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1.

ENQUADRAMENTO

A presente memória descritiva foi desenvolvida pelo Consórcio CONSULGAL/TYPSA para a
RAVE, Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A., no âmbito da Fase 1 do Projecto de Ligação
Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, Lote D, Troço Lisboa-Alenquer (Ota).
Integra o Volume 05 - Terraplenagens e Drenagem do Estudo Prévio, entre a Gare do Oriente
e Alenquer. O Estudo Prévio está organizado em termos de alternativas de traçado, de acordo
com o esquema apresentado na Figura 1 da página seguinte. As referidas alternativas de
traçado são combinações de quatro soluções, sendo duas alternativas entre si, que constituem
o itinerário entre Lisboa e Alenquer. As soluções, por sua vez, são o resultado da montagem de
vários eixos estudados, também referenciados na figura.
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2.

INTRODUÇÃO

Este documento resulta da compilação de três estudos, efectuados em tempos diferentes, com
metodologias diferentes:
•

Estudo Trancão-Ota: desenvolveu-se o estudo dos movimentos de terra com base na
informação da Prospecção geológica-geotécnica.

•

Estudo das Estações de Lisboa: o estudo dos movimentos de terra baseou-se apenas na
informação geológica, pois ainda não havia informação disponível da prospecção
geotécnica.

•

Estudo do Eixo OLN: pequeno troço onde já se aproveitou a informação geológicageotécnica.

Assim, nas zonas onde se realizaram trabalhos de prospecção geotécnica, tivemos os
seguintes trabalhos:
•

poços de reconhecimento, cuja profundidade foi variável, dependendo do limite da
retroescavadora utilizada e da resistência dos terrenos;

•

sondagens com trado ligeiro, com profundidade variável, dependendo da resistência dos
terrenos, tendo sido realizadas preferencialmente em zonas de fundação de viadutos, na
encosta ou no fundo do vale;

•

penetrómetros dinâmicos super pesados - DPSH;

•

perfis sísmicos de refracção, com comprimento variável de 60 m ou 120 m, dependendo da
profundidade que se pretendia atingir com a investigação. Os perfis foram realizados nos
emboquilhamentos dos túneis e nas escavações de altura superior a 5 m;

•

sondagens de furação com recuperação de amostra, acompanhadas de ensaios de
penetração dinâmica SPT, e onde foram detectados solos moles, fizeram-se ensaios com
molinete (Vane Test).

No Estudo Geológico-Geotécnico - Volume 03 apresenta-se a listagem dos poços bem como
um resumo dos resultados obtidos, assim como os locais de colheita de amostra para ensaio
em laboratório.
Nos poços realizados, foram colhidas amostras remexidas das diferentes formações
ocorrentes, visando a realização em laboratório de ensaios de classificação geotécnica.
Assim foram realizados os seguintes ensaios:
•

análise granulométrica por peneiração;

•

limites de consistência;

•

peso específico;

•

teor em água.

Sobre algumas das amostras foram ainda realizados ensaios de compactação.
3.

GEOLOGIA

Neste capítulo far-se-á uma caracterização das unidades geológicas existentes na área
interceptada pelo traçado, com especial incidência para a sua lito-estratigrafia.

02-EL-D000BMT00-C0-MEM0001-0A.doc

5

Do ponto de vista geológico, a área em estudo localiza-se na Zona Meso - Cenozóica
Ocidental, formada durante a abertura do Atlântico.
Esta região é fortemente condicionada pela tectónica regional, bem como pelas formações que
a constituem. Numa fase inicial, em parte, a região esteve sujeita aos campos de tensões
responsáveis pela abertura do Atlântico. Numa fase posterior, esteve sob influência da
Orogenia Alpina, responsável pela Falha do Tejo, bem como pela formação da Serra da
Arrábida e pelo Sinclinal do Tejo.
O flanco Norte deste sinclinal estende-se até à região em estudo, provocando uma suave
inclinação para Sul.
Numa fase posterior, e em consequência de erosão diferencial, deu-se a formação de três
costeiras distintas, a primeira entalhada nas formações areníticas do Cretácico, a segunda nos
basaltos do Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL) e a terceira no Complexo de Benfica. A
vertente Norte destas costeiras são abruptas, enquanto que a vertente Sul tem um pendor
suave que acompanha a inclinação das formações.
Sob o ponto de vista geológico, a zona agora objecto de estudo, corresponde à região de
Lisboa e estende-se até um pouco depois da travessia do Rio Trancão, onde ocorrem
formações pertencentes ao Miocénico, litologicamente constituídas por areias, argilas e siltes,
com intercalações calcárias. Trata-se de formações sub-horizontais em estratos de espessura
que varia de alguns metros à dezena de metros, numa topografia no geral aplanada por vezes
cortada por linhas de água, sendo a mais importante o Rio Trancão.
3.1.

Lito-estratigrafia

Apresenta-se no Quadro 1, uma síntese da lito-estratigrafia, interceptada pelos os corredores
estudados.
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QUADRO 1
Síntese Lito-estratigráfica

Quaternário

Estratigrafia

Símbolo

a.

Holocénico

Plistocénico

Litologia

Aluvião

Lodos com intercalações de areias e areia com alguns
níveis de calhaus rolados.

Depósitos de Terraços Fluviais

Argila siltosas, areias argilosas com seixos, por vezes
siltosas, com seixo e calhau.

Q.
Depósitos de Vertente

Areias silto-argilosas com calhaus rolados, com
intercalações de argilas.

P

Pliocénico

Tortoniano Superior

M4VII b.

Areolas do Cabo Ruivo

Areias finas e médias, argilosas e arenitos; argilitos
micáceos.

M4VII a.

Areolas de Braço de Prata

Arenitos finos, areias micáceas (areolas), areias e
bancadas de calcários margosos e gresosos.

M4VI c.

Calcário de Marvila

Calcários arenosos ou margosos, arenito calcario e níveis
de argila.

Grés de Grilos

Arenito calcário e arenitos grosseiros com intercalações
de calcário margoso e margas.

M3V c.

Calcários da Quinta das
Conchas

Calcarenitos conglomeráticos e calcarenitos, alternando
com argilas siltosas.

M3V b.

Areias do Vale de Chelas

Areias finas feldspáticas e micáceas, com intercalações
argilosas e calcárias.

M2V a3.

Calcários da Musgueira

Calcarenito, arenoso frequemente grosseiro.

M2V a2.

Areias com Placuna

Areias com seixos rolados e argilas arenosas.

M2V a1.

Calcários de Casal Vistoso

Calcários arenosos, calcarenitos, areias finas e argilas
compactas.

M2IV b.

Areias da Quinta do Bacalhau

Areias arcósicas, com bancadas de argilitos, argila
arenosa e areia.

M2IV a

Argilas azuis do Forno do Tijolo

Areias finas argilosas, argilas e margas.

2
M III.

Calcários de Entre Campos

Calcário margoso, com passagem lateral a arenito fino,
margoso passando a areia muito fina e a siltitos argilosos
na parte superior.

M1II.

Areolas da Avenida Estefânia

Areias finas micáceas, areias argilosas, argilas e bancos
calcarenitos fossilíferos.

Φ.

Complexos de Benfica e Casais

Argilas, margas e arenitos; conglomerados; calcários
compactos; margas vermelhas.

Φ.

Oligocénico Calcário

Calcários esbarnquiçados a amarelados, frequentemente
arenosos e com seixos.

Complexo Vulcânico de Lisboa

Basaltos, ancaramitos, limburgitos, hawaitos, mugearitos,
intercalados por níveis de materiais piroclásticos (tufos,
cineritos, brechas vulcânicas, etc.).

Tortoniano Inferior

Mio Cénico Marinho

Terciário

Serravaliano

OLIGO-EOCÉNICO

Aquitaniano

CRETÁCICO

3
VI b.

Langhiano

Burdigalino

Secundário

M

β

Cenomaniano Superior

3
Cc

Margas com intercalações de calcário margoso; calcário
compacto fossilífero, com intercalações de calcários
margosos e margas.

Cenomaniano Inferior
Médio

C2AC

Calcários margosos e calcários de cor acinzentada, com
intercalações de argilas.

Barremiano Superior

C1BaA

Hauteriviano Superior

C

1
HBa

Calcários e calcários margosos passam lateralmente a
arenitos.

Hauteriviano Inferior

C

1
BHe

Arenitos de grão grosseiro, intercalado com argilas.
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JURÁSSICO

Estratigrafia

Símbolo
5

Litologia

Protlandiano

J

Camadas do Freixial

Kimeridgiano Superior
Protlandiano Inferior

J4-5

Kimeridgiano Superior

J

4
b

Calcários de Amaral

Calcários recifais.

Kimeridgiano Inferior
Médio

J4a2

Camadas da Abadia

Argilas e margas.

Kimeridgiano Inferior

J4a1

Camadas da Abadia

Arcoses e conglomerados.

Margas com intercalações de calcários e arenitos.
Margas e siltitos, intercalados com calcários, calcários
margosos e arenitos.

3.2.

Descrição Geológica das Unidades Atravessadas

3.2.1.

Solo Orgânico e Depósitos de Vertente

Recobrindo de forma irregular os maciços interferidos pelos corredores, está presente
horizonte superficial de solos orgânicos, resultante dos processos de alteração pedógenica dos
maciços atravessados.
A representatividade do horizonte de solos orgânicos, em termos de espessura e teor em
matéria orgânica, é muito diversa ao longo dos corredores, e depende, entre outros factores,
da natureza litológica, das características de alterabilidade do substrato, das condições
hidrológicas do local e dos declives da topografia.
Na zona a Norte do Trancão, na zona inicial do estudo o horizonte de solos orgânicos
apresentam uma espessura entre 0,40 a 0,60 m, podendo em algumas situações chegar aos
0,80 m. Em relação os terrenos sedimentares de carácter margoso, que ocorrem na idade
jurássica e cretácica, torna-se difícil realizar a separação do horizonte de solos orgânicos e os
depósitos de vertente. A espessura total destas duas unidades varia entre 1,5 a 2 m.
3.2.2.

Aluvião

Manifestações deste tipo, de génese recente, formadas à custa de acumulação de materiais
carreados dos relevos montantes, constituem uma porção muito expressiva do cortejo litológico
assinalado. Estas formações encontram-se representadas em duas zonas nos seguintes
conjuntos:
•

vales da Ribeira da Silveira e da Ribeira dos Romeiras apresentam aluviões argiloarenosos;

•

bacia de Loures e Rio Trancão e os seus afluentes, apresentam aluviões compostos por
lodos cinzentos - escuros com intercalações arenosas, e por areia com níveis de calhaus
rolados intercalados por lodos ou argilas.

A norte do Trancão, a prospecção realizada in situ neste tipo materiais, revelaram os seguintes
dados: valores de SPT entre 2 ≤ NSPT≤ 5 e resistência dinâmica ”ensaio dinâmico superpesado” inferiores a Qd<10 MPa. Pelos resultados obtidos podemos concluir que os materiais
aluvionares presentes representam comportamentos geotécnicas debilitadas, pouco
resistentes, deformáveis e saturadas, sendo grandes os condicionalismos que poderão impor à
fundação de aterro, ou mesmo na fundação de Obras de Arte.
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3.2.3.

Terraços Fluviais

O troço em estudo interfere com antigos terraços fluviais da margem direita do Tejo e do bordo
ocidental da bacia de Loures.
Estes materiais são constituídos essencialmente por argilas siltosas, conglomerados, areias
argilosas com seixos rolados, argilas negras.
Na zona de S. Julião do Tojal e na Junqueira os terraços fluviais compreendem camadas siltoarenosas rosadas ou cinzentas, areias rosadas ou avermelhadas, alternância de argilas e
areias com seixos.
3.2.4.

Depósitos de Vertente

Ao longo dos corredores foram detectados diversas manifestações de depósitos de vertente,
com espessuras variáveis.
No decorrer da prospecção a Norte do Trancão, procurou-se através da realização de poços e
perfis sísmicos, obter a espessura desses depósitos, sendo que esta varia entre 1 m e 5 m.
Estes depósitos têm importância decisiva no comportamento geotécnicos das obras sobre eles
executadas, pelo que deverão ser cuidadosamente saneados.
Miocénico
As formações Miocénicas presentes ao longo da área em estudo são caracterizadas por uma
litoestratigrafia complexa e variada, de fácies fluvio-marinhas e marinhas.
Miocénico Marinho
•

Areolas do Cabo Ruivo (M4VIIb) - complexo composto essencialmente por areias finas e
médias, argilosas e arenitos.

•

Areolas de Braço de Prata (M4VIIa) - unidade constituída essencialmente por uma
alternância de arenitos finos, areias finas micáceas, areias e bancadas de calcarenitos.

•

Calcário Marvila (M4VIc) - unidade formada essencialmente por calcários arenosos ou
margosos, arenito calcário e níveis de argila.

•

Grés de Grilos (M3VIb) - constituídos essencialmente por arenito calcário e arenitos
grosseiros com intercalações de calcário margoso e margas.

•

Calcários da Quinta das Conchas (M3Vc) - representados essencialmente por calcarenitos
conglomeráticos e calcarenitos.

•

Areias do Vale de Chelas (M3Vb) - são constituídas essencialmente por areias finas
feldspáticas e micáceas, com intercalações argilosas e calcárias.

•

Calcários da Musgueira (M2Va3) - formação composta por calcarenito branco, arenoso por
vezes grosseiro.

•

Areias com Placuna (M2Va2) - unidade constituída por areias com seixos rolados e argilas
arenosas.

•

Calcários de Casal Vistoso (M2Va1) - unidade formada por calcários arenosos,
calcarenitos, areias finas, argilas compactas e calcários compactos.
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•

Areias da Quinta do Bacalhau (M2IVb) - unidade constituída por depósitos de areias
arcósicas, argila, argila arenosa e areia.

•

Argilas Azuis do Forno Tijolo (M2IVa) - conjunto de areias finas argilosas, argilas e margas.

•

Calcários de Entre Campos (M2III) - camadas de calcário margoso, com passagem laterais
a arenito fino, margoso, passando superiormente a areia muito fina.

•

Areolas da Avenida Estefânia (M1II) - são representadas por areias finas micáceas, areias
argilosas, argilas e com bancos de calcarenitos.

