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Âmbito do PGDL

• Avaliação do desempenho hidráulico e ambiental da ç p
rede de drenagem principal do sistemas do concelho 
de Lisboa;

• Análise técnica, ambiental e económica das 
alternativas de solução;

• Desenvolvimento da solução recomendada (pré-
dimensionamento e avaliação de viabilidade);

• Avaliação dos custos de investimento;

• Prioridades de intervenção e planeamento de • Prioridades de intervenção e planeamento de 
actividades principais.
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Alguns estudos anteriores

• 1877 - Gotto & Beesley;y;
• 1884 - Ressano Garcia;
• 1941 - Arantes e Oliveira;;
• 1955 - Celestino da Costa.

• 1990 – LNEC: Baixa Pombalina;
• 1992 – LNEC: Terreiro do Paço;1992 LNEC: Terreiro do Paço;
• 1996 – LNEC: Alcântara – Necessidades;
• 2002/2003 – IST: REHALIS: Interceptor da ETAR • 2002/2003 IST: REHALIS: Interceptor da ETAR 

Alcântara
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Área servida

•Área=10 239 ha
Li b   8426 h  (100% d  lh )• Lisboa = 8426 ha (100% do concelho)

• Amadora = 1131 ha (48% do concelho)
• Oeiras = 634 ha (14% do concelho)
• Loures = 48 ha (0.5% do concelho)
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Demografia

• População servida:
– 2001: 730 mil
– 2025: 767 mil
– 2045: 778 mil

• Em 2001:Em 2001:
– Lisboa: 564 mil
– Amadora: 121 mil

O i  34 il– Oeiras: 34 mil
– Loures 11 mil
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Relevo
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Rede de drenagem

• 1430 km;
• Idade média > 60 anos;
• Cerca de 20% da 

extensão é anterior a 
19201920.

• Lacunas significativas 
de informação sobre o 
estado de conservação 
e o material dos 
colectores.

73 Abr. 2008 9º Congresso da Água, 2008



Critérios de definição da rede principal 

• Colectores:
– Troços incluídos em estudos anteriores
– Colectores unitários: D >1000 mm;
– Colectores pluvial: D >1000 mm;Colectores pluvial: D >1000 mm;
– Colectores domésticos: D > 500 mm;

ó• Nós:
– Confluências dos principais colectores;
– Transição entre subsistemas separativos e unitários; a s ção e t e subs ste as sepa at vos e u tá os; 
– Alterações importantes na secção transversal.
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Discretização espacial

• 421 sub-bacias
• A: 0,1 – 660 ha.
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Rede principal

• Rede principal modelada:
• 173 km (12% da rede); • 173 km (12% da rede); 
• 421 sub-bacias;
• 797 nós;
• 753 troços.
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Modelo de dados
Fluxo de cálculo
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Modelação matemática

• Regime permanente e uniformeB1
N1

• Suportado em SIG (ArcGIS)
• 3 conceitos base:

B i

B2

N2

N4

N1

N3

T1
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– Bacia;
– Nó;
– Colector.

B3 B4 B5
T2 T4

<

Colector.

– Caudal doméstico, Qdom = Fa x Fp x Cap x Pop

C d l  i d    Q i
B8

B7
B6

B10
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N7

T5
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– Caudal com., ind. e serv., Qcis
– Caudal residual, Qres = Qdom + Qcis
– Caudal de infiltração, Qinf

B9 B11
B12

B13

N10 N11 N12T12
T9

T13

N9

N13

T10
T11

– Caudal em tempo seco, Qs = Qres + Qinf
– Caudal pluvial, Qp = C x i x A
– Caudal em tempo húmido, Qh = Qs + Qp

N14
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Cálculo hidráulico

• Regime permanente e uniforme 

Alt  d  t• Altura de escoamento
• Velocidade de escoamento
• Tempo de percursoTempo de percurso
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Capacidade de drenagem  
Q / Qcheia: T=5Q Q
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Capacidade de drenagem 
Q / Qcheia: T=50Q / Qcheia: T 50
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Velocidade mínima: Ts 2001
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Desempenho ambiental
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Descargas
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Influência da maré
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Síntese dos principais problemas

• Falta de capacidade de hidráulica em diversos 
l  i i icolectores principais;

