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1. INTRODUÇÃO

No âmbito do Projecto de Execução do Aterro da Célula A e da Ampliação da Estação de
Triagem em fase de Concepção Construção, a Elsamex Portugal realiza a presente Nota Técnica
com o objectivo de, numa primeira análise, definir sucintamente os critérios de Projecto
essenciais ao desenvolvimento e planeamento da Obra, no que diz respeito ás condições de
fundação dos aterros, ás condições de contacto entre o material existente e o layout de
terraplenagens, ás características do material a aplicar em aterro e à análise de estabilidade
global dos perfis críticos mais representativos do layout definido para o mesmo. Deste Projecto
não faz parte a análise dos aterros dos Resíduos sólidos Urbanos (RSU).
Para a realização da mesma, dispôs-se do Estudo Geotécnico realizado pela Geocontrole em
Outubro de 2006 e de Peças Desenhadas de Terraplenagens do Projecto de Execução realizado
pelo Consórcio Adjudicatário Tomás de Oliveira / HLC. Para além dos elementos referidos,
foram realizadas duas visitas técnicas ao local, a 18 e a 25 de Outubro de 2006, para avaliação
da situação existente.
Deve referir-se que os critérios aqui assumidos serão ajustados no decorrer da obra, no âmbito
da Assistência Técnica.
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2. RECONHECIMENTO DO LOCAL

2.1. VISITA AO LOCAL
Da Figura 1 à Figura 4, apresentam-se alguns dos aspectos gerais reconhecidos à data das
visitas realizadas.

Figura 1 - Aspecto geral do terreno, onde vai ser construída a célula A. Na zona assinalada
prevê-se a execução do aterro de fundação aos aterros de RSU na zona Sul da célula A
(em 25/10/06).
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Figura 2 - Aspecto geral do terreno, onde vai ser construída a lagoa dos lixiviados, na zona
Sul da célula A (em 25/10/06).

Figura 3 - Aspecto geral do terreno na zona Oeste da célula A. De realçar a existência in

situ de saibros graníticos com blocos de granito de grandes dimensões alterados (W3 a
W4, de acordo com os critérios do ISRM) (em 18/10/06).
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Figura 4 - Aspecto geral do terreno na zona Norte da célula A. De realçar a existência à
superfície de blocos graníticos de grandes dimensões alterados (W3 a W4, de acordo com
os critérios do ISRM) (em 18/09/06).

2.2. PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA
De um modo geral, a prospecção geotécnica realizada permitiu distinguir, na zona Sul da célula
A, a existência de um aterro heterogéneo com cerca de 6,5m de espessura, que inclui blocos de
granito dispersos. Em particular, na sondagem S5, foi reconhecido, subjacente aos aterros
existentes, um maciço granítico de grão médio a grosseiro, porfiróide e abundantemente
biotítico. Verifica-se que o maciço granítico vai melhorando de qualidade em profundidade, em
função do estado de alteração revelado nas sondagens, atingindo um grau de alteração de W2,
de acordo com os critérios do ISRM (International Society of Rock Mechanics).
Na zona Norte da célula A, a prospecção geotécnica realizada, permitiu distinguir um horizonte
geotécnico superficial em média com 1,5m de espessura, caracterizado por uma velocidade das
ondas sísmicas da ordem dos 300 e 400m/s e subjacente a este um horizonte geotécnico com
cerca de 7m a 17m de espessura, caracterizado por velocidades das ondas sísmicas da ordem
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dos 1000m/s. Inferiormente a estas camadas as velocidades de ondas sísmicas são superiores a
3000m/s.
Na zona Este da célula A, a sondagem S4 realizada, reconheceu uma camada de terra vegetal
com cerca de 0,3m de espessura, caracterizada por uma areia fina siltosa e micácea.