Do decorrer da prospecção geotécnica realizada a Norte do Trancão nas várias formações
Miocénicas, constatou-se que predominam com efeito as fracções siltosas, argilosas e
arenosas, incluídas nos grupos CL, CH e SC da classificação Unificada e nos grupos AASHTO
A-6, A-7-6 e A-2-6, apresentando uma plasticidade moderada a elevada (12<IP<49).
A prospecção com Penetrómetro Dinâmico Super-Pesado realizada neste tipo materiais, revela
em termos de resistência Dinâmica que os terrenos variam de muito moles nos primeiros 10m
(Qd<10 MPa) a pouco compactos entre os 10 m e os 22 m (10 MPa<Qd<35 MPa).
Eocénico/Oligocénico
Esta unidade e divida em três grandes complexos, o Complexo de Benfica e Casais, o
Oligocénico Calcário e Complexo Vulcânico de Lisboa.
O Complexo de Benfica e Casais encontra-se uma grande heterogeneidade de litologias,
compreendendo argilas, margas, arenitos e conglomerados.
O Oligocénico Calcário engloba níveis carbonatados constituídos por calcários, com laivos,
arenosos e com seixos.
O Complexo Vulcânico de Lisboa é constituído por uma sucessão de derrames lávicos de
(basaltos, ancaramitos, limburgitos, hawaiitos, mugearitos), intercalados por níveis de
piroclásticos.
Associado ao Complexo Vulcânico de Lisboa encontram-se chaminés e filões constituídos por
basaltos, basanitos e doleritos.
A Norte do Trancão, da prospecção efectuada apenas foram recolhidas amostras pertencentes
ao horizonte superficial mais degradado Oligocénico Calcário, sendo este, constituído por siltes
arenosos e areias de grão médio a grosseiro, variando de muito plásticos a não plásticos,
incluídos na Classificação Unificada nos grupos ML, SC e SM e nos grupos A-4, A-2-7 da
Classificação ASSHTO.
Foram executados três perfis sísmicos de refracção, nestas unidades, como é caso, PS1, PS2
PS45 onde se verifica as seguintes velocidades de propagação das ondas sísmicas
longitudinais:
•

VL<800 m/s - varia em profundidade entre o 1,5 m e 7 m. Para estas velocidades
considerar-se que possa corresponder a terra vegetal, depósitos de vertente ou mesmo
camada superior maciço mais descomprimida. Perante estas velocidades podemos admitir
que estes os terrenos tem um carácter escavável com meios mecânicos ligeiros.

•

800 m/s<VL<2.450 m/s - a profundidade atingida por estas velocidades varia entre 14 m e
os 20 - neste caso admite-se a presença de um maciço rochoso brando ou terroso.
Tratam-se de terrenos com comportamento globalmente ripável, acessíveis a
equipamentos mecânicos (Ripper) de elevada potência.
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•

VL>2.450 m/s - para profundidades abaixo das anteriores - Estamos perante um maciço
rochoso compacto. Para o desmonte deste terrenos será necessário o recurso a
explosivos.

Cretácico
O Cretácico na zona em estudo e caracterizado pelas seguintes unidades:
•

Neocretácico (β1) - “Complexo vulcânico de Lisboa” constituído por intercalações vulcanosedimentares, basaltos ancaramitos, limburgitos, hawalitos, mugearitos.

•

Cenomaniano Superior (C3c) - constituído essencialmente por margas com intercalações
de calcário margoso, calcário compacto fossilífero com intercalações de calcários
margosos e margas.

•

Cenomaniano Inferior e Médio (C3AC) - constituído essencialmente por calcários
margosos e calcários com intercalações de argilas.

•

Camadas da Almargem - Barremiano Superior, Aptiano (C1BaA) - constituído
essencialmente por arenitos grosseiros a finos.

•

Hauteriviano Superior e Barremiano Inferior (C1HBa) - constituído essencialmente por
calcários e calcários margosos passam lateralmente a arenitos.

•

Hauteriviano Inferior (C1HBe) - constituído essencialmente por arenitos de grão grosseiro,
intercalados com argilas.

A Norte do Trancão, dos trabalhos de prospecção efectuados apenas se caracterizou as
Camadas da Almargem e os arenitos pertencentes ao Hauteriviano Inferior, tendo sido apenas
realizado Perfis Sísmicos de Refracção PS3 e PS4, nos Eixos 1.1 e 1.2 aos Pk 7+230 e 9+180,
9+300 respectivamente.
Tendo sido registado as seguintes velocidade.
•

VL<800 m/s - varia em profundidade entre o 1,5 m e os 3 m.

•

800 m/s<VL<2.450m/s - a profundidade atingida por estas velocidades varia entre 11 m e
os 14.

•

VL>2.450 m/s - para profundidades abaixo das anteriores.

Tal como já foi referido, para velocidades inferiores a 800 m/s o desmonte dos terrenos poderá
ser realizado com meios mecânicos ligeiros. Entre as velocidades 800 m/s e 2.450 m/s esse
desmonte terá que ser realizado com recurso a meios mecânicos pesados do tipo Ripper, e
para as velocidades superiores o desmonte deverá ser efectuado com recurso a explosivos.
3.2.5.

Jurássico

O Jurássico apenas aflora na zona a Norte do Trancão, na zona em estudo e caracterizado
pelas seguintes unidades.
•

Camadas do Freixial (J5) - Portlandiano, constituído essencialmente por margas
intercaladas calcários e arenitos.

•

Margas e Calcários (J4-5) - Kimeridgiano Superior - Portlandiano Inferior, constituído
essencialmente por margas e siltitos, intercalados com calcários, calcários margosos e
arenitos.
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•

Calcários do Amaral (J4b) - Kimeridgiano Superior, constituído essencialmente por
calcários recifais.

•

Camadas da Abadia (J4a2) - Kimeridgiano Inferior e Médio, constituído essencialmente por
argilas e margas.

•

Camadas da Abadia (J4a1) - Kimeridgiano Inferior, constituído essencialmente por arcoses
e conglomerados.

A prospecção realizada para plena via apenas caracterizou a camada do Freixial (J5) e a
Camada da Abadia (J4a2), as quais ocupam uma elevada extensão da área em estudo.
Camadas do Freixial (J5)
Esta unidade e constituída por margas, de cores variadas, intercaladas de calcários, calcário
margosos e arenitos litologicamente.
Os resultados obtidos através da amostragem efectuada do horizonte mais descomprimido,
predomina fracções finas, silte argiloso, silte arenoso, argila siltosa, pertencentes aos grupos
ASTM CL, ML e SM e ao gruposAASHO A-6, A-4, variando de não plástico, a plasticidade
moderada.
Da prospecção realizada com DPSH, observamos que a pouca profundidade (1,5 m-3 m) os
terrenos presentes mobilizam resistência elevadas (Qd>35 MPa).
Foram executados cinco perfis sísmicos de refracção, nesta unidade, do PS5 ao PS9, tendo se
obtido os seguintes resultados:
•

VL<800 m/s - varia em profundidade entre o 2,5 m e os 6 m. Tal como foi referido
anteriormente para estas velocidades considerar-se corresponder a terra vegetal,
depósitos de vertente ou mesmo camada superior maciço mais descomprimida. Perante
estas velocidades podemos admitir que estes terrenos têm um carácter escavável com
meios mecânicos ligeiros.

•

800 m/s<VL<2.450 m/s - a profundidade atingida por estas velocidades varia entre 2,5 m e
os 35 m - neste caso admite-se a presença de um maciço rochoso brando ou terroso.
Tratam-se de terrenos com comportamento globalmente ripável, acessíveis a
equipamentos mecânicos (Ripper) de elevada potência.

•

VL>2.450 m/s - para profundidades abaixo das anteriores - Estamos perante um maciço
rochoso compacto. Para o desmonte deste terrenos será necessário o recurso a
explosivos.

Camadas da Abadia
Esta camada é constituída por complexo argiloso e margoso, ocorrendo camadas lenticulares
de calcários recifais.
Da amostragem realizada neste complexo predominam as fracções finas, argila margosa, silte
arenoso e argila siltosa, pertencentes aos grupos SM, CH, CL e aos grupos A-4, A-6 e A-7-6,
com plasticidade elevada.
Dos ensaios realizados in situ com DPSH, estes terrenos apresentam uma grande variedade
de resultados ao longo dos corredores estudados, no que respeita na profundidade versus
resistência dinâmica.
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QUADRO 2
Penetrómetros Dinâmicos
Localização (Eixo - Pk)

Prof.

DPSH

Profundidade da Resistência Dinâmica (m)

(m)
1.1.2

1.2

1.3

2

Qd< 10 (MPa)

10<Qd< 35 (MPa)

Qd>35 (MPa)

PD6

11+880

4,51

-

1,9

1,9-4,51

PD7

12+040

6,71

0,6

0,6-5,7

5,7-6,71

PD8

12+170

14+240

4,8

0,9

0,9-3,4

3,4-4,8

PD9

13+025

15+015

11,98

3,6

3,6-9

9-11.98

PD10

13+145

15+120

11,09

10,1

10,1-10,6

10,6-11,09

PD11

13+285

15+260

15,49

8,5

8,5-14,8

14,8-15,49

PD12

13+390

15+360

5

3

3-3,5

3,5-5

PD13

13+840

15+780

5,5

1,1

1,1-5,1

5,1-5,5

PD14

14+090

16+050

6,3

5,5

5,5-5,7

5,7-6,3

PD15

14+570

16+530

10,87

5

5-9,2

9,2-10,87

PD16

0+250

3,6

0,8

0,8-2,9

2,9-3,6

PD17

0+430

3,69

1,5

1,5-3

3-3,69

PD18

0+590

4,49

2,7

2,7-3,7

3,7-4,49

PD19

2+620

7,53

6,2

6,2-6,8

6,8-7,53

PD20

2+730

7,16

5,9

5,9-7

7-7,16

PD21

2+820

8,77

5

5-7

7-8,77

PD22

3+430

1,44

1,1

1,1-1,3

1,3-1,44

PD23

3+480

3,44

3

3-3,2

3,2-3,44

PD24

3+540

10,19

2,6

2,6-7

7-10,19

PD25

4+620

6,68

5

5-5,8

5,8-6,68

PD26

4+700

3,74

3,1

3,1-3,4

3,4-3,74

PD27

4+800

4,05

3

3-3,9

3,9-4,05

Para uma correlação rápida da resistência dinâmica podemos considerar o seguinte:
•

Qd<10 MPa - terrenos muito moles.

•

10 MPa<Qd<35 MPa - terrenos moles a pouco compactos.

•

Qd>35 MPa - terrenos duros ou compactos.

Foram executados trinta perfis sísmicos de refracção, nesta unidade, do PS10 ao PS38, tendo
se obtido os seguintes resultados:
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QUADRO 3

Perfis Sísmicos
Perfis
Sísmicos

Localização (Eixo - Pk)
1.1.2

1.3

Profundidade Média (m)
2

VL<800 m/s

800 m/s <VL<2.450 m/s

VL>2.450 m/s

PS10

11+550

5

13,5

>13,5

PS11

11+665

4

>4

-

PS12

12+205

PS13

12+520

14+560

PS14

12+880

14+910

PS15

12+990

14+950

PS15a

13+570

15+530

PS16

14+800

16+760

2,5

7

>7

1

22,5

>22,5

1

22

>22

1,5

>1,5

-

1,8

>1,8

-

0+000

1,8

>1,8

-

PS17

0+770

1,3

>1,3

-

PS18

1+130

1,3

>1,3

-

PS19

1+300

1,5

11

>11

PS20

2+220

1,3

>1,3

-

PS21

2+370

2

7,5

>7,5

PS22

2+450

1,2

12

>12

PS23

3+690

6,5

13,5

>13,5

PS24

3+815

1,5

10,5

>10,5

PS25

3+960

2,5

18

>18

PS26

4+080

1,5

24

>24

PS27

4+340

1,3

19

>19

PS28

4+470

1,4

>1,4

-

PS29

5+380

3

13

>13

PS30

5+460

2

8

>8

PS31

6+145

2

13,5

>13,5

PS32

6+470

1,5

8

>8

PS33

6+670

1

15,5

>15,5

PS34

6+810

3

6

>6

Da análise dos resultados podemos observar que os terrenos com carácter globalmente
escaveis (com velocidades VL<800 m/s), correspondentes aos solos orgânicos, depósitos
vertente ou mesmo a maciço muito alterado e descomprimido, apresentam na sua maioria,
uma pequena espessura sensivelmente de 2 m.
Pelo que, teremos a uma pouca profundidade maciço pouco alterado ou mesmo compacto,
implicando o seu desmonte com meios mecânicos pesados ou mesmo com recurso a
explosivos.
4.

PALEOGEOGRAFIA E GEOMORFOLOGIA

Os traçados em estudo estão implantados na margem NW do Rio Tejo.
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Os relevos interferidos correspondem as características morfológicas exibidas pelas
depressões associadas aos cursos de água, as quais relevam das condições litoestratigráficas
e estruturais exibidas dos maciços de base, bem como a evolução paleogeográfica da região.
A Sul do Rio Trancão:
O ambiente geomorfológico interferido pelos troços, evidencia-se pelo modelado globalmente
acidentado, onde o relevo é entalhado pelo encaixe da rede hidrográfica, com destaque da
margem direita do Rio Tejo e do Rio Trancão.
Esta zona do traçado é abrangida pela Folha Geológica de Loures (34 B), onde na sua parte
oriental é constituída pela planície aluvial do Rio Tejo e nas suas margens, existem alguns
restos de antigos terraços.
No lado ocidental do Rio Tejo, pelo contrário, temos terrenos mais antigos que vão do
Quaternário até ao Lusitanio. É possível subdividi-la em várias unidades estruturais, tais como:
•

a região Jurássica ocupando o extremo norte da Folha 34 B, entre Póvoa da Galega e
Alhandra;

•

a zona dos afloramentos Cretácicos entre Venda do Pinheiro, Lousa, Bucelas e Alverca;

•

a zona dos afloramentos Paleogénicos (“Complexo basáltico de Lisboa” e “Camadas de
Benfica”) separados em dois conjuntos pela extremidade oriental do anticlinal Cretácico de
Caneças: a norte, um conjunto de afloramentos, formando sinclinal na sua extremidade
oeste, estende-se entre A-dos-Cães, Loures e Via Longa; a SW, um segundo grupo
constitui a bacia da Ribeira de Odivelas;

•

as áreas anticlinais, Cretácicas, de Caneças e de A-da-Beja;

•

a zona dos afloramentos Miocénicos formando, entre Lumiar, Olivais, Sacavém e Alverca,
um pequeno planalto inclinado para SE, em direcção do Tejo.

A Norte do Rio Trancão:
O ambiente geomorfológico interferido pelos troços, evidencia pelo modelado globalmente
acidentado associado aos terrenos Cretácicos e Jurássicos, contrastando pelo modelado suave
na parte final do troço em estudo, associado a terrenos sedimentares de génese recente.
Em termos estruturais, a região compreendida entre Lisboa e Alverca corresponde a uma zona
de relevo tabular, abrangendo essencialmente formações Cretácicas, Oligocénicas e
Miocénicas, com uma inclinação suave em direcção SE, ao Vale do Tejo.
Para Norte e NW ocorrem formações Cretácicas (a SW) e Jurássicas (a NE), em que a
presença de camadas ou conjuntos de camadas mais resistentes, de calcários ou de arenitos
de cimento carbonatado deram origem a relevos de costeira que, de Sul para Norte,
compreendem, a costeira com orientação geral WSE-ENE talhada em alternâncias de calcários
e margas do Albiano-Cenomaniano, que se estende para Nascente de Bucelas, e as costeira
do vale que se desenvolve entre Calhandriz e Sobralinho, e a da encosta de sub-serra,
condicionadas pela elevada resistência à erosão dos calcários Jurássicos de Amaral face à
formações que os enquadram, as margas e calcários (Kimeridgiano Superior- Portlandiano
Inferior), sobrejacentes, e as Margas da Abadia (Kimeridgiano Inferior e Médio), sobre as quais
estão apoiados.
A Norte e Noroeste do extenso afloramento de formações Jurássicas que se estende até às
proximidades de Castanheira do Ribatejo, encontra-se uma faixa de terrenos Oligocénicos
onde as camadas de calcários inclinam para Norte e Leste, formando também relevos de
costeira, porém de dimensão mais reduzida.
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5.

