado o facto de a solução projectada pelo Eng.º Alfredo J.P.C. Aguiar [AJPCA] ser realmente uma 
solução alternativa à que havia sido prevista inicialmente pelo projectista COBA. Ainda que por 
vezes se recorra à comparação entre os dois projectos, o que é feito para evidenciar alguns aspectos 
diferenciadores do mais recente em relação ao projecto inicial, considera-se que é o que está subs-
crito por [AJPCA], de Abril de 2010, aquele que será materializado em obra. 

A leitura dos documentos produzidos por COBA e por [AJPCA] mostra que neles estão definidas 
soluções absolutamente distintas. O projecto COBA preconiza a realização de taludes com inclina-
ção 1V/1,5H enquanto o projectista [AJPCA] prevê taludes com inclinação 1V/1H nos taludes supe-
riores e 1V/0,667H nos taludes inferiores. Estas inclinação mais agressivas, previstas por [AJPCA], 
são conseguidas recorrendo à instalação de pregagens para reforço do terreno (cinzas no aterro). 
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O projecto COBA prevê a construção de banquetas com 6 m de largura, situadas a cada 8 m de altu-
ra de talude. A superfície da banqueta é inclinada a 4% para o seu interior, onde é prevista a cons-
trução de valeta. O projecto especifica que a superfície da banqueta seja revestida com camada de 
betão perfazendo 8 cm de espessura ou, em alternativa, a aplicação de revestimento betuminoso. 
Prevê ainda a colocação de manta geotêxtil e de geogrelha, sobre a qual será depositada terra prepa-
rada para receber hidrossementeira. Repare-se que esta solução corresponde àquela que está implan-
tada, embora estejam previstas banquetas mais largas que as actuais. 

A solução de [AJPCA] difere da inicial quanto à inclinação dos taludes, como se referiu. A largura 
das banquetas é de 5 m, tal como as actuais, em vez dos 6 m previstos na solução COBA. Nesta 
solução alternativa está prevista a aplicação de “terra projectada” sobre rede de aço galvanizado 
aplicada sobre a face dos taludes. 

Qualquer um dos projectos é omisso quanto ao modo como será feita a compatibilização entre a 
parte remanescente dos taludes actuais e os novos taludes, situação centrada na zona a que corres-
ponde a secção pk 2+570 do perfil longitudinal da auto-estrada. 

No que se refere à drenagem superficial nas banquetas, apenas o projecto COBA refere explicita-
mente a solução relativamente a esta matéria, a qual passa pela ligação dos novos dispositivos de 
drenagem aos existentes que sejam preservados. A drenagem da plataforma será independente da 
drenagem do aterro, incluindo os respectivos taludes. 

No que se refere aos parâmetros geomecânicos, o projecto [AJPCA] considera, na memória descri-
tiva e justificativa, a inexistência de coesão no material “cinza”, mas no cálculo adopta o valor 
c = 0,5 kPa. 
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4 -  CONCLUSÕES 

Observadas as condições actuais do aterro de cinzas, conclui-se: 

a) O aterro de cinzas exibe condições de estabilidade, não sendo evidentes quaisquer situa-
ções que indiciem instabilidade ou mesmo cicatrizes de anteriores acidentes; 

b) Apesar das condições gerais de estabilidade, foram registados alguns abatimentos localiza-
dos; 

c) O aterro está dotado de conjunto de rodovias que permitem a circulação automóvel, espe-
cialmente para acções de segurança, inspecção e manutenção; 

d) O sistema viário existente está concebido de maneira a permitir a inversão de marcha de 
veículos automóveis ligeiros; 

f) No aterro foi instalado sistema de drenagem de águas pluviais. Este sistema tem funciona-
do de maneira satisfatória, já que não foram identificadas patologias que possam resultar 
de eventual insuficiência ou de mau funcionamento da drenagem; 

g) O sistema de drenagem de lixiviados tem funcionado de maneira satisfatória. Não foi regis-
tada qualquer disfunção que possa associar-se a este sistema; 

h) O conjunto de piezómetros tem sido considerado adequado para os fins para que foram ins-
talados. 