2.3. TIPO DE MATERIAIS
Na generalidade, considera-se que o terreno existente na zona Sul da célula A, até cerca dos
6,5m de profundidade, é caracterizada por um aterro heterogéneo que inclui blocos de granito
dispersos e que o terreno existente na zona Norte da célula A interessa em profundidade o
maciço granítico constituído por zonas mais ou menos rochosas e por saibros graníticos.

2.4. LAYOUT DA CÉLULA A
De acordo com o layout definido pelo Consórcio Tomás de Oliveira / HLC, verifica-se, de um
modo geral, que haverá a necessidade de executar aterros e escavações no terreno existente
de alturas variáveis e máximas de cerca de 16m, que de certa forma serão realizados a meiaencosta.
Estes aterros e escavações que servirão de apoio ou de fundação aos aterros de RSU a
construir por fases ao longo do tempo localizam-se, na generalidade, perifericamente à célula A
em estudo.
De um modo geral, destacam-se três zonas representativas dos aterros de fundação dos RSU
previstos realizar, a saber:


Zona Sul da célula A



Zona Oeste da célula A



Zona Norte da célula A

A estas zonas, correspondem perfis transversais representativos dos aterros de fundação dos
RSU de acordo com o indicado:


Perfil transversal representativo da zona de aterro a Sul da célula A
- Altura máxima do aterro: 16m
- Inclinação do talude de aterro: 1:1,5 (V:H)
- Altura de aterro de RSU: 5 × 10m (média)
9

- Inclinação dos taludes de RSU: 1:1,5 (V:H)


Perfil transversal representativo da zona de aterro a Oeste da célula A
- Altura máxima do aterro: 10m
- Inclinação do talude de aterro: 1:1,3 (V:H)
- Maciço em enrocamento no pé do aterro (

Figura 5)
- Altura de aterro de RSU: 4 × 10m (média)
- Inclinação dos taludes de RSU: 1:1,5 (V:H)


Perfil transversal representativo da zona de aterro a Norte da célula A
- Altura máxima do aterro: 10m
- Inclinação do talude de aterro: 1:1,3 (V:H)
- Maciço em enrocamento no pé do aterro (

Figura 5)
- Altura de aterro de RSU: 2 × 10m (média)
- Inclinação dos taludes de RSU: 1:1,5 (V:H)

Na
Figura 5 apresenta-se esquematicamente o maciço em enrocamento previsto realizar no pé do
aterro nas zonas Oeste e Norte à célula A.

10

Figura 5 – Esquema representativo do maciço de enrocamento previsto realizar nas zonas
Oeste e Norte à célula A.
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3. DEFINIÇÕES DE PROJECTO