NEOTECTÓNICA E SISMICIDADE

A região em análise tem sido sujeita, ao longo dos tempos geológicos, à acção de fenómenos
sísmicos mais ou menos severos, que podem ser sistematizadas em dois grandes tipos:
•

«Sismos distantes», de grande magnitude e com epicentro no mar - «sismicidade
interplacas» Eurasiática e Africana - , gerada na «Zona de Fractura Açores-Gibraltar».

•

«Sismos locais», de magnitude moderada e pequena distância focal - «sismicidade
intraplaca» Eurasiática -, resultante da acumulação de tensões e do desenvolvimento de
deformações tectónicas actuais, no seu interior.

Os sismos de 1755, com epicentro a SW do Cabo de S. Vicente (?), testemunha aquele tipo de
sismicidade, tendo atingido na região do traçado a intensidade IX, na escala Mercalli
modificada (ver Figura 4).
Os sismos intraplacas apresentam geralmente magnitude moderada, embora se encontrem
também registos de abalos sísmicos de grande magnitude. Não obstante a sismicidade em
ambiente tectónico intraplaca ser, tradicionalmente, difusa, podem vislumbrar-se alinhamentos
de epicentros ao longo dos acidentes tectónicos activos mais importantes, nomeadamente das
falhas do Gargalo do Tejo e do Vale Inferior do Tejo.
Na Figura 2 é apresentada a Carta de Casualidade Sísmica da Europa e envolvente
mediterrânea, onde se pode observar a relativa incidência dos sismos na região em análise. A
Figura 3 ilustra o enquadramento neotectónico do território continental português, com as
principais estruturas tectónicas activas.
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Figura 2 - Carta de Incidência de Fenómenos Sísmicos na Europa - Mediterrâneo
(European Seismological Commission, 2003)
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Enquadram ento neotectónico do território continental português, integrado o modelo geodinâm ico proposto (parcialm ente
adaptado de Cabral & Ribeiro, 1989b, c). Estão representadas algum as das principais falhas activas no território português,
bem com o na restante Península Ibérica e Norte de África (com base em IGM E, 1980; Philip, 1982; Sanz de Galdeano, 1988;
Capote & Vicente, 1989), além das trajectórias actuais, referidas, da tensão com pressiva máxima horizontal; batimetria
retirada de pinheiro, W hitm arsh & M iles, (1992) (sim plificada de Lallem and et al., 1985) e Udias et al. (1986), com a
profundidade assinalada em m ilhares de metros; estruturas tectónicas submarinas parcialmente baseadas em M ougenot (1988).
1- fronteira de placas, (localização aproxim ada); 2- subducção a sul dos bancos submarinos de Goringe e Guadalquivir; 3Zona de subducção incipiente proposta na m argem continental oeste - ibérica; 4- limite de placas difuso (colisão continental);
5- fronteira entre crosta oceânica e crosta continental (localização aproximada), segundo M urillas et al. (1990) (para latitudes
com preendidas entre cerca de 41ºN e 39.5ºN) e Pinheiro W hitm arsh & Miles (1992) (para latitudes compreendidas entre 39ºN
e 37ºN); 6 - idem, localização estimada; 7- crosta oceânica (atlântica); 8- crosta continental adelgaçada; 9- falha activa; 10idem traçado provável; 11- falha activa com com ponente de movim entação de desligamento im portante; 12- falha activa com
com ponente vertical inversa; 13- falha activa com com ponente de m ovimentação vertical normal; 14- trajectória estim ada da
tensão compressiva m áxima horizontal actual (correspondendo na generalidade a s1); E- Esporão da Estrem adura; Ga- banco
subm arino da Galiza; Gi- Gibraltar; Go- banco submarino de Goringe; Gq- banco subm arino de Guadalquivir; M .Alb. - M ar
de Alboran; P.ªIb. - planície abissal ibérica; P.ªT. - planície abissal do Tejo; T- m onte submarino de Tore.
(Adaptado de Cabral, J., Neotectónica em Portugal Continental, M emória 31 do Instituto Geológico e M ineiro, 1995).

Figura 3 - Carta Neotectónica da Península Ibérica
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Figura 4 - Mapas de Zonamento Sísmico de Portugal Continental

Não menos importante é a acção sísmica do tipo 1, sem dúvida condicionada pela actividade
neotectónica do «Vale Inferior do Tejo», responsável, nomeadamente, pelo sismo de
Benavente.
Apesar de existirem apenas evidências indirectas (geofísicas) da Falha do Vale Inferior do
Tejo, é amplamente aceite pela comunidade científica que o alinhamento tectónico com
orientação NE-SW, sobreponível ao desenvolvimento do Tejo entre Vila Nova da Barquinha e o
Barreiro, corresponde a uma estrutura activa profunda. Terá estado na origem do grande sismo
de 1909, o qual teve o seu epicentro na região de Benavente. Este sismo atingiu na região com
intensidade IX, testemunhando de forma emblemática a importância e a intensidade das
acções sísmicas intraplaca.
A Falha do Gargalo do Tejo é um desligamento direito de orientação E-W que se admite ser
responsável pela mudança pós-Vilafranquiana do percurso do Rio Tejo. É expectável que esta
falha, detectada na prospecção efectuada para a Ponte 25 de Abril, possa estar na origem de
sismicidade com magnitude máxima de 6.5.
O Quadro 4 apresenta uma síntese das principais fontes sismogenéticas da região de Lisboa
(Ribeiro, 1989).
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QUADRO 4
Fontes Sismogénicas da Região de Lisboa (Ribeiro, 1989)
Magnitude
Máxima
Observada

Magnitude
Máxima
Expectável

Período de
Retorno
(Anos)

Distância a
Lisboa
(km)

Goringe

ML=7,5 (1969)

ML>8,1

>2x102

350

Zona de Subducção Oeste-Ibérica

ML=7,2 (1858)

ML>7,5

>102 (?)

>120

ML=8,5 - 9 (1755)

ML=8,5 - 9

>103(?)

>120

ML=6,7 (1909)

ML=7,2

>3,5x102

5-40

ML=3

ML=6,5

>104(?)

1

Sismicidade

Interplacas

Estrutura Activa

Rotura no Goringe e na zona de
subducção Oeste-Ibérica
Vale Inferior do Tejo
Intraplacas
Gargalo do Tejo

De acordo com o «Regulamento de Segurança e Acção para Estruturas de Edifícios e Pontes»
e com o EC8-DNA (1998), as acções sísmicas associadas a cada um dos tipos de sismicidade
referidas designam-se acção sísmica do Tipo 2 (sismos interplacas) e acção sísmica do Tipo 1
(sismos intraplacas).
Estes documentos regulamentares consideram o território continental português dividido em
quatro zonas: A, B, C e D, segundo ordem decrescente de sismicidade. O traçado inclui-se
francamente na zona A, de sismicidade elevada.
A natureza dos terrenos encontra-se sistematizada em três grandes tipos. O Quadro 5
apresenta a tipologia dos terrenos geológicos investigados na região do traçado, de acordo
com o regulamento evocado.
QUADRO 5
Tipo de Terreno de acordo com o RSAEEP e EC8
Tipo de Terreno

Unidade
Geológica

I RSAEEP
Solo A (EC8)
Rochas e Solos Coerentes
Rijos

II RSAEEP
Solo B (EC8)

III RSAEEP
SoloC (EC8)

Solos Coerentes Muito Duros, Duros Solos Coerentes Moles e
Muito Moles;
e de Consistência Média;
Solos Incoerentes Compactos
Solos Incoerentes Soltos

aluviões

•

•

Miocénico

•

•
•

EocénicoOligocénico

•

•

Cretácico

•

•

Jurássico

•

•
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Pelo exposto, pode pois concluir-se que o traçado em estudo se inscreve numa zona de
sismicidade elevada.
A Sul do Rio Trancão, do ponto de vista estrutural, o elemento mais importante da Folha 34 B
de Loures é o Sinclinal do Tejo, de orientação geral NE-SW, com o seu flanco ocidental
constituído por formações geológicas que vão desde o Lusitaniano até o Pliocénico. O conjunto
destas formações inclina para S e para SE.
Nesta zona, é possível observar de Norte para Sul, quatro unidades secundárias de orientação
sensivelmente W-E:
•

“Horst” Jurássico de Vila Franca de Xira e de Alhandra.

•

Sinclinal de Loures e de A-dos-Cães.

•

Anticlinal de Caneças.

•

Sinclinal de Falagueira e de Benfica.

As referidas unidades são cortadas por várias falhas e desligamentos, os quais se incluem nos
seguintes grupos:
•

acidentes de orientação NE-SW, paralelos ao Tejo. Pertence a este grupo, a Falha de
Santa Iria e várias outras, conhecidas na área de Olivais, mas que não vêm marcadas no
mapa;

•

os acidentes de orientação sensivelmente N-S, tais como a Falha de Póvoa da Galega e a
Falha de Caneças e de A-da-Beja;

•

os acidentes de orientação NW-SE. Tais são as Falhas das regiões de Alhandra e de
Alverca, as de Santa Cruz, de Ponte de Lousa, de Montemor, etc.

Os acidentes dos grupos “a” e “c” afectam os depósitos Miocénicos.
6.

ZONA A SUL DO RIO TRANCÃO

6.1.

Zonamento Estratigráfico dos Eixos e Sub-eixos Ferroviários, com Base na Carta
Geológica de Portugal 34 B (Loures), à Escala 1/50.000

Como à data desta análise, ainda não se dispunham dos resultados da Prospecção Geotécnica
a Sul do Trancão, fez-se uma análise com base na Cartografia Geológica 1/50.000 para esta
zona.
Eixo OLN
•

entre sensivelmente o km 1+709 até ao km 2+487 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M4Vii - b - “Areolas do Cabo Ruivo”, pertencente ao período Miocénico Marinho,
Tortoniano Superior; constituído por areias finas e médias, argilosas e arenitos e argilitos
micáceos;

•

entre aproximadamente o km 2+487 até ao km 4+514 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M3V - b - “Areias do Vale de Chelas”, pertencente ao período
Miocénico Marinho, Langhiano; constituído por areias finas feldspáticas e micáceas, com
intercalações argilosas e calcárias;
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•

entre sensivelmente o km 4+514 até ao final do Eixo OLN encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Va2- “Areias com Placuna”, pertencente ao período Miocénico
Marinho, Burdigalino; constituído por areias com seixos rolados e argilas arenosas.

Nota: neste troço que foi acrescentado no final, já se dispunham dos resultados da prospecção
geotécnica, que de uma forma resumida se enuncia os seus valores ao nível da rasante da
terraplenagem:
•

•

•

Sísmica de Refracção (Perfis Sísmicos - PS):
-

PS1 (OLN) ao km 2+108: Vp = 860 m/s-1.

-

PS19 ao km 4+410: Vp = 1785 a 3080 m/s-1.

-

PS20 ao km 4+430: Vp = 1785 m/s-1.

Sondagens (S):
-

S1 (OLN) ao km 2+147: N (SPT) = 34.

-

S2 (OLN) ao km 2+513: N (SPT) = 60 (0,27), situado no Túnel (Cut and Cover).

-

S4 (OLN) ao km 3+341: N (SPT) = 60 (0,27), situado no Túnel T.OLN1-1.

-

S5 (OLN) ao km 3+887: N (SPT) = 60 (0,12), situado no Túnel T.OLN1-1.

-

S12 (OLN) ao km 4+410: N (SPT) = 60 (0,03), situado no Túnel T.OLN1-1.

-

S13 ao km 4+580: N (SPT) = 60 (0,10), situado a 32 m de profundidade abaixo do
terreno natural, sob o Viaduto V.OLN-1.

Poços da Plataforma (P):
-

P14 ao km 4+400 (profundidade abaixo do terreno natural, de 0,10 a 1,40 m):
- Classificações de Solos: Unificada → SM; AASHO → A-2-4(0).
- Limites de Atterberg: LL → NP; IP → NP.
- % passada no peneiro 200 (ASTM): 21,6%.
- Baridade seca máxima (ץdm) = 2,04 g/ cm3.
- Teor óptimo de humidade (Wop) = 8,3 %.

-

P15 ao km 4+439 (profundidade abaixo do terreno natural, de 0,10 a 1,0 m):
- Classificações de Solos: Unificada → SC; AASHO → A-2-4 (0).
- Limites de Atterberg: LL → 22%; IP → 9%.
- % passada no peneiro 200 (ASTM): 62,6 %.
- Baridade seca máxima (ץdm) = 1,96 g/cm3.
- Teor óptimo de humidade (Wop) = 8,2 %.
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Sub-eixo OS.3.2
•

entre sensivelmente o km 4+858 até ao km 4+870 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M3Vc - “Calcários da Quinta das Conchas” com Anomia choffatti, pertencente
ao período Miocénico, Langhiano;

•

entre aproximadamente o km 4+870 até ao km 5+230 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M3VIb - “Arenitos de Grilos” com Shizaster scillae, pertencente ao
período Miocénico, Serravaliano;

•

entre sensivelmente o km 5+230 até ao km 5+300 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M3Vc - “Calcários da Quinta das Conchas” com Anomia choffatti, pertencente
ao período Miocénico, Langhiano;

•

entre aproximadamente o km 5+300 até ao km 5+350 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M3Vb - “Areias do Vale de Chelas”, pertencente ao período Miocénico,
Langhiano;

•

entre sensivelmente o km 5+350 até ao km 5+400 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2Va3 - “Calcários de Musgueira” com Chlamys scrabriuscula, pertencente ao
período Miocénico, Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 5+400 até ao km 5+600 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Va2 - Areias com Placuna miocénica, pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 5+600 até ao km 5+900 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica a - Aluviões, pertencente ao período Holocénico (Depósitos de Cobertura),
formação esta, derivada da passagem do Rio Trancão;

•

entre aproximadamente o km 5+900 até ao km 5+930 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2IVb - “Areias da Quinta do Bacalhau”, pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 5+930 até ao km 6+000 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2Iva - “Argilas do Forno do Tijolo”, pertencente ao período Miocénico,
Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 6+000 até ao km 6+200 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2III - “Calcários de Entre Campos” (“Banco Real”), pertencente ao
período Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 6+200 até ao km 6+300 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica MIII - “Areolas da Estefânia” com Chlamys pseudo-pandorae, pertencente ao
período Miocénico, Aquitaniano;

•

entre sensivelmente o km 6+300 até ao km 7+000 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica a - Aluviões, pertencente ao período Holocénico (Depósitos de Cobertura),
formação esta, derivada da passagem do Rio Trancão;

•

entre sensivelmente o km 7+000 até ao km 7+250 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica MIII - “Areolas da Estefânia” com Chlamys pseudo-pandorae, pertencente ao
período Miocénico, Aquitaniano;

•

entre aproximadamente o km 7+250 até ao km 7+280 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2III - “Calcários de Entre Campos” (“Banco Real”), pertencente ao
período Miocénico, Burdigaliano;
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•

entre sensivelmente o km 7+280 até ao km 7+380 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica MIII - “Areolas da Estefânia” com Chlamys pseudo-pandorae, pertencente ao
período Miocénico, Aquitaniano;

•

entre aproximadamente o km 7+380 até ao km 7+480 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Va1 - “Calcários de Casal Vistoso” com Chlamys scrabriuscula,
pertencente ao período Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 7+480 até ao km 7+700 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica MIII - “Areolas da Estefânia” com Chlamys pseudo-pandorae, pertencente ao
período Miocénico, Aquitaniano;

•

entre aproximadamente o km 7+700 até ao km 7+750 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2III - “Calcários de Entre Campos” (“Banco Real”), pertencente ao
período Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 7+750 até ao km 8+920 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica MIII - “Areolas da Estefânia” com Chlamys pseudo-pandorae, pertencente ao
período Miocénico, Aquitaniano;

•

entre aproximadamente o km 8+920 até ao km 9+530 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica Ф - Conglomerados, arenitos e argilas da Calçada de Carriche,
pertencente ao período Eocénico-Oligocénico;

•

entre sensivelmente o km 9+530 até ao km 11+000 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica a - Aluviões, pertencente ao período Holocénico (Depósitos de
Cobertura), formação esta, derivada da passagem do Rio Trancão e seus afluentes;

•

entre aproximadamente o km 11+000 até ao km 11+900 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica Ф - Conglomerados, arenitos e argilas da Calçada de Carriche,
pertencente ao período Eocénico-Oligocénico;

•

sensivelmente do km 11+900 até ao final do Sub-eixo OS.3.2 encontra-se implantado
sobre a unidade estratigráfica β1 - “Complexo vulcânico de Lisboa” com intercalações
vulcano-sedimentares, pertencente ao período Cretácico, Neocretácico.