• Ocorrência de problemas de drenagem superficial;
é• Incumprimento de critérios de velocidade (de auto-

limpeza ou de velocidade máxima), dando origem a 
situações de depósito e de assoreamento de situações de depósito e de assoreamento de 
sedimentos;

• Falta de controlo de descargas de caudais de origem • Falta de controlo de descargas de caudais de origem 
pluvial no sistema interceptor (no sistema da “alta”, 
gerido pela SIMTEJO);

• Descargas de águas residuais no meio receptor em 
tempo seco e em tempo húmido (150’000 a 200’00 hab.).
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Principais intervenções propostas
• Construção de 5 infra-estruturas de armazenamento 

para atenuação de caudais máximos;p ç ;
• Construção ou reconstrução de colectores com falta de 

capacidade de escoamento;p
• Desvio de caudal da bacia da Almirante Reis para a zona 

de Sta Apolónia;
• Soluções de controlo na origem de caudais pluviais;
• Desconexão das zonas baixas aos colectores pluviais;
• Aumento da capacidade elevatória da zona ribeirinha;
• Construção e reabilitação de descarregadores para 

controlo de caudal em tempo seco e tempo húmido;
• Beneficiação das descargas no Tejo.
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Síntese
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Armazenamento e reserva
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Controlo na origem

Pavimento poroso num parque de estacionamento na Doca de Santos, Lisboa.
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Preocupações de futuro

• Melhoria do conhecimento sobre a rede e seu 
funcionamento;

• Aposta na reabilitação e manutenção da rede;
• Implementação de um sistema de manutenção, gestão 

e operação da rede com uma componente de aviso e 
alerta de inundações e de gestão de situações de 
emergência;
A li ã  d  i t  d  lt õ  li áti• Avaliação dos impactos das alterações climáticas;
– Aumento do nível médio do mar;

P í l t  d  i t id d  d  f ó  – Possível aumento da intensidade de fenómenos 
pluviosos intensos.
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ObrigadoObrigado
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AUXILIARES
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Síntese de custos
CADASTRO E CCTV Milhões de euros
Cadastro e CCTV 14.4
Subtotal 14.4
INVESTIMENTOS EM INFRA‐ESTRUTURAS DA REDE PRIMÁRIA Milhões de euros
Estruturas de armazenamento 30.5
Construção e reconstrução de colectores 35.0ç ç
Desvio de caudal entre bacias 19.5
Soluções de controlo na origem de caudais pluviais 10.5
Desconexão das zonas baixas aos colectores pluviais 11.0p
Sistemas elevatórios 4.0
Descarregadores 9.0
Beneficiação das descargas do Tejo 7.0g j
Subtotal 126.5
TOTAL 140.9

• 140 M€ de investimentos na rede principal;
• Acrescem os custos de reabilitação da rede secundária.
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Síntese dos custos

Por tipo de intervenção Por sistema
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Plano de execução

• Mar/Abr 2008 - Pormenorização e aprofundamento da solução 
recomendada (fase D):recomendada (fase D):
– Análise dos contributos recebidos
– Estudo aprofundado da viabilidade das soluções propostas;
– Pormenorização do cronograma;

• 2009-2018 - Melhoria do conhecimento sobre o desempenho da 
rede:rede:
– Completamento do cadastro (com recurso a CCTV);
– Monitorização do desempenho da rede;ç p
– Modelação matemática dinâmica;

• 2009 - Projecto das intervenções prioritárias;
• A partir de 2010 

– Intervenção na rede principal (execução do PGDL);
– Reabilitação da rede secundária– Reabilitação da rede secundária.
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Bacia D (Rio Seco)
Propostap

• Soluções de controlo na origem (construção de bacia de retenção / infiltração 
na UTL – V=1200m3) ; 

• Reabilitação ou substituição de alguns colectores da rede (L=650m  ø=1000mm • Reabilitação ou substituição de alguns colectores da rede (L=650m, ø=1000mm 
e 2500mm); 

• Câmaras de controlo na origem e sistemas associados;
R d  d  d  i    ib i i h• Rede de drenagem separativa na zona ribeirinha;

• Estação Elevatória;
• Construção de reservatório anexo à rua Eduardo Bairrada com cerca de 9400 ç

m3 (≈ 45 m x 60 m x 3,5m); Amortecimento ≥ 50%

(Localização do reservatório anexo à rua Eduardo
Bairrada).
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Bacia E (Alcântara)
Propostap