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Face ao tipo de materiais reconhecidos, considera-se que o material proveniente da escavação
do maciço granítico e dos saibros graníticos possam, de um modo geral, ser reutilizados em
aterro. A eventual presença de terra vegetal deverá ser removida na totalidade numa espessura
máxima de 1,5m.
Avaliou-se a possibilidade de executar o referido aterro com materiais geotecnicamente
distintos ainda que da mesma natureza, ou seja aterro em solos provenientes de material
residual do granito ou aterro em solo-enrocamento e em enrocamento proveniente do maciço
rochoso granítico.
Da análise dos trabalhos de prospecção geotécnica e da informação fornecida pelo Consórcio
Tomás de Oliveira / HLC, será de admitir que das escavações a realizar apenas cerca de 5 a
10% resultarão materiais rochosos do tipo enrocamento. Das restantes escavações, que é o
caso geral irão resultar solos (saibros graníticos) com blocos de rocha graníticos resultando
materiais do tipo solo e do tipo solo-enrocamento.
O aspecto que mais caracteriza os enrocamentos é o facto de estes exibirem fracturação e
esmagamento para estados de tensão relativamente altos. Nesta situação, não só há alteração
do volume específico, em resultado da alteração do estado de tensão, como o próprio material
sólido se torna outro. Este aspecto é tanto mais importante quanto maior for a dimensão dos
mesmos.
Os aterros de enrocamento compactado exibem normalmente uma rigidez apreciável, com um
índice de vazios menor e um maior imbricamento entre blocos. Nas rochas de menor qualidade
(granito alterado), a altura da camada e a adição de água adequada durante a compactação,
permite obter um material muito resistente e pouco compressível. Nas rochas de melhor
qualidade (granito), a resistência conseguida deve-se fundamentalmente ao envolvimento dos
blocos.
À partida e também face ao tipo de materiais reconhecidos, considera-se que é necessário
proceder a um tratamento das zonas de contacto com o terreno existente. Este tratamento
poderá ser ajustado face à geometria do terreno existente, do tipo de material reconhecido e
do objectivo do aterro/escavação face ao volume de aterro de resíduos propriamente dito.
Sabendo que os RSU se caracterizam por serem materiais muito heterogéneos, também a sua
caracterização geotécnica e sua evolução no tempo o é.
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O comportamento mecânico dos resíduos está intimamente associado à sua composição
heterogénea, dando origem a uma massa com elevado índice de vazios e, consequentemente,
com pesos volúmicos baixos e deformabilidade elevada, que, por isso, pode atingir níveis
elevados de deformação sem rotura (cerca de 20%). Por outro lado, os resíduos são materiais
evolutivos, ou seja, cuja composição e propriedades variam no tempo em função do grau de
decomposição e de degradação dos seus constituintes.
Estudos efectuados, evidenciaram que a resistência dos resíduos tende a diminuir durante a
fase de decomposição da componente orgânica para depois aumentar. Estudos também
efectuados, mostraram o aumento dos parâmetros de resistência com o nível de deformação
imposto, bem como com a idade dos resíduos.
De um modo geral, refere-se que o teor em água e a magnitude dos assentamentos aumenta
com o aumento do teor em matéria orgânica e com a idade dos resíduos, que se traduz numa
diminuição da resistência global dos mesmos. Refere-se ainda que a quantidade de finos
aumenta com a idade dos resíduos e que o peso volúmico aumenta geralmente em
profundidade.

3.2. PARÂMETROS GEOTÉCNICOS
De acordo com o referido pelo Consórcio Tomás de Oliveira / HLC, considerou-se um peso
volúmico específico para os RSU entre 8 e 10KN/m3, variável em profundidade, tendo em conta
o efeito do peso dos materiais sobrejacentes associado à consolidação dos mesmos.
Na Figura 6, no Quadro 1 e no Quadro 2, apresentam-se parâmetros de corte de RSU a
adoptar, propostos pela bibliografia consultada.
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Figura 6 - Parâmetros de corte de RSU recomendados para utilizar em projecto propostos
por Alciturri e al. (1995).

Quadro 1 - Parâmetros de corte de RSU determinados por ensaios.
Autores

ϕ´(º)

c´ (KN/m2)

Duplancic (1990)

34

0

EMCON (1987)

14-20

18-35

Fang (1977)

∼18

∼60

Jessberger (1994)

17-42

0-30

Landva & Clarrk (1990)

24-41

0-23

Saarela (1987)

19-33

0-70

Sanchez-Alciturri e tal. (1995)

28-35

0

Siegel e tal. (1990)

39-50

0-70

Stoll (1971)

∼44

0
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Quadro 2 - Parâmetros de corte de RSU obtidos por Turcztnski (1988).
Idade (anos)

ϕ´(º)

c´ (KN/m2)

Recente

38-40

40-50

3

35

15

5

32

12

15

26
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Tendo em conta os parâmetros de corte de RSU sugeridos pela bibliografia consultada,
considerou-se, para uma análise a longo prazo, um valor para o ângulo de resistência ao corte
(ϕ´) de 25º e um valor para a coesão (c´) de 10 KPa, independentemente do tempo de
consolidação.
No Quadro 3 resume-se os parâmetros geotécnicos admitidos para a análise em estudo.