Eixo OS.4
•

entre aproximadamente o km 0+650 até ao km 1+000 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica a - Aluviões, pertencente ao período Holocénico (Depósitos de
Cobertura), formação esta, derivada da passagem do Rio Trancão;

•

entre sensivelmente o km 1+000 até ao km 1+100 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2IVb - “Areias da Quinta do Bacalhau”, pertencente ao período Miocénico,
Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 1+100 até ao km 1+170 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Iva - “Argilas do Forno do Tijolo”, pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 1+170 até ao km 1+390 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2III - “Calcários de Entre Campos” (“Banco Real”), pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 1+390 até ao km 1+590 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica MIII - “Areolas da Estefânia” com Chlamys pseudo-pandorae,
pertencente ao período Miocénico, Aquitaniano;
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•

entre sensivelmente o km 1+590 até ao km 2+150 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica a - Aluviões, pertencente ao período Holocénico (Depósitos de Cobertura),
formação esta, derivada da passagem do Rio Trancão;

•

entre aproximadamente o km 2+150 até ao km 2+380 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica MIII - “Areolas da Estefânia” com Chlamys pseudo-pandorae,
pertencente ao período Miocénico, Aquitaniano;

•

entre sensivelmente o km 2+380 até ao km 2+410 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2III - “Calcários de Entre Campos” (“Banco Real”), pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 2+410 até ao km 2+450 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Iva - “Argilas do Forno do Tijolo”, pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 2+450 até ao km 2+500 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2IVb - “Areias da Quinta do Bacalhau”, pertencente ao período Miocénico,
Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 2+500 até ao km 2+750 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Va1 - “Calcários de Casal Vistoso” com Chlamys scrabriuscula,
pertencente ao período Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 2+750 até ao km 2+840 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2IVb - “Areias da Quinta do Bacalhau”, pertencente ao período Miocénico,
Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 2+840 até ao km 2+880 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Iva - “Argilas do Forno do Tijolo”, pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 2+880 até ao km 2+940 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2III - “Calcários de Entre Campos” (“Banco Real”), pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 2+940 até ao km 3+100 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Iva - “Argilas do Forno do Tijolo”, pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 3+100 até ao km 3+300 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2III - “Calcários de Entre Campos” (“Banco Real”), pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 3+300 até ao km 3+490 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Iva - “Argilas do Forno do Tijolo”, pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 3+490 até ao km 3+620 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2III - “Calcários de Entre Campos” (“Banco Real”), pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano.

•

entre aproximadamente o km 3+620 até ao km 3+650 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Iva - “Argilas do Forno do Tijolo”, pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;
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•

entre sensivelmente o km 3+650 até ao km 3+700 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica MIII - “Areolas da Estefânia” com Chlamys pseudo-pandorae, pertencente ao
período Miocénico, Aquitaniano;

•

entre aproximadamente o km 3+700 até ao km 3+720 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Va1 - “Calcários de Casal Vistoso” com Chlamys scrabriuscula,
pertencente ao período Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 3+720 até ao km 3+750 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2Va2 - Areias com Placuna miocénica, pertencente ao período Miocénico,
Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 3+750 até ao km 3+850 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Va1 - “Calcários de Casal Vistoso” com Chlamys scrabriuscula,
pertencente ao período Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 3+850 até ao km 3+880 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2Va2 - Areias com Placuna miocénica, pertencente ao período Miocénico,
Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 3+880 até ao km 3+930 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Va1 - “Calcários de Casal Vistoso” com Chlamys scrabriuscula,
pertencente ao período Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 3+930 até ao km 3+990 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2Va2 - Areias com Placuna miocénica, pertencente ao período Miocénico,
Burdigaliano;

•

entre aproximadamente o km 3+990 até ao km 4+050 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Va1 - “Calcários de Casal Vistoso” com Chlamys scrabriuscula,
pertencente ao período Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 4+050 até ao km 4+080 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica MIII - “Areolas da Estefânia” com Chlamys pseudo-pandorae, pertencente ao
período Miocénico, Aquitaniano;

•

entre aproximadamente o km 4+080 até ao km 4+100 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica M2Iva - “Argilas do Forno do Tijolo”, pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

entre sensivelmente o km 4+100 até ao km 4+120 encontra-se implantado sobre a unidade
estratigráfica M2III - “Calcários de Entre Campos” (“Banco Real”), pertencente ao período
Miocénico, Burdigaliano;

•

sensivelmente do km 4+120 até ao final do Eixo OS.5 encontra-se implantado sobre a
unidade estratigráfica MIII - “Areolas da Estefânia” com Chlamys pseudo-pandorae,
pertencente ao período Miocénico, Aquitaniano.

6.2.

Movimento de Terras

Tendo em conta as características geológicas e geotécnicas das diferentes unidades
ocorrentes ao longo do traçado realizar-se-á uma análise de todas as alternativas de traçado,
na perspectiva dos aspectos construtivos e principais obras a considerar no âmbito da
especialidade de movimento de terras. Os aspectos aos quais será dada especial enfoque são:
•

descrição dos eixos e sub-eixos;

02-EL-D000BMT00-C0-MEM0001-0A.doc

26

•

trabalhos preparatórios, como sejam demolições, limpeza e desmatação do terreno
decapagem;

•

geometria e estabilidade de taludes em escavação e aterro;

•

pré-dimensionamento da plataforma de via.

Eixo OLN
•

entre aproximadamente o km 2+326 até ao km 2+660, o traçado de via encontra-se em
Túnel (Túnel Cut and Cover; L = 234 m);

•

entre sensivelmente o km 2+660 até ao km 4+485, o traçado de via encontra-se em Túnel
(Túnel T.OLN.1-1; L = 1.825 m);

•

entre aproximadamente o km 4+506 até ao km 4+677, o traçado de via encontra-se em
Viaduto (Viaduto V.OLN-1; L = 161 m);

•

encontram-se previstos a execução dos seguintes Muros de Suporte:
-

Muro OLN.2, sensivelmente do km 1+709 ao km 1+951, do lado esquerdo (L = 242 m).

-

Muro OLN.3, aproximadamente do km 1+951 ao km 2+191, do lado esquerdo (L =
240 m).

-

Muro OLN.6, sensivelmente do km 2+188 ao km 2+326, do lado esquerdo (L = 155 m).

-

Muro OLN.5, aproximadamente do km 2+190 ao km 2+289, do lado esquerdo (L =
98 m).

-

Muro OLN.4, sensivelmente do km 1+951 ao km 2+191, do lado direito (L = 240 m).

-

Muro OLN.7, aproximadamente do km 2+191 ao km 2+326, do lado direito (L =
135 m).
QUADRO 6
Movimentos de Terras do Eixo OLN
Tipo

Volume
(m3)

Escavação Total

70.889

Volumes escavados com potencial de reutilização

42.533

Aterro

7.916

Escavação Total para Depósito

62.973

Sub-eixo OS.3.2
•

entre aproximadamente o km 4+858 até ao km 5+609, o traçado de via encontra-se em
Túnel (Túnel T.OS.3-2; L = 762 m);

•

entre sensivelmente o km 5+609 até ao km 5+660, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);
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•

entre aproximadamente o km 5+660 até ao km 5+973, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 5+973 até ao km 5+992, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 5+992 até ao km 6+160, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 6+160 até ao km 6+305, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 6+305 até ao km 6+339, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 6+339 até ao km 7+304, o traçado de via encontra-se em
Viaduto (Viaduto V.OS.3-3; L = 964 m);

•

entre aproximadamente o km 7+304 até ao km 7+367, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 7+367 até ao km 7+510, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 7+510 até ao km 7+700, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 7+700 até ao km 7+800, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 7+800 até ao km 8+650, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem).

•

entre sensivelmente o km 8+650 até ao km 8+775, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 8+775 até ao km 9+248, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 9+248 até ao km 11+592, o traçado de via encontra-se em
Viaduto (Viaduto V.OS.3-4; L = 2.344 m);

•

entre aproximadamente o km 11+592 até ao km 11+756, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 11+756 até ao final do Sub-eixo OS.3.2, o traçado de via
encontra-se em perfil de escavação (Terraplenagem).

Nota: foram elaborados os seguintes Perfis Transversais Críticos:
•

km 5+625 (Eixo OS.3 - Perfil de escavação).

•

km 5+700 (Eixo OS.3 - Perfil misto com estrutura de contenção “Muro M.OS.3-2” do lado
da V.A.).

•

km 7+450 (Eixo OS.3 - Perfil misto com estrutura de contenção “Muro M.OS.3-4” do lado
da V.D.).
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•

km 7+725 (Eixo OS.3 - Perfil misto com estrutura de contenção “Muro M.OS.3-5” do lado
da V.D.).

•

km 7+875 (Eixo OS.3 - Perfil em aterro).

•

km 11+600 (Eixo OS.3 - Perfil em aterro).
QUADRO 7
Movimentos de Terras do Eixo OS.3.2
Tipo

Volume
(m3)

Escavação Total

156.411

Volumes escavados com potencial de reutilização

93.846

Aterro

213.291

Escavação Total para Depósito

62.564

Eixo OS.4
•

entre aproximadamente o km 0+000 até ao km 0+749, o traçado de via encontra-se em
Túnel (Túnel T.OS.4-1; L = 749 m);

•

entre sensivelmente o km 0+749 até ao km 0+835, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

eentre aproximadamente o km 0+835 até ao km 1+070, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 1+070 até ao km 1+180, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 1+180 até ao km 1+320, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 1+320 até ao km 1+460, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 1+460 até ao km 1+493, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 1+493 até ao km 2+457, o traçado de via encontra-se em
Viaduto (Viaduto V.OS.4; L = 964 m);

•

entre aproximadamente o km 2+457 até ao km 2+525, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 2+525 até ao km 2+655, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 2+655 até ao km 2+833, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);
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•

entre sensivelmente o km 2+833 até ao km 2+920, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 2+920 até ao km 3+070, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 3+070 até ao km 3+155, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 3+155 até ao km 3+345, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 3+345 até ao km 3+483, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 3+483 até ao km 3+543, o traçado de via encontra-se em
perfil de aterro (Terraplenagem);

•

entre sensivelmente o km 3+543 até ao km 3+623, o traçado de via encontra-se em perfil
de escavação (Terraplenagem);

•

entre aproximadamente o km 3+623 até ao km 3+707, o traçado de via encontra-se em
Túnel (Túnel T.OS.4-2; L = 84 m);

•

entre sensivelmente o km 3+707até ao final do Eixo OS.4, o traçado de via encontra-se em
perfil de escavação (Terraplenagem).

Nota: foram elaborados os seguintes Perfis Transversais Críticos:
•

km 0+800 (Eixo OS.4 - Perfil misto).

•

Km 1+400 (Eixo OS.4 - Perfil em escavação).
QUADRO 8
Movimentos de Terras do Eixo OS.4
Tipo

6.3.

Volume
(m3)

Escavação Total

156.265

Volumes escavados com potencial de reutilização

93.759

Aterro

160.605

Escavação Total para Depósito

62.506

Trabalhos Preparatórios

Demolições
Em termos de demolições consideram-se todos os obstáculos abrangidos pela área necessária
à execução dos trabalhos, como por exemplo, edificações, muros, anexos, tanques, poços,
maciços de postes existentes, entre outros.
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Todos os escombros resultantes das demolições efectuadas devem ser integralmente
removidos e colocados em locais adequados, de acordo com critérios técnicos e ambientais,
não podendo, em circunstância alguma, ser integrados quer na fundação da plataforma quer no
corpo dos aterros.
Em todos os poços e tanques a demolir, deve ser considerado o seu saneamento hidráulico,
bem como a sua colmatação com solos provenientes das escavações.
Limpeza e Desmatação
Na área a ocupar pelos trabalhos de terraplenagem e drenagem deve ser feita uma limpeza
geral da superfície do terreno, com derrube de árvores e arbustos, incluindo raízes, bem como
de produtos indesejáveis, como detritos de lixeiras, pedra grossa, escombros e pequenos
aterros não controlados, conservando todavia a vegetação subarbustiva e herbácea a remover
com a decapagem.
Em zonas em que se preveja a utilização de geotêxtil, a desmatação abrangerá todas as
espécies cujo porte possa causar-lhe danos, não devendo no entanto proceder-se ao seu
desenraizamento.
Toda a vegetação arbórea existente nas imediações da área de trabalho, mas não incluída
nessa área, deve ser devidamente protegida e preservada.
Toda a vegetação arbórea removida da área abrangida pelos trabalhos de implantação do
projecto, se recuperável, deverá ser de seguida transplantada, seguindo recomendações dos
estudos de ambiente.
Decapagem
O horizonte superficial de solos orgânicos existente e afectado pelas intervenções deverá ser
retirado.
6.4.