Avaliadas as soluções propostas para compatibilização da auto-estrada A41 com aquele aterro, e na 
presença dos dois projectos considera-se: 

a) O projecto do Eng.º Alfredo Aguiar prevalece relativamente às questões relativas à geome-
tria dos taludes, ao seu revestimento e acessos; 

b) No que se refere à drenagem e monitorização, será seguido o projecto elaborado pela 
COBA. 

Aqueles projectos conduzem às seguintes conclusões: 

a) A geometria, inclinação, dos taludes de escavação é manifestamente mais agressiva que a 
que está estabelecida no aterro de cinzas; 

b) Não está demonstrada a capacidade das cinzas para assegurarem a selagem da ancoragem 
durante o período de tempo em que a parte remanescente do aterro de cinzas permaneça no 
local; ou seja é um período de tempo superior ao tempo de vida útil da obra (auto-estrada), 
mas indeterminado, e por isso muito grande; 
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c) Não está demonstrada a integridade das pregagens no ambiente em que se situarão, nem à 
eventual inexistência de risco à degradação das respectivas características nem ao modo 
como elas possam evoluir ao longo do tempo; 

d) Assim, tendo em consideração o exposto em a), b) e c) supra não pode ser descartada a 
hipótese de ocorrer instabilização do talude de escavação a criar no aterro de cinzas; 

e) O acesso ao caminho paralelo à auto-estrada e à banqueta inferior é feito a partir do interior 
da parcela propriedade da REN (ver Figura 18); 

f) O acesso a qualquer uma das duas banquetas superiores só pode ser feito a partir do inte-
rior da parcela propriedade da REN (ver Figura 18); 

g) Não está definido o modo como se fará a compatibilização entre o talude remanescente e 
os taludes a criar no aterro de cinzas; 

h) Não está definido o circuito para descarga final das águas recolhidas na valeta inferior 
(valeta de plataforma relvada, ver Figura 19); 

i) Não está explicitado o local de descarga da valeta referida em h) supra, que aparentemente 
descarrega para o interior da propriedade da REN; 

j) É prevista a realização de trabalhos, nomeadamente do sistema de drenagem, dentro da 
parcela que permanece na posse da REN. 
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5 -  RECOMENDAÇÕES 

A questão que se coloca neste momento, e do ponto de vista da REN, não se prende especificamen-
te com os aspectos técnicos das soluções que está previsto implementar para a construção do Trecho 
2, desde o Nó A32/A41 a Aguiar de Sousa, da auto-estrada A41/IC24, que ligará Picoto (IC2) a Nó 
da Ermida (IC25). Contudo, por paradoxal que possa parecer, à REN interessa sobremaneira consi-
derar as eventuais implicações da realização desta obra sobre o aterro de cinzas da Tapada do Outei-
ro. 

O aterro de cinzas da Tapada do Outeiro encontra-se licenciado, o que só por si reflecte a importân-
cia a relevância deste depósito de rejeitados, cabendo à REN a responsabilidade da sua gestão 
ambiental. Ora, esta gestão não se resume a tratar directa e exclusivamente de problemas ambientais 
já que eventuais acidentes nos taludes do aterro podem espoletar problemas ambientais, o que colo-
ca sob alçada da responsabilidade da REN alguns aspectos técnicos. 

A obra a realizar inclui o reperfilamento parcial dos taludes do aterro de cinza, em concreto o talude 
a Sueste. Os trabalhos a realizar incluem a escavação e remoção de cinzas, ora integrantes do aterro, 
o que implica a definição de novos taludes, a criação de novas banquetas e alteração no sistema de 
drenagem. Para além disso, as obras para construção da auto-estrada obrigam a colocar fora de ser-
viço e reposicionar um dos piezómetros, especificamente o “piezómetro de referência”. 