Quadro 3 – Parâmetros geotécnicos admitidos.
Material

γ (KN/m3)

ϕ´(º)

c´ (KN/m2)

RSU (recentes)

8

25

10

RSU (menos recentes)

9

25

10

RSU (antigos)

10

25

10

Aterro (saibros graníticos)

20

35

5

Enrocamento (granítico)

22

45

5

Aterro (existente)

20

35

0

Granito muito alterado a decomposto

20

35

10

Granito mediamente a pouco alterado

20

35

20
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3.3. ANÁLISE DE ESTABILIDADE GLOBAL
Para a análise de estabilidade global, recorreu-se ao programa de cálculo automático designado
por Talren, que por equilíbrio limite e aplicando o método das fatias ao método de cálculo de

Bishop, obtém-se um factor de segurança. Adoptou-se os coeficientes globais de segurança,
isto é, coeficientes unitários tanto para as acções actuantes, como para as acções resistentes,
traduzidas por acções externas, por características geométricas e por características intrínsecas
dos materiais. Esta análise de estabilidade realiza-se para uma secção plana, transversal, na
zona considerada mais condicionante em termos de estabilidade global.
Na Figura 7 e na Figura 8 apresenta-se, para a situação de aterro constituído por saibros
graníticos ou por solo-enrocamento, os coeficientes de segurança obtidos numa análise de
estabilidade global, para o perfil transversal representativo do aterro a Sul da célula A, em
condições estáticas e dinâmicas, respectivamente.
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Figura 7 – Análise de estabilidade global (estática), círculo de deslizamento a intersectar o
aterro de fundação e o aterro de RSU – perfil transversal representativo do aterro a Sul da
célula A.
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Figura 8 – Análise de estabilidade global (dinâmica), círculo de deslizamento a intersectar o
aterro de fundação e o aterro de RSU – perfil transversal representativo do aterro a Sul da
célula A.

Na situação da Figura 7 e da Figura 8 foi considerada a execução do aterro de espera (de
fundação dos resíduos) com saibros graníticos ou com solo-enrocamento e obteve-se um factor
de segurança numa análise de estabilidade global estática e dinâmica, respectivamente de
ordem de 1,34 e de 1,14. Admitiu-se que os valores dos coeficientes de segurança globais a
obter seriam de 1,3 em condições estáticas e de 1,1 em condições dinâmicas, pelo que se
considera como adequado à situação.
Tendo em conta as condições geotécnicas e o volume de RSU sobrejacentes, considera-se que
o perfil transversal representativo do aterro a Oeste da célula A é o mais condicionante
relativamente ao perfil transversal representativo do aterro a Norte da célula A.
Na Figura 9, na Figura 10 e na Figura 11 apresentam-se, para a situação de aterro constituído
por saibros graníticos ou por solo-enrocamento, para o perfil condicionante, os coeficientes de
18

segurança obtidos numa análise de estabilidade global, quer em condições estáticas, quer em
condições dinâmicas.

Figura 9 - Análise de estabilidade global (estática), circulo de deslizamento a intersectar o
aterro de fundação – perfil transversal representativo do aterro a Oeste e a Norte da célula
A.
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Figura 10 - Análise de estabilidade global (estática), circulo de deslizamento a intersectar o
aterro de fundação e o aterro de RSU – perfil transversal representativo do aterro a Oeste
e a Norte da célula A.
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Figura 11 - Análise de estabilidade global (dinâmica), circulo de deslizamento a intersectar
o aterro de fundação e o aterro de RSU – perfil transversal representativo do aterro a
Oeste e a Norte da célula A.