Aterros

Os aterros projectados para as diferentes, alternativas poderão realizar-se com os materiais
aptos procedentes das escavações efectuadas, assim como de zonas de empréstimo caso de
se considere necessário, podendo abordar-se três tipos de aterros diferentes: Aterros em solo,
em solo-enrocamento ou pedraplenos.
Estes distintos tipos de aterros apresentam as seguintes características básicas:
•

aterros com solos: o material granular é um solo ou se comporta como tal. Denominam-se
solos todos os materiais cuja percentagem de material retido no peneiro 20 mm, seja
inferior a 30%;

•

pedraplenos: aterro construído com material rochoso procedente de escavações com
recurso a explosivos. Este material deverá ser homogéneo, de boa qualidade, isento de
detritos, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas. Em termos
granulométricos deverá apresentar dimensões máximas de 0,50 m, com menos de 30%
em peso, de material inferior a 25 mm e com uma percentagem de finos inferior a 10%. Por
outro lado a percentagem em peso de partículas alongadas ou lamelares deverá ser
inferior a 30%, considerando-se estas as que apresentem dimensão máxima superior a
três vezes a mínima;

02-EL-D000BMT00-C0-MEM0001-0A.doc

31

•

aterros solo-enrocamento: Para este tipo de aterros não existem limites definidos, sendo
considerados como tal aqueles materiais que, uma vez colocados em obra, tenham
características granulométricas que não cumpram as condições de pedrapleno, nem de
terrapleno. Em função dos materiais existentes na zona de estudo, podem estabelecer-se
os critérios de utilização de cada uma das unidades lito-estratigraficas afectadas pelo
traçado, para construção dos diferentes tipos de aterros.

A zona em estudo caracteriza-se por uma morfologia algo acidentada, genericamente
caracterizada por monoclinais, onde se destacam vertentes abruptas em função de existências
de costeiras, assim como o entalhe das linhas de água, por vezes produzindo vales
manifestamente encaixados. Esta situação concorre para a implantação de aterros em zonas
com declives acentuados que, em conjunto com condições geotécnicas nefastas, introduzem
dificuldades adicionais na realização de aterros, especialmente quando estes têm magnitude
elevada, como é, por vezes, o caso.
A instabilidade dos aterros depende, assim, de dois factores: a estabilidade própria do aterro e
a estabilidade do conjunto aterro-fundação.
Relativamente ao primeiro factor não deverão ocorrer situações de instabilidade, porquanto os
materiais e condições geométricas dos aterros a construir pode ser controladas ao nível do
projecto. Neste estudo e na ausência de caracterização geotécnica mais aprofundada
consideraram-se taludes de aterro com inclinação V/H = ½. Caso se opte pela construção de
pedraplenos, a sua inclinação poderá atingir inclinações de V/H = 3/4.
Estas inclinações baseiam-se no pressuposto que se deseja conservar sempre um factor de
segurança igual ou superior a 1,5.
Relativamente às questões de estabilidades global, ou seja do conjunto aterro/fundação
existem diversos factores que consubstanciam dificuldades em termos de projecto. De entre
estes, destacam-se aqueles que no estudo presente têm maior expressão e merecem maior
atenção:
•

a existência de aterros a meia encosta;

•

a existência de aterros com altura considerável (superior a 8 m);

•

a existência de aterros que deverão ser fundados em zonas com depósitos de vertente;

•

a existência de aterros que deverão ser fundados em zonas depósitos aluvionares.

Os aterros sobre solos aluvionares são escassos, porquanto as principais baixas são
atravessadas em viaduto.
Mais frequente é a existência de aterros a meia encosta associado a espessuras de depósitos
de vertente sensíveis.
Estes contextos são geotecnicamente desfavoráveis, porque se conjugam um conjunto de
situações, a saber:
•

a existência de solos, frequentemente com percentagem de finos e plasticidade elevada;

•

teores de água naturais elevados, com circulação em zona não saturada de águas;

•

inserção
em
vertentes
com
inclinações
moderadas,
escorregamento/deslizamento translacional destes depósitos.

que

favorecem

o

Assim, de forma a evitar problemas de estabilidade deverá equacionar-se:
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•

saneamento dos depósitos com características geotécnicas deficientes (depósitos de
vertente);

•

endentamento da superfície de apoio do aterro, de forma a realizar uma ligação entre o
aterro e o solo de fundação;

•

colocação de drenagem profunda a montante do aterro, de forma a captar águas que
existam no depósito de vertente existente, evitando que estas promovam a instabilidade do
terrapleno;

•

eventual colocação de sanjas ou valas drenantes na fundação do aterro, de forma a captar
eventuais águas subterrâneas que ocorram;

•

colocação de prismas de estabilização, de forma a proteger a base do aterro, e promover a
estabilidade global do mesmo.
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Figura 5 - Exemplo de Zona cuja Fundação deverá ser tratada para Promover a Estabilidade Global do Aterro
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Em geral, para além destas situações particulares, são adoptadas as seguintes medidas
genéricas:
•

realização da decapagem de terra vegetal com cultivo e solos mais brandos, em zonas em
que a pendente do terreno natural seja inferior a uns 10º, transversalmente ao eixo da via
após o saneamento dever-se-á recompactar a superfície do terreno resultante, mediante a
passagem de cilindros de rolos;

•

nos aterros a meia encosta em que a superfície de fundação tem uma pendente superior a
10º, no sentido transversal do traçado e, ainda que não se observam sinais de
instabilidade, não será suficiente realizar saneamento da zona mais superficial e na
posterior recompactação, porquanto a superfície de apoio materializa uma superfície de
debilidade, pela qual pode circular água e facilitar o deslizamento global do aterro. Nestes
casos, será necessário apoiar o aterro sobe uma superfície em escada, realizando
endentamentos, até deixar a descoberto o maciço pouco alterado, à medida que avança a
construção;

•

detectar e captar águas de nascente ou subterrâneas que aparecem na área de apoio dos
aterros, em muito casos impossíveis de localizar na fase do projecto. Um possível
tratamento consiste em estender, numa área ampla em redor dessas exsurgências,
aproximadamente 10 m de diâmetro, uma camada de material britado, drenante, e extrair a
água através de uma sanja de aproximadamente meio metro quadrado de secção, também
em gravilha. Este material britado deve revestir-se com uma camada de geotextil com
função de separação e filtro;

•

em todos os aterros cujos taludes podem ser afectados, periodicamente ou
ocasionalmente por águas de escorrência, deverá empregar-se material do tipo
pedrapleno, até uma cota superior à cota máxima de cheia. A superfície exterior do aterro
deverá apresentar uma máscara de rocha sã, de espessura não inferior a 2 m no topo e 3
a 5 m na base. Adicionalmente, para evitar os processos de erosão e sobreescavação, o
pé destes aterros deverá descansar sobre o substrato, ou ficar encravado nos solos, a um
metro abaixo da planície aluvial;

•

em todos os aterros cujas alturas sejam superiores a 12 m, é prevista uma banqueta
estabilizadora a 10 m de desnível vertical. Genericamente a banqueta terá 3m de largura e
com inclinação transversal para o interior, provida de caleira de banqueta.

Em algumas situações, quando a inclinação transversal do terreno natural é mais elevada,
optou-se pela instalação de muros de suporte, que promovam por si só a estabilidade global do
aterro.
Relativamente aos assentamentos existentes nas obras de aterro, estes devem-se, tanto à
consolidação própria do aterro como do aterro de fundação.
Na zona em estudo o apoio estará constituído, na sua grande maioria, por substrato de solos
rijos ou rochas, pelo que nestes casos a consolidação do terreno de apoio não tem importância
prática, já que os assentamentos serão de muito escassa magnitude e ter-se-ão já produzido,
na sua maior parte, no final da construção dos aterros.
Quanto à reutilização dos solos para os aterros, provenientes da escavação da Plena Via,
estimou-se que a percentagem de reutilização poderia rondar os 60%, atendendo que o
traçado de via atravessa de uma forma geral, formações Miocénicas e Quaternárias (para as
quais, já existe um conhecimento razoável das características litológicas e estratigráficas).
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Os principais aterros com espessuras superiores a 8,0 m encontram-se sensivelmente nos
seguintes locais:
•

•

6.5.

Eixo OS.3.2:
-

Km 7+600 ao km 7+700.

-

Km 7+800 ao km 7+900.

-

Km 9+200 ao km 9+248.

-

Km 11+592 ao km 11+700.

Sub-eixo OS.4:
-

Km 2+457 ao km 2+525.

-

Km 2+650 ao km 2+830.

-

Km 2+920 ao km 3+070.

-

Km 3+150 ao km 3+340.
Escavações

Ao nível da plataforma, a linha de escavação corresponde à base da camada de coroamento,
não devendo ser levada abaixo dessa cota, ou de qualquer outra definida em projecto.
Os endentamentos de fundação de aterros e de ligação dos novos aos existentes, só devem
ser executados imediatamente antes da execução dos aterros, para que esses terrenos não
tenham uma exposição prolongada aos agentes meteóricos.
Antes de se iniciarem as escavações para implantação da linha férrea, devem ser executados
todos os trabalhos de drenagem que possam melhorar as condições hidrológicas da zona a
escavar, como sejam as valas de desvio de linhas de água. Estas acções são particularmente
importantes em situações em que se interferem níveis de depósitos de vertente. Estes, mesmo
com inclinações de taludes suaves, quando na presença de água, têm enorme potencial de
instabilização, pelo que deverão ser tratados com especial cuidado.
O aparecimento de águas de nascente, deve ser imediatamente alvo de uma drenagem
adequada, de modo a garantir uma boa execução da fundação da plataforma.
A intersecção da superfície dos taludes de escavação com o terreno natural, deve ser
arredondada e harmoniosa.
Em todos os taludes de escavação deve ser executada uma banqueta estabilizadora a 10 m de
desnível vertical, sempre que as escavações sejam superiores a 12 m. Genericamente a
banqueta terá 3 m de largura e com inclinação transversal para o interior, provida de caleira de
banqueta.
No que diz respeito à percentagem de utilização de explosivos durante a actividade de
escavação, estima-se que esta percentagem não exceda os 20%, atendendo que o traçado de
via atravessa de uma forma geral, formações Miocénicas e Quaternárias (para as quais, já
existe um conhecimento razoável das características litológicas e estratigráficas).
Quanto aos Critérios de Medição dos Saneamentos, igualmente como ainda não existe
resultados da Prospecção dos solos do “fundo de caixa”, estimou-se uma quantidade que
corresponderia a 25% do Volume Total de Aterro.
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As principais escavações com espessuras superiores a 8,0 m encontram-se sensivelmente nos
seguintes locais:
•

Eixo OLN:
-

•

•

Km 2+000 ao km 2+326.

Sub-eixo OS.3.2:
-

Km 7+400 ao km 7+500.

-

Km 11+800 ao km 11+979.

Eixo OS.4:
-

Km 2+525 ao km 2+650.

-

Km 3+345 ao km 3+480.

7.

ZONA A NORTE DO RIO TRANCÃO

7.1.

Movimento de Terras

Tendo em conta as características geológicas e geotécnicas das diferentes unidades
ocorrentes ao longo do traçado realizar-se-á uma análise de todas as alternativas de traçado,
na perspectiva dos aspectos construtivos e principais obras a considerar no âmbito da
especialidade de movimento de terras. Os aspectos aos quais será dada especial enfoque são:
•

trabalhos preparatórios, como sejam demolições, limpeza e desmatação do terreno
decapagem;

•

geometria e estabilidade de taludes em escavação e aterro;

•

escavibilidade/ripabilidade dos maciços;

•

reutilização de materiais provenientes de escavação;

•

pré-dimensionamento da plataforma de via;

•

saneamento de solos e tratamentos especiais da fundação da plataforma de via/aterros.

Eixo 1.2 e Sub-eixo 1.1.2
Este troço é constituído pelo Eixo 1.2 e pelo Sub-eixo 1.1.2, apresentando uma extensão total
de 11.154 m.
Este troço inicia-se no Eixo 1.2, prolongando-se de seguida no Eixo 1.1.2.
No Eixo 1.2, entre o Pk 4+917 e Pk 5+908, existe a primeira zona em que o traçado se
desenvolve numa zona de terraplenagens. Neste sector existe um primeiro trecho em aterro,
com uma extensão de cerca de 600 m, sem problemas de inserção significativos, fundado em
terrenos Oligocénicos, correspondendo a uma fundação de boa qualidade. Numa segunda fase
o traçado desenvolve-se em escavação, talhada em materiais Oligocénicos e do Complexo
Vulcânico de Lisboa. Prevê-se que em ambas as situações o material seja escavável ou
ripável. Devido à existência de uma estrada de acesso ao reservatório de água existente a
Norte do MARL, considerou-se necessário prescrever taludes de escavação mais inclinados do
lado direito da via, pelo que se prevê a execução de taludes pregados (Desenho 02-ELD000BMT00-C0-DWG0021-0).
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No Sub-eixo 1.1.2, entre os Pk 8+795 e Pk 9+989, ocorre uma segunda zona onde a
implantação do traçado se fará à custa de terraplenagens, com sucessões de aterros e
escavações de altura moderada, por vezes ocorrendo situações de perfil misto, porquanto se
tratada de uma zona onde o traçado ocorre a meia encosta.
Relativamente às zonas de aterro existem algumas situações que os tornam mais sensíveis,
uma vez que a inclinação transversal do terreno de fundação é moderada, agravada pelo facto
de existirem, em muitos destes locais, depósitos de vertente. Resulta daqui que se considerou
necessária a realização de algumas medidas para promover a estabilidade dos aterros:
•

saneamento das espessuras de solos muito alterados ou depósitos de vertente;

•

endentamento do terreno natural, de forma a eliminar a inclinação transversal existente e
permitir melhor ligação entre o aterro e o terreno natural;

•

colocação de drenos a montante dos aterros a construir, de forma a captar águas subsuperficiais muitas vezes ocorrentes nos depósitos de vertente;

•

colocação de estruturas de contenção ou prismas de estabilização do lado esquerdo da
plataforma de via, promovendo a estabilidade global do conjunto da obra (Desenhos 02EL-D000BMT00-C0-DWG0021-0 e 02-EL-D000BMT00-C0-DWG0022-0).