• Soluções de controlo na origem; 
• Reforço ou substituição de alguns 

colectores da rede(L=5740m, ø=1000mm colectores da rede(L 5740m, ø 1000mm 
a 2500mm) ; 

• Construção de dois reservatórios para 
atenuação dos caudais de ponta;atenuação dos caudais de ponta;

• Construção de câmaras de controlo de 
caudal e sistemas associados;

D ã  d  l i i   g d  l t  ( t ã  d  l t  • Desconexão de pluviais a grandes colectores (construção de colectores 
de cada “margem” do Caneiro, com desenvolvimentos 
aproximadamente paralelos);
R d  d  d  ti  d   ib i i h• Rede de drenagem separativa da zona ribeirinha

• Beneficiação da descarga no Tejo.
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Bacia E (Alcântara) 
Localização dos reservatóriosLocalização dos reservatórios

Reservatório Benfica-Campolide

Volume = 39 000 m3

(105 80 5 5 )

RBC

(105 x 80 x 5,5 )

Reservatório Avenidas Novas

Volume = 13 500 m3Volume 13 500 m

(75 x 30 x 6)

Amortecimento = 20 a 30%

RAN
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Bacia L (Av. Almirante Reis)
Propostap

• Subsitituição da rede (L=291m,
ø=2000mm);

• Soluções de controlo na origem;• Soluções de controlo na origem;
• Desvio de caudal da bacia L para

a M através de um túnel do
Martim Moniz para Sta Apolónia:Martim Moniz para Sta. Apolónia:

• D = 2 500 mm;
• i = 0.5%;
• Q = 15 m3/s;
• L = 1080 (1306) m;L 1080 (1306) m;
• Prof. máx = 65 m.
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Bacia O (Chelas)
Propostap

• Construção de um 
reservatório (Olaias/Vale de reservatório (Olaias/Vale de 
Chelas) V=45 000m³;

• Desconexão de zonas baixas 
aos grandes emissários aos grandes emissários 
pluviais (L=550m);

• Construção/substituição de 
colectores (eixo separativo -
aproveitar as redes da Alta 
de Lisboa, de Telheiras e de ,
Chelas) L=2500m DN800 a 
DN1000;
Controlo da afluência de • Controlo da afluência de 
caudais contaminados ao rio 
Tejo.
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Bacia O (Chelas): 
Localização do reservatório

Vale de Chelas/Olaias

ç
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Bacia O (Chelas): 
Deconexão das zonas baixas aos grandes emissários pluviais

Extensão:    550 m
Vantagens:
• Prevenir cheias • Prevenir cheias 
• Reduzir problemas de assoreamentos 

em colectores
• Reduzir Influência de maréReduzir Influência de maré
• Viabilizar a entrada em carga da galeria 

central
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Sistema de Beirolas 
Propostap

• Construção de um reservatório (Av. 
Berlim/Av. Inf. D. Henrique) -
Regularização do caudal de ponta e 
tratamento (V=21 000m³)( )

• Complementação do eixo de 
drenagem separativo da Bacia P e 
substituição de colectores sem substituição de colectores sem 
capacidade (L=1750m)

• Criação do eixo de drenagem 
separativo da Av. Berlim (aproveitar 
as redes separativas dos Olivais e 
Parque das Nações) L=1900m DN315 q ç )
a DN800

• Controlo da afluência de caudais 
contaminados ao rio Tejo
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Bacia Q (Beirolas)
Localização do reservatório

Cruzamento da Av. Berlim 
com a Av. Inf. D. Henrique

ç

q

Av. Inf. D. 
Henrique 

Av. Berlim 
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Bacias Adjacentes
Propostap

• Construção de uma bacia de 
retenção na linha de água a céu retenção na linha de água a céu 
aberto - Regularização do 
caudal de ponta e retenção de 
pedras  areias e outros detritos pedras, areias e outros detritos 
(beneficiar o funcionamento dos 
colectores da Cç. Carriche)
R f  d  d d  • Reforço de capacidade 
hidráulica (L=1000 m, DN1000)

• Controlo da afluência de 
caudais contaminados às redes 
pluviais do concelho de Odivelas

405 Mar. 2008 Plano Geral de Drenagem de Lisboa



Bacias Adjacentes
Localização da bacia de retenção

Bacia de Retenção em linha de água (Ameixoeira)

ç ç
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