Para este perfil, resultou um factor global de segurança de 1,33 e de 1,25, numa análise de
estabilidade global estática e dinâmica, respectivamente. Admitiu-se que os valores dos
coeficientes de segurança globais a obter seriam de 1,3 em condições estáticas e de 1,1 em
condições dinâmicas, pelo que se considera como adequado à situação.
Admite-se que o factor global de segurança mínimo seja de 1,3 tendo em atenção os seguintes
aspectos:


Incerteza quanto ao tipo de resíduos



Incerteza quanto ao tipo de utilização



Consequências em caso de ocorrer uma situação de rotura
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3.4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Para os materiais escavados que resultem solos com alguma pedra, deverão ser utilizados os
critérios gerais de execução de terraplenagens em solos, através da construção de aterros por
camadas compactadas com um grau de compactação de 95% relativo ao ensaio de
compactação de referência, Proctor Modificado, e para um teor em água óptimo. A espessura
das camadas e o processo construtivos será aferido em função dos equipamentos
disponibilizados para a Obra.
Apenas com este tipo de procedimento será possível criar um maciço resistente, pouco
deformável e adequado para fazer face ao carregamento a que será sujeito durante a vida útil e
após a selagem do aterro.
Das escavações que forneçam material do tipo enrocamento, proveniente do maciço granítico,
deverão ser aplicados critérios específicos que se referem: i) fracturação dos blocos, de
dimensão superior a 0,50m; ii) espalhamento em “cordão”; iii) teor em água adequado durante
a compactação, de modo a promover o envolvimento dos blocos e o preenchimento dos vazios.
De acordo com o referido pelo Consórcio Tomás de Oliveira / HLC, para esta situação o
equipamento de compactação previsto colocar em obra classifica-se no grupo V4 (compactador
vibrante com cilindros de rasto liso) de acordo com a especificação do LCPC e SETRA, o que
recomenda a execução de camadas de granito de boa qualidade com uma espessura máxima
de 0,7m e com um diâmetro máximo do material de 0,5m. As características convenientes de
compactação deverão ser aferidas em trecho experimental a realizar no início dos trabalhos. O
material deverá ser descarregado e espalhado utilizando a designada técnica do “cordão”.
Considera-se que a adequação da execução das camadas possa ser aferida no âmbito do
Controlo de Qualidade em Obra.
De modo a promover um adequado encastramento do aterro no terreno existente, considera-se
que se devam realizar endentamentos com 3m de comprimento de base em todo o
desenvolvimento do aterro e de acordo com a
Figura 12. Estes endentamentos devem ser realizados com uma inclinação de 1:1 (V:H), ainda
que possam ser aferidos no âmbito do Controlo de Qualidade em Obra até uma inclinação de
2:1 (V:H).
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Aterro em saibros
Graniticos

Drenos (0.50x0.50)

Endentamento

Drenos (0.50x0.50)

Figura 12 – Pormenor dos endentamentos no aterro existente (zona Sul à célula A).
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Na Figura 13 apresenta-se uma zona onde se prevê a realização dos endentamentos referidos.

Figura 13 – Planta representativa de uma zona onde se prevê a realização de endentamentos.

3.5. CONDIÇÕES DE DRENAGEM
De modo a promover um adequado sistema de drenagem na base do aterro e no contacto com
o terreno existente, considera-se adequado realizar no tardoz do endentamento referido, pelo
menos, um dreno na base do aterro e outro a meia altura do mesmo (Figura 12). Este dreno
poderá ter cerca de 0,50m × 0,50m e ser executado em material britado e envolvido em
geotextil não tecido adequado para a sua função. Os mesmos deverão ser encaminhados
transversalmente ao corpo do aterro para uma zona na superfície livre a uma cota inferior, nas
extremidades do mesmo. O geotextil que terá essencialmente uma função de separação e de
filtro, deverá permitir a passagem da água, impedindo simultaneamente a lavagem dos solos
envolventes e consequentemente a colmatagem do material drenante. Deverá possuir
resistência suficiente para suportar o manuseamento durante a sua instalação sem ser
danificado e manter-se em boas condições durante a vida do sistema de drenagem. Admite-se,
para o efeito referido, que este tenha as seguintes características:
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Resistência à tracção (EN ISO 10319), mínima 15 kN/m