Excluindo as questões de índole geomecânica, os aspectos de âmbito ambiental, associadas ao tem-
po de realização da obra, particularmente na relação com o aterro de cinzas, e ao local onde decor-
rerão os trabalhos, prendem-se essencialmente com a produção de poeiras, o controlo de águas, de 
escorrências e pluviais, o controlo de óleos e de materiais de injecção. A gestão ambiental destas 
questões está devidamente supervisionada pela autoridade ambiental; aparentemente qualquer uma 
delas não deverá dar origem a situações que afectem a REN. Todavia, deverá ficar garantido que 
não poderá haver descargas de águas para os sistemas de drenagem explorados pela REN. 

Esta intervenção sobre o aterro de cinzas configura uma situação que importa esclarecer em defini-
tivo: 

a) O aterro de cinzas da Tapada do Outeiro, materializado por deposição e arranjo das cinzas 
geradas na unidade térmica da REN no mesmo local, encontra-se em condições de segu-
rança e satisfazendo os requisitos ambientais impostos pela autoridade competente; 

b) A REN é o responsável por um aterro que vai ser sujeito a intervenções que alterarão signi-
ficativamente as condições actuais; 
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c) Caberá à REN manter a responsabilidade de gestão ambiental de uma situação distinta 
daquela que a empresa promoveu para a deposição e estabilização das cinzas? 

Por acção de terceiro o aterro será objecto de alteração da sua configuração, podendo ocorrer que 
em resultado directo dessa acção, ou em consequência dela, haja lugar a instabilização dos taludes. 
Convém referir que, neste caso, a instabilização de um talude pode tomar a forma do movimento 
descontrolado de uma parte, com maior ou menor volume, do material em aterro. Outras situações 
de instabilidade podem resultar da presença de água, na pior hipótese se de origem pluvial, com o 
arrastamento de volume indeterminado de cinzas. Em qualquer dos casos, pode acontecer que o 
volume de cinzas instabilizado envolva parcela que se situe para além da área agora expropriada. 

Apesar de o projecto de reperfilamento dos taludes servir para garantir a exequibilidade da solução 
proposta, o certo é que em engenharia civil, mas principalmente no domínio da geotecnia, há situa-
ções, designadamente no que concerne à caracterização do comportamento mecânico e hidráulico 
dos terrenos e sua interacção com elementos estruturais ou estruturas, que não é possível antecipar 
por completo e em absoluto, razão porque não é nula a probabilidade de um acidente ocorrer. Ora, 
no caso em apreço estão em causa potenciais acidentes não só na fase de obra como também duran-
te a vida desta. O momento em que possa ocorrer o acidente, instabilização de talude, é determinan-
te quanto à rapidez, aos meios e à forma da resposta. 

Os acidentes que possam ocorrer durante o período de realização da obra poderão obter uma respos-
ta imediata, face à disponibilidade de meios humanos e mecânicos nesse período, e também podem 
ser solucionados privilegiando os equipamentos e meios disponíveis na obra. Já os que se dão 
durante a vida da obra, exigem que se avaliem as possíveis razões que estiveram na origem do pro-
blema, face à expectativa, conferida pelo projecto, de que não ocorreria acidente, e obrigam a reunir 
os meios humanos e materiais necessários para a implementação das soluções que venham a ser 
projectadas. 

Nestas circunstâncias, o acidente, ou seja a instabilização do talude, desde que verificado durante a 
fase de obra seria, com certeza, rapidamente objecto de intervenção no sentido de estabelecer as 
desejáveis condições de segurança. Ainda assim, poderá colocar-se a possibilidade de ter que levar 
a intervenção para lá do limite de expropriação, realizada no âmbito do projecto da auto-estrada. 