Neste local os materiais a escavar poderão ser reutilizados nos aterros a construir,
exceptuando os materiais de natureza margosa, que deverão ser interditos.
Neste troço existe ainda uma terceira zona onde se executarão movimentos de terras
significativos, correspondendo a uma escavação talhada em materiais margosos e
carbonatados com inclinações de taludes de V/H=1/1,5.
QUADRO 9
Movimentos de Terras do Eixo 1.2 e do Sub-eixo 1.1.2

Tipo

Volume
(m3)

Escavação Total

603.083

Volumes escavados com potencial de reutilização

361 849

Aterro

110 001

Escavação Total para Depósito

493 082

Eixo 1.3
Este Eixo 1.3 apresenta uma extensão total de 13.848 m.
Este troço encontra-se nos primeiros quilómetros (entre o Pk 2+914 e 6+200) inserido numa
zona a meia encosta, com inclinação muito significativa, correspondendo do ponto de vista
geomorfológico a uma costeira, forma de relevo existente devido a uma formação mais
competente existente no topo da série. Este facto acarreta dificuldades geotécnicas associadas
à execução dos trabalhos de terraplenagem, acarretando custos adicionais para que se
obtenha uma obra devidamente estabilizada, quer ao nível das terraplenagens, quer ao nível
de outro tipo de obras, como sejam os túneis.
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Entre o Pk 4+574 e Pk 5+195 existe uma zona com trabalhos significativos de terraplenagem.
Trata-se de uma zona de inserção a meia encosta que implica a execução de aterros em zonas
com inclinação transversal significativa, tendo-se adoptado medidas de estabilização, que
passam por:
•

saneamento das espessuras de solos muito alterados ou depósitos de vertente;

•

endentamento do terreno natural, de forma a eliminar a inclinação transversal existente e
permitir melhor ligação entre o aterro e o terreno natural;

•

colocação de drenos a montante dos aterros a construir, de forma a captar águas subsuperficiais muitas vezes ocorrentes nos depósitos de vertente;

•

colocação prismas de estabilização do lado esquerdo da plataforma de via, promovendo a
estabilidade global do conjunto da obra (Desenho 02-EL-D000BMT00-C0-DWG0032-0).

Por outro lado nas zonas em escavação, materializando-se generalizadamente taludes em
escavação com inclinações V/H=1/1,5, implicaria, em algumas situações, a existência de
taludes muito altos, com vários níveis de banquetas. Esta solução parece-nos desadequada,
porquanto para além dos impactes que acarreta, materializa taludes com inclinações
marcadamente superiores às existentes, conduzindo a uma situação de estabilidade global
deficiente. Nestas situações optou-se pela realização de obras de contenção, como sejam
taludes ancorados, (Desenho 02-EL-D000BMT00-C0-DWG0032-0).
Entre o Pk 5+800 e Pk 6+200 ocorre uma grande escavação, tendo-se optado pela execução
de trabalhos de terraplenagem simples, sem recurso a estruturas de contenção. Tal implica a
demolição de algumas edificações.
Entre o Pk 7+879 e Pk 8+695 existe uma outra zona de terraplenagem com aterros a meia
encosta onde se colocam os problemas já referidos. Relativamente à escavação prevista, com
cerca de 20 m de altura máxima, será realizada maioritariamente em materiais do Complexo
Vulcânico de Lisboa, prevendo-se que seja escavável ou ripável.
Neste troço existe ainda uma terceira zona onde se executarão movimentos de terras
significativos, correspondendo a uma escavação talhada em materiais margosos e
carbonatados, com altura superior a 20 m. O primeiro talude, junto à plataforma de via
considerou-se com inclinação V/H=1/1, porquanto corresponde a uma zona do maciço pouco
alterada e os restantes V/H=1/1,5.
QUADRO 10
Movimentos de Terras do Eixo 1.3
Tipo
Escavação Total

Volume
(m3)
1 112 523

Volumes escavados com potencial de reutilização

667 514

Aterro

189 629

Escavação Total para Depósito

922 894
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Eixo 2
Este troço Eixo 2 apresenta uma extensão de 7.150 m.
Nos primeiros 2.450 m deste troço apenas existem zonas de escavação, ainda que algumas
delas com alturas consideráveis. Praticam-se taludes com inclinações V/H=1/1,5. Os materiais
prevêem-se ripáveis, e com pouco potencial de reutilização.
Entre o Pk 2+450 e Pk 3+200 prevê-se um aterro com uma altura máxima próxima dos 20 m.
Ao nível da fundação deste aterro ocorrem materiais com características geotécnicas
deficientes, depósitos de vertente e coluviões. Estes materiais deverão ser saneados (numa
espessura média de 5 m) e substituídos por materiais de boa qualidade, de forma a promover a
estabilidade do aterro (Desenho 02-EL-D000BMT00-C0-DWG0041-0).
No aterro previsto entre o Pk 3+400 e Pk 3+600 ocorre situação idêntica à referida
anteriormente, embora com espessuras de materiais a sanear menores, na ordem dos 1,5 a
2,0 m (Desenho 02-EL-D000BMT00-C0-DWG0042-0).
No final do traçado deste troço ocorre uma grande escavação talhada em materiais margosos e
carbonatados. De acordo com o resultado da prospecção sísmica realizada, à cota da
plataforma de via, os materiais existentes estarão no limiar da sua ripabilidade, assumindo-se
ainda assim que não seja necessário o recurso a explosivos para o desmonte. A inclinação de
taludes a praticar será de V/H=1/1,5 (Desenho 02-EL-D000BMT00-C0-DWG0043-0).
Em termos de reutilização os materiais escavados têm fraco potencial de reutilização, pelo que
apesar do grande volume de escavação, e considerando que apenas 15% pode ser reutilizado,
considera-se que deverá recorrer-se ainda a manchas de empréstimo, ou em alternativa a
materiais excedentes com boas características existentes nas zonas 1 ou 3 deste troço.
QUADRO 11
Movimentos de Terras do Eixo 2
Tipo
Escavação total

1.975.676

Volumes escavados com potencial de reutilização

296.351

Aterro total

378.705

Escavação total para depósito

7.2.

Volume
(m3)

1.679.324,38

Trabalhos Preparatórios

Demolições
Em termos de demolições consideram-se todos os obstáculos abrangidos pela área necessária
à execução dos trabalhos, como por exemplo, edificações, muros, anexos, tanques, poços,
maciços de postes existentes, entre outros.
Todos os escombros resultantes das demolições efectuadas devem ser integralmente
removidos e colocados em locais adequados, de acordo com critérios técnicos e ambientais,
não podendo, em circunstância alguma, ser integrados quer na fundação da plataforma quer no
corpo dos aterros.
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Em todos os poços e tanques a demolir, deve ser considerado o seu saneamento hidráulico,
bem como a sua colmatação com solos provenientes das escavações.
Limpeza e Desmatação
Na área a ocupar pelos trabalhos de terraplenagem e drenagem deve ser feita uma limpeza
geral da superfície do terreno, com derrube de árvores e arbustos, incluindo raízes, bem como
de produtos indesejáveis, como detritos de lixeiras, pedra grossa, escombros e pequenos
aterros não controlados, conservando todavia a vegetação subarbustiva e herbácea a remover
com a decapagem.
Em zonas em que se preveja a utilização de geotêxtil, a desmatação abrangerá todas as
espécies cujo porte possa causar-lhe danos, não devendo no entanto proceder-se ao seu
desenraizamento.
Toda a vegetação arbórea existente nas imediações da área de trabalho, mas não incluída
nessa área, deve ser devidamente protegida e preservada.
Toda a vegetação arbórea removida da área abrangida pelos trabalhos de implantação do
projecto, se recuperável, deverá ser de seguida transplantada, seguindo recomendações dos
estudos de ambiente.
Decapagem
O horizonte superficial de solos orgânicos existente e afectado pelas intervenções deverá ser
retirado. Genericamente, para efeito de medições, considerou-se uma espessura média de
0,5 m de espessura a decapar nas formações Terciárias, assim como nos solos de alteração
do Complexo Vulcânico de Lisboa, tendo-se considerado uma espessura a decapar de 0,3 m
nos terrenos Cretácicos e Jurássicos.
Nestes terrenos, especialmente em zonas de meia encosta são frequentes a existência de
depósitos de vertente, que não serão tratados como solos a decapar, mas no âmbito de
eventuais saneamentos, quando ocorrem na fundação de aterros ou da plataforma de via.
Os solos resultantes da decapagem deverão ser aplicados no revestimento dos taludes novos.
7.3.

Aterros

Os aterros projectados para as diferentes, alternativas poderão realizar-se com os materiais
aptos procedentes das escavações efectuadas, assim como de zonas de empréstimo caso de
se considere necessário, podendo abordar-se três tipos de aterros diferentes: Aterros em solo,
em solo-enrocamento ou pedraplenos.
Estes distintos tipos de aterros apresentam as seguintes características básicas:
•

aterros com solos: o material granular é um solo ou se comporta como tal. Denominam-se
solos todos os materiais cuja percentagem de material retido no peneiro 20 mm, seja
inferior a 30%;

•

pedraplenos: aterro construído com material rochoso procedente de escavações com
recurso a explosivos. Este material deverá ser homogéneo, de boa qualidade, isento de
detritos, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas. Em termos
granulométricos deverá apresentar dimensões máximas de 0,50 m, com menos de 30%
em peso, de material inferior a 25 mm e com uma percentagem de finos inferior a 10%. Por
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outro lado a percentagem em peso de partículas alongadas ou lamelares deverá ser
inferior a 30%, considerando-se estas as que apresentem dimensão máxima superior a
três vezes a mínima;
•

aterros solo-enrocamento: Para este tipo de aterros não existem limites definidos, sendo
considerados como tal aqueles materiais que, uma vez colocados em obra, tenham
características granulométricas que não cumpram as condições de pedrapleno, nem de
terrapleno. Em função dos materiais existentes na zona de estudo, podem estabelecer-se
os seguintes critérios de utilização de cada uma das unidades litoestratigraficas afectadas
pelo traçado, para construção dos diferentes tipos de aterros.

No quadro seguinte expõem-se o potencial dos materiais escavados para a sua utilização
como material de aterro.
QUADRO 12
Reutilização dos Materiais

Formação

Idade

Aptidão para Utilização
em Aterro
Apto

Observações

Não Apto

4

J a1 - "Camadas da
Abadia Arcoses e
conglomerados

Jurássico

Jurássico

Devido à grande variação lateral e
vertical de fácies alguns destes
materiais poderão ser reutilizados;
Os poços de reconhecimento
mostram a existência de materiais
do Tipo A-6, com potencial de
reutilização para o corpo do
aterro, e nunca para a parte
superior.

J4b - "Calcários de
Amaral"

Jurássico

Para pedraplenos ou aterros soloenrocamento, ou ainda como
material drenante na fundação de
aterros. Vedada a utilização na
parte superior de aterros.

J4-5 - Margas e calcários

Jurássico

Para aterros solo-enrocamento.
Vedada a utilização na parte
superior de aterros.

J5 - Camadas do Freixial

Jurássico

Devido à grande variação lateral
de fácies, poderão existir zonas
com reduzida aptidão.

Cretácico
Hauteriviano
Inferior

Não deverão existir escavações
nestas formações.

J4a2 - "Camadas da
Abadia Argilas e margas

C1BeH
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Formação

Idade

Aptidão para Utilização
em Aterro
Apto

C1HBa

CretácicoHauteriviano
Superior e
Barremiano
Inferior

C1BaA

CretácicoBarremiano
Superior, Aptiano

C2AC

Observações

Não Apto

Cretácico- Albiano
- Cenomaniano
Inferior e Médio
("Belasiano”)
CretácicoCenomaniano
Superior
("Turoniano”)

Para pedraplenos ou aterros soloenrocamento, ou ainda como
material drenante na fundação de
aterros. Vedada a utilização na
parte superior de aterros.

Β – Complexo Vulcânico
de Lisboa

Eocénico

A fácies rochosa poderá ser
reutilizada. A fácies piroclástica
está vedada na utilização em
aterros.

φ - Complexos de Benfica
e de Casais

Oligocénico

A fácies carbonatada poderá ser
reutilizada. A fácies argilosa não
deverá ser reutilizada.

Miocénico

Conjunto de diversas formações,
com pouca expressão em termos
de escavações de traçado.

Miocénico
Belveciano e
Burdigaliano

Formação com fácies argilosa não
apta, embora apresente algumas
fácies detríticas que podem ser
consideradas aptas.

Miocénico
Sarmato-Pontiano

Formações
marginalmente
presentes nos Eixos 1.1, 1.2 e
1.3.

Pliocénico

As fácies argilosas (A-7) devem
ser rejeitadas.

Depósitos de Vertente

Quaternário

Material deverá ser colocado em
depósito
não
podendo
ser
reutilizado
em
circunstância
alguma.

Depósitos de terraço

Quaternário

As fácies argilosas (A-7) devem
ser rejeitadas.

C3C

Miocénico marinho

Complexo da Ota

Complexo de Archino e
Vila Nova da Raínha
Pliocénico
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Formação

Idade

Aptidão para Utilização
em Aterro
Apto

Aluviões

Recente

Observações

Não Apto
Material deverá ser colocado em
depósito
não
podendo
ser
reutilizado
em
circunstância
alguma.

A zona em estudo caracteriza-se por uma morfologia algo acidentada, genericamente
caracterizada por monoclinais, onde se destacam vertentes abruptas em função de existências
de costeiras, assim como o entalhe das linhas de água, por vezes produzindo vales
manifestamente encaixados. Esta situação concorre para a implantação de aterros em zonas
com declives acentuados que, em conjunto com condições geotécnicas nefastas, introduzem
dificuldades adicionais na realização de aterros, especialmente quando estes têm magnitude
elevada, como é, por vezes, o caso.
A instabilidade dos aterros depende, assim, de dois factores: a estabilidade própria do aterro e
a estabilidade do conjunto aterro-fundação.
Relativamente ao primeiro factor não deverão ocorrer situações de instabilidade, porquanto os
materiais e condições geométricas dos aterros a construir pode ser controladas ao nível do
projecto. Neste estudo e na ausência de caracterização geotécnica mais aprofundada
aprofundada consideraram-se taludes de aterro com inclinação V/H = ½. Caso se opte pela
construção de pedraplenos, a sua inclinação poderá atingir inclinações de V/H = 3/4.
Estas inclinações baseiam-se no pressuposto que se deseja conservar sempre um factor de
segurança igual ou superior a 1,5.
Relativamente às questões de estabilidades global, ou seja do conjunto aterro/fundação
existem diversos factores que consubstanciam dificuldades em termos de projecto. De entre
estes, destacam-se aqueles que no estudo presente têm maior expressão e merecem maior
atenção:
•

a existência de aterros a meia encosta;

•

a existência de aterros com altura considerável (superior a 8 m);

•

a existência de aterros que deverão ser fundados em zonas com existência de depósitos
de vertente;

•

a existência de aterros que deverão ser fundados em zonas com existência de depósitos
aluvionares.