Extensão na rotura (EN ISO 10319), mínima



Resistência ao punçuamento (EN ISO 12236) 2,0 kN



Permissividade (prEN 12040), mínima



Porometria (prEN ISO 12956), máxima 150 µm



Sobreposição de eventuais juntas existentes, mínimo 300-450 mm

50%

1,0 s-1

Refere-se que também se considera adequado realizar este tipo de drenos nas zonas em
escavação, com o objectivo de colectar algumas ressurgências eventuais de águas que possam
vir a acontecer. Na Figura 14 apresenta-se uma zona onde há necessidade de realizar o tipo de
dreno referido.

Figura 14 – Planta representativa de uma zona onde se prevê a execução de um dreno na
transição escavação/aterro.

Com este sistema de drenagem, procura-se facultar a eventual saída de águas do maciço de
modo a restabelecer o equilíbrio hidrológico da zona, sem que as características de resistência e
de deformabilidade dos materiais de aterro fiquem afectadas/minoradas.
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4. CONTROLO DE QUALIDADE

Com o objectivo de promover a qualidade da Obra e a evitar deficiências construtivas que
originem patologias pós construtivas futuras, considera-se que se deva definir um Plano de
Controlo de Qualidade que estabeleça o tipo e a metodologia dos ensaios necessários realizar,
quer sejam do tipo solos, quer sejam do tipo enrocamento.
Este plano é desenvolvido pela Elsamex no âmbito dos trabalhos solicitados pelo Consórcio
Tomás de Oliveira / HLC.
Para os materiais escavados de que resultem solos, tal como já referido deverão ser utilizados
os critérios gerais de caracterização e de construção para este tipo de materiais. O controlo
destes materiais, solos, leva à determinação prévia das características granulométricas, de
plasticidade e de compactação. Em principio, deverão ser executadas camadas da ordem dos
0,30m de espessura (a aferir em obra) e de forma a obter um grau de compactação em toda
ela de 95% em relação ao ensaio de Proctor Modificado e para um teor em água óptimo.
Para os materiais do tipo solo-enrocamento poderá ser utilizado um procedimento semelhante,
em função da granulometria que resulte efectivamente da escavação. Caso a granulometria
resulte grosseira, o controlo poderá ser adaptado ao considerado para os materiais tipo
enrocamento.
Á partida, para os materiais do tipo enrocamento, considera-se que o controlo de compactação
das camadas deva ser realizada com ensaios de carga em placa de diâmetro de 600mm e que
se deva realizar ensaios “macro” com determinação da granulometria, da baridade e do peso
especifico das fracções granulométricas, do índice de vazios, do índice de desgaste “Los
Angeles”, do teor em água óptimo e de outros ensaios que se possam considerar como
representativos.

26

5. OBSERVAÇÃO

Dada a importância da obra geotécnica em questão e por se tratar de uma obra definitiva com
carregamentos crescentes no tempo, considera-se que deva ser previsto um Plano de
Observação. Este Plano, de um modo geral, deverá prever a observação de eventuais
deslocamentos verticais e horizontais, quer superficiais, quer no interior do aterro. Para tal,
considera-se após a execução dos aterros e das escavações, que devam ser instalados
inclinómetros e marcas de observação topográfica ou outro tipo de equipamentos que se
venham a considerar como adequados. Estes equipamentos, visam, no futuro controlar a
evolução do comportamento de toda a estrutura da célula com os RSU.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral considera-se que esta Nota Técnica permite definir os critérios gerais a seguir
na construção do Aterro da Célula A e da Ampliação da Estação de Triagem. No entanto, só
com um acompanhamento efectivo da construção no âmbito da Assistência Técnica é que se
poderá dar como definitiva a solução apresentada.
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