Relativamente ao acidente que possa ocorrer após conclusão da obra, a natureza, tipologia e dimen-
são de eventual instabilização do talude podem obrigar a trabalhos de reperfilamento. Para a reali-
zação destes trabalhos, não é de descartar a possibilidade de haver necessidade de intervir directa-
mente em área para além do limite de expropriação, ou simplesmente utilizar tal tipo de espaço para 
suporte às actividades a realizar. 
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Em qualquer um dos casos, mas mais declaradamente no segundo, para além da questão técnica 
coloca-se a incerteza quanto ao impacte que eventuais acidentes possam ter no ambiente. De qual-
quer modo, entende-se que não deverá caber à REN assumir quaisquer responsabilidades pela ocor-
rência de acontecimentos para os quais não contribuiu minimamente. 

O projecto é omisso quanto ao modo como, será feita a compatibilização entre o talude actual e os 
taludes a realizar cerca da secção a que corresponde o perfil pk 2+570 da auto-estrada. Nesta zona, 
que aparentemente se situa sobre o limite de expropriação, podem ocorrer fenómenos de instabili-
dade dos taludes, o que se insere na problemática que se vem referindo. 

Existem outras questões, que não de natureza eminentemente técnica, que se colocam com relevân-
cia própria. O acesso às banquetas é previsto ser feito a partir da propriedade da REN. Esta matéria 
deverá ser objecto de regulação contratual, onde fiquem explícitos os termos, obrigações e direitos 
das partes, em que será facultado tal acesso. As banquetas a construir não possuem saída, ao contrá-
rio das existentes, nem disponibilizam condições para que os veículos possam fazer a inversão de 
marcha. 

O projecto, tendo como referência os documentos identificados, prevê alterações no sistema de dre-
nagem. Está prevista a construção de novos dispositivos de drenagem, incluindo dissipadores de 
energia e colectores dentro de propriedade da REN. Por outro lado, não está demonstrada a efectiva 
separação entre o sistema de recolha de escorrências e o de águas pluviais. 

É conveniente referir que um dos parâmetros de monitorização ambiental do aterro, a que a REN 
está obrigada, é a qualidade da água. Havendo qualquer intervenção que possa alterar a situação que 
se vem verificando, de conformidade da água amostrada com os requisitos legais, então só os res-
ponsáveis por essas alterações poderão responder por eventual não-conformidade futura. 

O projecto também é omisso relativamente ao local de descarga final das águas de drenagem da pla-
taforma relvada. Estas águas poderão trazer dissolvidas ou arrastar substâncias poluentes, designa-
damente devido a derrames de combustíveis e óleos, de tal modo que afectem a qualidade das águas 
que agora são objecto de controlo sistemático. Mais uma vez, não poderá incidir sobre a REN a res-
ponsabilidade por eventual incumprimento dos critérios de qualidade da água sob controlo. 

Com o objectivo de evitar a existência de múltiplos canais de comunicação, donde pode resultar 
alguma perturbação na passagem de informação entre as diferentes partes, sugere-se que a REN 
identifique como seu interlocutor único a autoridade ambiental nacional em todo o processo de 
negociação de responsabilidades sobre a parte remanescente do aterro de cinzas. 
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Para prevenir o risco de futuramente lhe serem imputadas responsabilidades ambientais para as 
quais não contribuiu, entende-se que a REN deverá acautelar a sua posição através de termo contra-
tual onde fiquem regulados, pelo menos, os seguintes aspectos: 

a) Assegurar que a autoridade ambiental nacional proceda, para memória futura, ao levanta-
mento da situação actual do aterro de cinzas e sua zona envolvente; 

b) Transferência para a autoridade ambiental nacional da responsabilidade ambiental, actual e 
futura, com origem em eventuais acidentes ou incidentes que possam ocorrer no aterro; 

c) Transferência para a autoridade ambiental nacional da responsabilidade ambiental, actual e 
futura, por alterações na qualidade da água que tem sido objecto de controlo; 

d) Que os trabalhos que de algum modo interfiram com o aterro de cinzas não sejam iniciados 
sem que esteja firmado o respectivo contrato regulador, de acções e de responsabilidades, a 
celebrar entre a REN e a autoridade ambiental nacional; 