Os aterros sobre solos aluvionares são escassos, porquanto as principais baixas são
atravessadas em viaduto.
Mais frequente é a existência de aterros a meia encosta associado a espessuras de depósitos
de vertente sensíveis.
Estes contextos são geotecnicamente desfavoráveis, porque se conjugam um conjunto de
situações, a saber:
•

a existência de solos, frequentemente com percentagem de finos e plasticidade elevada;

•

teores de água naturais elevados, com circulação em zona não saturada de águas;
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•

inserção
em
vertentes
com
inclinações
moderadas,
escorregamento/deslizamento translacional destes depósitos.

que

favorecem

o

Assim, de forma a evitar problemas de estabilidade deverá equacionar-se:
•

saneamento dos depósitos com características geotécnicas deficientes (depósitos de
vertente);

•

endentamento da superfície de apoio do aterro, de forma a realizar uma ligação entre o
aterro e o solo de fundação;

•

colocação de drenagem profunda a montante do aterro, de forma a captar águas que
existam no depósito de vertente existente, evitando que estas promovam a instabilidade do
terrapleno;

•

eventual colocação de sanjas ou valas drenantes na fundação do aterro, de forma a captar
eventuais águas subterrâneas que ocorram;

•

colocação de prismas de estabilização, de forma a proteger a base do aterro, e promover a
estabilidade global do mesmo.
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Figura 6 - Exemplo de Zona cuja Fundação deverá ser Tratada para Promover a Estabilidade Global do Aterro
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Em geral, para além destas situações particulares, são adoptadas as seguintes medidas
genéricas:
•

realização da decapagem de terra vegetal com cultivo e solos mais brandos, em zonas em
que a pendente do terreno natural seja inferior a uns 10º, transversalmente ao eixo da via
após o saneamento dever-se-á recompactar a superfície do terreno resultante, mediante a
passagem de cilindros de rolos;

•

nos aterros a meia encosta em que a superfície de fundação tem uma pendente superior a
10º, no sentido transversal do traçado e, ainda que não se observam sinais de
instabilidade, não será suficiente realizar saneamento da zona mais superficial e na
posterior recompactação, porquanto a superfície de apoio materializa uma superfície de
debilidade, pela qual pode circular água e facilitar o deslizamento global do aterro. Nestes
casos, será necessário apoiar o aterro sobe uma superfície em escada, realizando
endentamentos, até deixar a descoberto o maciço pouco alterado, à medida que avança a
construção;

•

detectar e captar águas de nascente ou subterrâneas que aparecem na área de apoio dos
aterros, em muito casos impossíveis de localizar na fase do projecto. Um possível
tratamento consiste em estender, numa área ampla em redor dessas exsurgências,
aproximadamente 10 m de diâmetro, uma camada de material britado, drenante, e extrair a
água através de uma sanja de aproximadamente meio metro quadrado de secção, também
em gravilha. Este material britado deve revestir-se com uma camada de geotextil com
função de separação e filtro;

•

em todos os aterros cujos taludes podem ser afectados, periodicamente ou
ocasionalmente por águas de escorrência, deverá empregar-se material do tipo
pedrapleno, até uma cota superior à cota máxima de cheia. A superfície exterior do aterro
deverá apresentar uma máscara de rocha sã, de espessura não inferior a 2 m no topo e 3
a 5 m na base. Adicionalmente, para evitar os processos de erosão e sobreescavação, o
pé destes aterros deverá descansar sobre o substrato, ou ficar encravado nos solos, a um
metro abaixo da planície aluvial;

•

Em todos os aterros cujas alturas sejam superiores a 12 m, é prevista uma banqueta
estabilizadora a 10 m de desnível vertical. Genericamente a banqueta terá 3 m de largura e
com inclinação transversal para o interior, provida de caleira de banqueta.

Em algumas situações, quando a inclinação transversal do terreno natural é mais elevada,
optou-se pela instalação de muros de suporte, que promovam por si só a estabilidade global do
aterro.
Relativamente aos assentamentos existentes nas obras de aterro, estes devem-se, tanto à
consolidação própria do aterro como do aterro de fundação.
Na zona em estudo o apoio estará constituído, na sua grande maioria, por substrato de solos
rijos ou rochas, pelo que nestes casos a consolidação do terreno de apoio não tem importância
prática, já que os assentamentos serão de muito escassa magnitude e ter-se-ão já produzido,
na sua maior parte, no final da construção dos aterros.
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Os principais aterros com espessuras superiores a 8,0 m encontram-se sensivelmente nos
seguintes locais:
•

•

•

7.4.

Sub-eixo 1.1.2:
-

Km 9+000 ao km 9+110.

-

Km 9+480 ao km 9+560.

-

Km 11+620 ao km 11+674.

-

Km 12+298 ao km 12+350.

-

Km 12+950 ao km 13+008.

Eixo 1.3:
-

Km 4+640 ao km 4+800.

-

Km 5+150 ao km 5+195.

-

Km 5+543 ao km 5+600.

-

Km 14+930 ao km 14+973.

-

Km 15+241 ao km 15+318.

Eixo 2:
-

Km 2+515 ao km 2+975.

-

Km 3+400 ao km 3+600.

-

Km 7+000 ao km 7+150.
Escavações

Ao nível da plataforma, a linha de escavação corresponde à base da camada de coroamento,
não devendo ser levada abaixo dessa cota, ou de qualquer outra definida em projecto.
Os endentamentos de fundação de aterros e de ligação dos novos aos existentes, só devem
ser executados imediatamente antes da execução dos aterros, para que esses terrenos não
tenham uma exposição prolongada aos agentes meteóricos.
Antes de se iniciarem as escavações para implantação da linha férrea, devem ser executados
todos os trabalhos de drenagem que possam melhorar as condições hidrológicas da zona a
escavar, como sejam as valas de desvio de linhas de água. Estas acções são particularmente
importantes em situações em que se interferem níveis de depósitos de vertente. Estes, mesmo
com inclinações de taludes suaves, quando na presença de água, têm enorme potencial de
instabilização, pelo que deverão ser tratados com especial cuidado.
O aparecimento de águas de nascente, deve ser imediatamente alvo de drenagem adequada
de forma a garantir que o fundo de escavação águas permanentes; este aspecto assume
particular importância, para garantir a execução de uma boa fundação da plataforma.
A intersecção da superfície dos taludes de escavação com o terreno natural, deve ser
arredondada e harmoniosa.
Em todos os taludes de escavação deve ser executada uma banqueta estabilizadora a 10 m de
desnível vertical, sempre que as escavações sejam superiores a 12 m. Genericamente a
banqueta terá 3 m de largura e com inclinação transversal para o interior, provida de caleira de
banqueta.
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De acordo com as características geotécnicas dos materiais apresenta-se no quadro seguinte
um resumo das inclinações de taludes recomendadas, da ripabilidade do maciço, e do
potencial de reutilização, assim como da classificação dos materiais de acordo com a
classificação de solos da Ficha UIC 719R.
QUADRO 13
Reutilização dos Materiais
Ripabilidade
Formação

Idade

Inclinação
(V/H)

Escavável

Ripável

Reutilização
Não
Ripável

Aterro

Coroamento

Classificação
UIC

Jurássico

1/1.5
(1/1 no primeiro
talude em
grandes
escavações)

Nos
primeiros
metros
(2-3m)

Apto

Não Apto

QS1

J4a2 - "Camadas
da Abadia Argilas
e margas

Jurássico

1/1.5
(1/1 no primeiro
talude em
grandes
escavações)

Nos
primeiros
metros
(2-3m)

Não Apto

Não Apto

QS1

J4b - "Calcários
de Amaral"

Jurássico

1/1

Apto

Não Apto

QS2

J4-5 - Margas e
calcários

Jurássico

1/1,5

Apto

Não Apto

QS2

J5 - Camadas do
Freixial

Jurássico

1/1,5

Nos
primeiros
metros
(2-3m)

Apto

Não Apto

QS1

C1BeH

Cretácico
Hauteriviano
Inferior

1/1,5

Nos
primeiros
metros
(2-3m)

Apto

Não Apto

C1HBa

CretácicoHauteriviano
Superior e
Barremiano
Inferior

1/1,5

Nos
primeiros
metros
(2-3m)

C1BaA

CretácicoBarremiano
Superior,
Aptiano

J

4
a1

- "Camadas
da Abadia
Arcoses e
conglomerados

QS1

QS1
Apto

Não Apto

1/1

Apto

Não Apto

QS1/QS2

C2AC

CretácicoAlbiano Cenomaniano
Inferior e
Médio
("Belasiano

1/1

Apto

Não Apto

QS1/QS2

C3C

CretácicoCenomaniano
Superior
("Turoniano

1/,

Apto

Não Apto

QS2

Β – Complexo
Vulcânico de
Lisboa

Eocénico

1/1
1/1,5

Não Apto

Não Apto

QS1
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Ripabilidade
Formação

Idade

Inclinação
(V/H)

Escavável

Ripável

Reutilização
Não
Ripável

Aterro

Coroamento

Classificação
UIC

φ - Complexos de
Benfica e de
Casais

Oligocénico

1,/1,5

Apto

Não Apto

QS1

Miocénico
marinho

Miocénico

1/1,5

Apto

Não Apto

QS1/QS2

Complexo da Ota

Miocénico
Belveciano e
Burdigaliano

½

Não Apto

Não Apto

QS1

Complexo de
Archino e Vila
Nova da Raínha

Miocénico
SarmatoPontiano

½

Apto

Não Apto

QS1

Pliocénico

Pliocénico

½

Apto

Não Apto

QS1/QS2

Depósitos de
Vertente

Quaternário

--

Não Apto

Não Apto

QS0

Depósitos de
terraço

Quaternário

½

Apto

Não Apto

QS1/QS2

Aluviões

Recente

--

Não Apto

Não Apto

QSO

Relativamente aos aspectos relacionados com a reutilização, realça-se que o exposto
corresponde a tendências baseadas em resultados de prospecção, cuja representatividade é,
por vezes, reduzida. Algumas formações consideradas como não aptas, como sejam a
formação J4a2 - Camadas da Abadia Argilas e Margas, poderão apresentar alguns níveis que
serão adequados para reutilização no corpo de aterros, sendo que esta situação será aferida
com maior detalhe em fases posteriores dos estudos.
Relativamente à ripabilidade do maciço, esta foi aferida pela experiência em obras
semelhantes nesta região, assim como da análise dos resultados da Prospecção Geofísica Prospecção Sísmica de Refracção.
A análise dos resultados obtidos mostra que terrenos com velocidade de propagação de ondas
sísmicas longitudinais (Vl) inferiores a 800 m/s têm no geral uma espessura inferior a 2 m,
excepto em zonas localizadas, como é o caso dos PS 1,2,5,6,9,10, 11, 23 e 42, onde têm mais
de 5 m. Trata-se de terra vegetal, depósitos de vertente e topo superior descomprimido do
maciço.
Subjacente e até profundidades muito variáveis entre os 5 e os 20 m ocorrem terrenos com Vl
entre 800 e 2.450 m/s. Trata-se já de maciço rochoso ou terroso, no entanto ainda escavável
com equipamento de terraplanagem ligeiro a médio.
Para baixo daquelas profundidades ocorre já o maciço rochoso compacto, só desmontável com
recurso a explosivos ou equipamento pesado.
Assim, genericamente considerou-se que os materiais com velocidades de propagação
superiores a 2.500 m/s poderiam apresentar dificuldade em termos de ripabilidade. Este factor
não deverá, contudo, ser analisado isoladamente. Maciços com velocidades de propagação
idênticas, poderão evidenciar dificuldades distintas de escavação, tendo em conta outros
factores como a natureza dos materiais, grau de alteração e fracturação.
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No quadro anterior expõem-se, igualmente, a classificação dos maciços, de acordo com a
classificação UIC, para solos de fundação da plataforma de via. Como se verifica,
genericamente, e nas formações mais representativas, os solos/rochas, podem ser
classificados como do Tipo QS1. Realça-se o facto de nesta fase não existirem dados que
possibilitem com maior rigor a definição de um zonamento mais fino dos materiais ocorrentes
ao nível da plataforma de via em escavação, pelo que genericamente se optou, até para efeitos
de medições, a existência de solos QS1, de forma generalizada. De facto, tendo em conta os
resultados obtidos dos ensaios laboratoriais efectuados às amostras provenientes de poços,
verifica-se um claro predomínio de amostras dos grupos A-6 e A-7, confirmando esta
tendência.
As principais escavações com espessuras superiores a 8,0 m encontram-se sensivelmente nos
seguintes locais:
•

•

Sub-eixo 1.1.2:
-

Km 9+120 ao km 9+285.

-

Km 9+320 ao km 9+480.

-

Km 13+450 ao km 13+760.

Eixo 1.2:
-

•

•

7.5.

Km 5+732 ao km 5+908.

Eixo 1.3:
-

Km 5+770 ao km 6+200.

-

Km 8+250 ao km 8+600.

-

Km 15+320 ao km 15+730.

Eixo 2:
-

Km 0+690 ao km 0+850.

-

Km 1+100 ao km 1+341.

-

Km 2+279 ao km 2+500.

-

Km 3+200 ao km 3+360.

-

Km 4+380 ao km 4+530.

-

Km 6+105 ao km 6+950.
Saneamentos de Solos

Nos traçados estudados são pouco frequentes a presença de solos aluvionares ao nível da
fundação dos terraplenos. Este facto deve-se, essencialmente à adopção da solução de
viaduto para o atravessamento das principais baixas aluvionares, nas quais a presença de
solos de baixa resistência e alta compressibilidade é mais marcada.
No entanto existe uma outra situação em que se torna bem mais frequente nos traçados
estudados que é a execução de aterros em meia encosta, na qual existe uma inclinação
transversal sensível do terreno natural, associado à presença de depósitos de vertente ou
espessuras de alteração significativas. Nestas condições, de forma a promover a estabilidade
global destes terraplenos torna-se imperioso sanear os solos correspondentes a alteração dos
maciços ou depósitos de vertente aí existentes.
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No quadro seguinte apresentam-se as zonas onde se prevê saneamento de solos e as
espessuras previstas.
QUADRO 14
Localização dos Saneamentos de Solos
Eixo

Localização

Tipo de Obra

Espessura

Observações

1.3

Pk 4+650 a Pk 5+000

Aterro/Perfil Misto

2,0 m

Estimado devido à ausência de
informação geotécnica.

1.3

Pk 5+540 a Pk 5+770

Aterro/Perfil Misto

2,0 m

Estimado devido à ausência de
informação geotécnica.

1.3

Pk 7+880 a Pk 8+250

Aterro/Perfil Misto

2,0 m

Estimado devido à ausência de
informação geotécnica.

1.3

Pk 8+630 a Pk 8+650

Aterro

2,0 m

Estimado devido à ausência de
informação geotécnica.

2

Pk 3+000 a Pk 3+200

Aterro

2,0 m

Saneamento de Dep. de vertente.

2

Pk 3+400 a Pk 3+600

Aterro

2,0 m

Saneamento de Dep. de vertente.

2

Pk 5+100 a Pk 5+300

Aterro

2,0 m

Saneamento de Dep. de vertente.

2

Pk 7+000 a Pk 7+150

Aterro

2,5 m

Saneamento de Dep. de vertente e aterro
existente.

8.

PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA PLATAFORMA DE VIA

Nas obras ferroviárias modernas o aspecto do dimensionamento da plataforma de via
corresponde a um dos elementos de maior importância do projecto.
De facto, considerando as vias balastradas como pano de fundo, o material da superstrutura de
via apresenta pouca variabilidade, sendo que os elementos que maior variação introduzem ao
nível da superstrutura são o balastro e a palmilha resiliente, existente entre o carril e a
travessa.
Uma vez que é a sub-estrutura que influencia grandemente a variação da rigidez vertical da
via, constitui-se como uma prioridade a correcta definição de uma estrutura de plataforma de
via que permita não só a obtenção de uma rigidez de via adequada como também eliminar a
sua variabilidade longitudinal.
Estudos recentes demonstram a enorme importância do parâmetro de rigidez vertical da via na
optimização dos custos de conservação e exploração. De facto a tendência de se
sobredimensionar as plataformas de via, ainda que do ponto de vista de segurança possa ser
vista como adequada, pode conduzir a vias com excessiva rigidez e com consequentes custos
de conservação muito acrescidos, assim como maiores custos de exploração, porquanto se
demonstra que uma desadequada rigidez vertical pode, igualmente, ter custos em termos de
gastos energéticos com a tracção.
Por outro lado, uma plataforma de via com deficit de rigidez poderá conduzir a problemas de
segurança, dificuldade de manutenção do nivelamento longitudinal e, igualmente, custos de
conservação elevados.
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Adicionalmente, existe outro aspecto de importância significativa será igualmente dada especial
atenção à variação longitudinal de rigidez, normalmente associada a existência de elementos
estruturais sob a superstrutura de via, como sejam obras de arte, passagens hidráulicas ou
outras infra-estruturas enterradas.
Esta transição é particularmente sensível na zona da plena via, uma vez que as velocidades de
projecto são mais elevadas sendo por isso potenciadas as consequências na plataforma de via
dos contrastes de rigidez verificados, pelo que considera necessário, se não mesmo
fundamental, a adopção de medidas que mitiguem o processo referido, com a criação daquilo
que se designa por “blocos técnicos” ou “aterros técnicos”.
Neste Estudo Prévio foram considerados dois tipos de Blocos técnicos, um para obras de arte
e outro para pequenas estruturas enterradas (passagens hidráulicas), que apresentem um
recobrimento inferior a 1 m.
A solução adoptada na definição dos blocos técnicos corresponde a uma adaptação de
algumas propostas na recomendação UIC 719R, tendo em consideração o faseamento
construtivo e os materiais disponíveis.
Será da responsabilidade do Adjudicatário a realização de todas as contenções ou entivações
necessárias à realização dos blocos técnicos, de acordo com o faseamento previsto.
Estes trabalhos devem ser cuidadosamente executados de forma a se atingir o grau de
compactação desejado, sem provocar danos nas estruturas.
A construção do bloco técnico deverá obedecer à sequência e aos materiais propostos no
desenho de pormenor. O processo de compactação e respectivo equipamento deverá ser
escolhido de modo a não causar quaisquer danos nas alvenarias ou betões.
Nas zonas interditas a máquinas pesadas a compactação deverá ser cuidadosamente
realizada, recorrendo a equipamento ligeiro adequado e cumprindo os níveis de compactação
preconizados nas diversas peças de projecto.
Os trabalhos só deverão ser iniciados com a aprovação prévia da Fiscalização e após
realização de uma inspecção às condições de fundação do aterro, nomeadamente os teores de
água.
Os tipos de Blocos Técnicos a utilizar encontra-se indicado no desenho 02-EL-D000BMT00C0-DWG0201-0
Face à previsível escassez de materiais provenientes das escavações em linha do Tipo QS3,
optou-se, por estudar o dimensionamento da plataforma com recurso a agregados britados de
granulometria extensa para a camada de coroamento, porquanto existem numerosas pedreiras
na região a Norte de Lisboa, que poderão fornecer estes materiais com características
adequadas para a camada de coroamento.
O dimensionamento da plataforma de via, nomeadamente no que diz respeito à camada de
balastro e sub-balastro, depende fundamentalmente de:
•

tipo de exploração ferroviária, nomeadamente o tipo de composições, a sua tonelagem por
eixo, a carga anual de circulação na linha e a velocidade máxima de circulação;

•

características dos materiais de via utilizados, nomeadamente o tipo de carril, o tipo e
espessura de balastro, o tipo de travessas e fixações, e o espaçamento utilizado para
colocação das travessas;

•

natureza, capacidade de carga, estado hídrico, permeabilidade e condições hidrológicas e
hidrogeológicas dos solos constituintes da plataforma, que suportam o assentamento da
superstrutura de via.
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Os dados de partida para o pré-dimensionamento da plataforma de via são:
•

•

exploração ferroviária:
-

plataforma de via dupla;

-

circulação de composições de passageiros;

-

carga máxima por eixo de 25 toneladas, com um entre-eixo de 4,7 m;

-

velocidade máxima de 300 km/h.

materiais constituintes da superstrutura de via:
-

carril UIC 60;

-

travessas monobloco em betão com cerca de 2,60 m X 0,3 m X 0,23 m, bitola
1.435 mm, com espaçamento de 0,6 m;

-

fixações do tipo Vossloh;

-

camada de balastro com espessura mínima de 0,35 m, na prumada dos carris, com
características técnicas de acordo com a IT/GEO/001/02 “Fornecimento de balastro e
gravilha.

•

composição e estado dos solos da plataforma:
-

Caracterização geotécnica efectuada nas fases de estudo prévio.

A metodologia adoptada no dimensionamento segue fundamentalmente as recomendações da
Ficha UIC 719R, 2ª edição de 01.01.94, designada por “Ouvrages en terre et couches d’assise
ferroviaires”. Esta metodologia constitui uma síntese de referência, resultante de investigações
e experiências efectuadas em várias redes de caminhos-de-ferro europeias.
O dimensionamento estudado observa, sempre que possível ou aplicável, as recomendações
da Ficha UIC 719R. Outros critérios adoptados, não contidos neste documento, estão
devidamente justificados.
Serviram ainda de referência para o dimensionamento estudado os documentos da ORE
relativos à QUESTION D 117 com o título “Adaptacion optimale de la voie classique au trafic de
l’avenir”, nomeadamente os relatórios n.º 18, 21 e 28.
Na Figura 7 apresenta-se a constituição tipo da plataforma e da superstrutura de via, bem
como a terminologia adoptada no estudo do dimensionamento da plataforma.
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BALASTRO

SUB-BALASTRO
0.30

SUPERESTRUTURA DE VIA

e(m) "SOUS COUCHE"

COROAMENTO

ef(m) "COUCHE DE FONE"

PLANTAFORMA

CORPO DO ATERRO/SOLO DE FUNDAÇÃO
COLOCAÇÃO
EVENTUAL DE
GEOTÉXTIL

3% < i < 4%
,
0% < i < 4%

Figura 7 - Secção Transversal para Dimensionamento da Plataforma

A constituição da superstrutura de via e da plataforma é a seguinte:
•

superstrutura de via:
-

•

carril + travessas + balastro.

plataforma:
-

camada de sub-balastro + camada de coroamento + corpo do aterro ou solo de
fundação em escavação.

Na Figura 7 a espessura e (m), representa a designada “Sous Couche” que é constituída pela
camada de balastro mais a camada de sub-balastro.
Camada de Balastro
A espessura da camada de balastro é de 0,35 m, na prumada do carril da fila baixa; é um dado
de partida neste estudo, não tendo por isso sido aqui objecto de dimensionamento. Esta é a
espessura normalmente utilizada nos principais caminhos-de-ferro europeus para as linhas de
alta velocidade.
As funções principais do balastro, como elemento estrutural da linha férrea são as seguintes:
•

degradação e transmissão uniforme à plataforma, das cargas transmitidas pelas travessas;

•

amortecimento das tensões transmitidas pelos comboios ao sistema carril + travessa;

•

suavização da circulação ferroviária, com correspondente implicação no conforto dos
passageiros;

•

simplificação das operações de manutenção da via;

•

evacuação das águas pluviais.

Camada de Sub-balastro
A camada de sub-balastro deverá ser executadas com recurso a agregados britado de
granulometria extensa, com características físicas e mecânicas que lhe permitam atingir os
seus principais objectivos, a saber:
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•

reduzir as tensões impostas pelo material circulante ao nível da fundação para níveis
aceitáveis;

•

realizar a separação entre o balastro e a fundação, evitando assim a interpenetração e a
migração do material fino;

•

evitar o desgaste da fundação pela acção mecânica do balastro, essencialmente pela
presença de água, que pode provocar a formação de lamas, as quais, por acção das
cargas dinâmicas, podem ser bombadas para a superfície;

•

desempenhar uma função impermeabilizante, evitando que as águas que caem no balastro
cheguem às camadas de fundação;

•

cumprir uma função como elemento drenante e filtrante, em relação à plataforma,
permitindo que se escoem as águas que ascendem da fundação, mas evitando que haja
passagem de elementos finos para o balastro.

Do exposto destaca-se a função de drenagem e separação desta camada, pelo que não é de
estranhar a importância que têm as características de permeabilidade desta camada.
Relevando as questões mecânicas, um dos aspectos fundamentais da camada de subbalastro, reside nas suas características de deformabilidade, sendo exigível que apresente
módulos de deformabilidade elevados.
Assim, as características desta camada passam por:
•

ter uma granulometria extensa e contínua;

•

ter baixa permeabilidade;

•

ter baixo conteúdo em finos, e estes deverão ter características que não confiram ao
material alterações de comportamento significativas perante as variações de teor de água
(Ensaio Azul de Metileno e Equivalente de Areia);

•

apresentar boa resistência ao desgaste (Ensaio Micro-Deval) e fragmentação (Ensaio Los
Angeles).

Este material deverá permitir obter no topo da camada de sub-balastro, depois de aplicada com
adequada compactação, um módulo de deformabilidade mínimo de 120MPa no segundo ciclo
de carga do ensaio de carga estática com placa.
Camada de Coroamento
Relativamente aos materiais para aplicação na camada de coroamento, estes correspondem a
solos do Tipo QS3, definidos na Ficha UIC 719R. Correspondem a solos com menos de 5% de
finos ou agregados de rochas duras, com valores de MD inferiores a 25% e de LA inferiores a
30%.
As funções desta camada são várias, podendo destacar-se as de estabilização e de
regularização.
É a caracterização da sua composição, estado hídrico e espessura que nos permite classificar
os solos em QS1, QS2 e QS3.
No presente projecto consideram-se para material de camada de coroamento agregados
britados de granulometria extensa, ainda que com características de resistência mecânica
(Coeficiente Los Angeles e Micro-Deval) menos exigentes.
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Caracterização e Classificação dos Solos de Fundação
O plano de prospecção e ensaios laboratoriais, teve como orientações principais a
caracterização genérica das diversas formações ocorrentes ao longo dos traçados, tendo em
vista a sua aptidão para a fundação da plataforma de via e a definição da natureza e formas de
reutilização dos solos disponíveis após as escavações a efectuar.
Quanto à classificação dos solos de acordo com a Ficha UIC 719R, apresenta-se no quadro
anterior essa classificação.
Definição das Classes de Plataforma segundo a Ficha UIC 719R
Os parâmetros que nos permitem agrupar os tipos de plataforma são os seguintes:
•

tipo e estado dos solos constituintes do coroamento dos aterros ou dos solos in situ ao
nível de fundação da plataforma em escavação;

•

natureza e espessura da camada de coroamento.

Em função destes parâmetros podem definir-se três tipos de plataforma:
•

P1, plataforma de má qualidade.

•

P2, plataforma de qualidade média.

•

P3, plataforma de boa qualidade.

Dado que se pretende dimensionar a plataforma para as condições da alta velocidade, o
estudo foi desenvolvido com o objectivo de se conseguir uma plataforma do Tipo P3 ou seja de
elevada qualidade. Isto significa que, de acordo com a Ficha UIC 719R, só podem ser
utilizados na camada de coroamento solos do Tipo QS3.
Dimensionamento da Espessura e (m)
Esta camada e (m), designada na documentação de referência por “Sous couche”, é composta
pelo conjunto do balastro e do sub-balastro. De acordo com a Ficha UIC 719R a sua espessura
é obtida a partir da seguinte expressão:
e (m) = E + a + b + c + d + f + g
sendo, para o caso vertente:
E = 0,45 m, para uma classe de plataforma do Tipo P3;
a = 0,0 m, grupos UIC 1 e 2 (Ficha UIC 714R);
b = 0,0 m, para travessas monobloco em betão com L = 2,50 m;
c = 0,0 m, para um dimensionamento normal;
d = 0,00 m, para cargas máximas por eixo inferiores a 200 KN;
f = 0,0 m, para plataformas da classe P3;
g = 0,0 m, não utilizando geotêxtil como componente do dimensionamento.
Deste modo, obtém-se e (m) = 0,45 m
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Uma vez que será utilizada uma camada de balastro com 0,35 m de espessura, a camada de
sub-balastro seria de 0,10 m. No entanto vários estudos demonstram que o número de
intervenções anuais de nivelamento e a evolução deste numero com o “envelhecimento” da
plataforma de via, está directamente relacionado com a espessura da camada de sub-balastro
e balastro, sendo esta relação função de designado “coeficiente de manutenção “ k. Para um
valor de K=1, teríamos um número de intervenções de manutenção e nivelamento reduzida,
diminuindo os custos associados. Para este valor de K teríamos uma espessura aproximada da
soma destas duas camadas de 0,60 m, pelo que se obteria uma espessura da camada de
sub-balastro de 0,25 m, que será adoptada neste Estudo Prévio.
Camada de Coroamento - Espessura ef (m)
A camada ef (m) coroamento designada na documentação de referencia “Couche de Forme”, é
composta pela camada de coroamento em aterro e pelos solos de fundação da plataforma em
escavação.
De acordo com a Ficha UIC 719R e para obtenção de uma plataforma do Tipo P3, dever-se-ão
considerar as espessuras de substituição dos solos de fundação por Solos QS3 definidos no
quadro seguinte.
De acordo com a mesma ficha os Solos QS3 são aqueles que reúnem as seguintes
características:
•

solos com 5% a 15% de finos com boas condições hidrológicas e hidrogeológicas;

•

solos com menos de 5% de finos, uniformes, com boas condições hidrológicas e
hidrogeológicas;

•

rochas medianamente duras com boas condições hidrológicas e hidrogeológicas;

•

solos com menos 5% de finos;

•

rochas duras.
QUADRO 15
Espessuras de Solos QS3 a Colocar - Ficha UIC 719R
Tipo de Solo ou Rocha
Presente no Fundo da
Escavação ou na Parte
Superior do Aterro

Camada de Coroamento
Tipo de Plataforma

QS1

Qualidade

Espessura

P3

QS3

0,50 m

QS2

P3

QS3

0,35 m

QS3

P3

---

---

Devido à ausência de solos com qualidade QS3, optou-se pela utilização de materiais de
granulometria extensa e contínua, sendo a compactação relativa referida ao Proctor Modificado
a obter na camada de coroamento de ≥ 97% em toda a área e espessura da camada.
Nas situações de plataforma em aterro admite-se a existência, na parte superior do aterro
(PSA), de uma camada de solos granulares com pelo menos 0,5 m de espessura e qualidade
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equivalente à Classe QS2, sendo mantidos os 0,35 m de espessura da camada de
coroamento.
Em todas as situações em escavação, prevê-se a realização de 0,30 m de escarificação dos
solos de fundação, e a sua recompactação.
9.

DOCUMENTOS NORMATIVOS

•

Ficha UIC 719 R.

•

Eurocódigo 7 - Parte 1.

•

Eurocódigo 8.

•

Relatórios ORE - QUESTION D 117, n.ºs 18,21 e 28.
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