e) O direito da REN dar ao terreno destino diferente do actual, desde que autorizado pelas 
autoridades competentes para o efeito; 

f) Acesso automóvel regular à propriedade da REN; 

g) Acesso automóvel à propriedade da REN para a realização de trabalhos de monitorização, 
de inspecção e de manutenção; 

h) Acesso automóvel à propriedade da REN para a realização de trabalhos de reparação, de 
reforço ou de reperfilamento de taludes; 

i) Autorização para observar e registar em filme ou em suporte digital os trabalhos que se 
realizem no âmbito da construção dos taludes de escavação nas cinzas e de construção do 
sistema de drenagem; 

j) Obrigatoriedade da autoridade ambiental nacional em dar os esclarecimentos que a REN 
entenda necessários para a cabal e completa compreensão das razões e características de 
fenómenos de instabilização que possam ocorrer nos taludes, quer na fase de obra quer 
após a respectiva conclusão; 

k) A autoridade ambiental nacional deverá fornecer à REN as telas finais referentes à inter-
venção em toda a área de terreno da REN, onde se inclui a parte expropriada e a remanes-
cente; 

l) Intemporalidade do acordo. 

Durante a realização dos trabalhos de reperfilamento dos taludes e de construção e remodelação do 
sistema de drenagem, julga-se conveniente efectuar uma visita diária a esses locais com o intuito de 
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verificar se entretanto ocorreu algum acidente ou incidente que tenha prejudicado o andamento 
normal dos trabalhos. 

Deve ser dada especial atenção a eventuais deslizamentos de cinzas, caso em que será importante 
documentar a situação com fotografias. Ocorrendo instabilização das cinzas (deslocamento extem-
porâneo e incontrolado de volume indefinido de cinzas), preconiza-se que o problema seja objecto 
de análise mais cuidada. Contratualmente deverá caber à autoridade ambiental nacional o dever de 
dar os esclarecimentos técnicos que lhe sejam requeridos. Eventualmente poderá haver interesse em 
que a questão com que a REN se confronte seja objecto de análise técnica, o que deverá ser avalia-
do caso a caso tendo em consideração a dimensão do fenómeno de instabilidade e da intensidade do 
seu impacte ou da perigosidade de que o problema se possa revestir. 

No que concerne à localização proposta para o piezómetro de referência, ver Figura 17, não se con-
corda com ela. O piezómetro de referência tem como objectivo possibilitar a colheita de água sub-
terrânea que, com grande probabilidade, não é afectada pela presença das cinzas em aterro. Os 
outros três tubos piezométricos, localizados mais próximo do rio e por isso a cotas inferiores à do de 
referência, permitem também a colheita de água, cuja qualidade será então comparada com a reco-
lhida no tubo piezométrico de referência. Deste modo, o tubo novo piezométrico de referência, a 
instalar, deverá ser localizado em posição similar à daquele que visa substituir. 

Propõe-se que o tubo piezométrico a instalar, para servir de referência, fique localizado em alinha-
mento que, passando pelo actual piezómetro de referência, seja paralelo ao definido pelos piezóme-
tros de controlo (os restantes, numerados de 2 a 4). No alinhamento assim definido, o novo tubo 
piezométrico deverá ficar localizado a cerca de 180 (cento e oitenta) metros para Noroeste do actual 
piezómetro de referência. As condições de instalação deverão ser as mesmas que foram definidas 
em “Projecto de construção de piezómetros de monitorização de água subterrânea no aterro de cin-
zas da Tapada do Outeiro, PROCESL, Março/2007. Tendo como referência o sistema de coordena-
das que no desenho nº 1 deste projecto é definido como “ponto central”, o novo tubo piezomérico 
de referência ficará situado cerca do ponto de coordenadas [M= -26943,5; P= +155692,4]. Esta 
localização deverá ser ajustada in-situ. 




