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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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Figura 1 - Esquema de Eixos, Soluções e Alternativas 
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2. ASPECTOS RELACIONADOS COM A HIDROLOGIA 

2.1. Valores de Base 

Todos os caudais foram estimados e calculados para períodos de retorno de 100 anos. 

Nesta fase do estudo do Lote D interessa sobretudo analisar a drenagem transversal referente 
às linhas de água previsivelmente interceptadas pela generalidade da obra, que poderão ser 
resolvidas recorrendo à construção de passagens hidráulicas (bacias menores, caudais até 
40 m³/s) ou a viadutos (bacias maiores, caudais superiores a 40 m³/s). Estes valores 
constituem directivas de projecto da RAVE, transmitidas à equipa de projecto. 

Uma breve palavra para referir que, nos vários traçados propostos, estão previstos alguns 
viadutos que não decorrem de necessidades hidráulicas de escoamentos, mas apenas por 
razões de traçado e de topografia dos terrenos atravessados. 

 

2.2. Caudais de Ponta de Cheia 

2.2.1. Bacia do Rio Trancão 

Trata-se, previsivelmente, da bacia hidrográfica onde, no lote em causa, será executada uma 
das soluções em viaduto com maior extensão. 

Os valores dos caudais de ponta de cheia, a seguir apresentados, foram retirados da Nota 
Técnica relativa à Segunda Fase dos “Estudos de Hidrologia e Drenagem” relativos à 
localização da nova Estação de Lisboa da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa-Porto: 

QUADRO 1 

Caudais de Ponta de Cheia para Troços da Bacia do Rio Trancão 

Troço do Rio Trancão 
Caudais de Ponta de Cheia 

(m³/s) 

Km 5.8 - km 5.6 954,00 

Km 5.6 - km 5.0 1.029,00 

Foz 1.258,00 

 

As cotas máximas da superfície livre da água, para o caso da ocorrência simultânea de preia-
mar de águas vivas, é a seguinte: 
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QUADRO 2 

Cota Máxima de Superfície de Água Livre Durante a Ocorrência de Cheias 

Km 
Cotas Atingidas pela Água 
Durante a Ocorrência de 

Cheias (m) 

5.8 6.80 

5.6 6.75 

5.4 6.77 

5.2 6.76 

5.0 6.68 

 

Foi recomendado, por este estudo, que a cota mínima de segurança de implantação da base 
da via e de base de carril não deveria ser inferior a 9.50 m. A travessia, logicamente, é toda 
efectuada por viaduto. 

 

2.2.2. Bacias com Áreas Inferiores a 50 km² 

Para o cálculo dos caudais de ponta de cheia das bacias hidrográficas atravessadas pela via 
férrea, com áreas inferiores a 50 km² utilizou-se o gráfico - “Caudal Específico - Área da Bacia 
Hidrográfica” . 

Aquele gráfico foi obtido a partir dos caudais calculados pelo Método Racional, para períodos 
de retorno de 1 vem em 100 anos. 

As fórmulas utilizadas foram as seguintes: 

• precipitação (para T = 100 anos) 

- I = 365,62 x t-0,508(mm/h). 

• tempo de concentração 

- Tc = 0.3 x (L/J0,25)0,76 (h). 

 

L - comprimento da linha de água (Km) 

J - declive médio da linha de água (m/m) 

Nota: apenas é considerada a linha de água principal. 

 

Os caudais de cheia das bacias hidrográficas são estimados com base numa correlação 
(área/caudal específico de ponta de cheia para T = 100 anos) obtida com o estudo de seis 
bacias características com áreas compreendidas entre 0.5 e 50 km². 
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O gráfico obtido é apresentado de seguida: 

 
Figura 1 - Gráfico de Caudal Específico/Área da Bacia 

 

Com o auxílio daquele gráfico, uma vez efectuada a aproximação à curva gerada pelos pontos 
obtidos, foi obtida a seguinte expressão do caudal específico: 

• Qc = 7.5447 x A-0.2964 (m³/s.Km²) 

 

Sendo A a área de cada bacia, expressa em Km². 

Para cada bacia, e respectiva área, obtém-se o valor do caudal de cheia estimado. 

 

3. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS OBRAS DE DRENAGEM 

3.1. Questões Prévias 

Foram estudadas e analisadas várias hipóteses de traçado dos corredores da via férrea, onde, 
como é normal, existem vários troços comuns, em maior ou menor extensão consoante os 
casos em presença. Para cada hipótese de eixo foram marcadas e calculadas as respectivas 
bacias de drenagem cujas linhas de talvegue “interceptam” os traçados longitudinais dos 
referidos eixos. 

É a partir dessas plantas e dos quadros de valores obtidos para cada um dos eixos, que o 
estudo de hidrologia efectua uma primeira “triagem” a fim de separar os troços cujos traçados 
prevêem soluções com viadutos ou túneis, retendo os troços onde há que estudar, projectar e 
dimensionar soluções com passagens hidráulicas. 

Os túneis terão os seus projectos de drenagem específicos e os viadutos, pela própria 
exigência da solução não podem provocar qualquer tipo de constrangimento às linhas de água 
sobre as quais serão construídos. No caso dos viadutos os projectos específicos se 
encarregarão de cumprir aquelas exigências e estudar e resolver, noutra vertente, a drenagem 
dos tabuleiros e suas descargas nas linhas de água. 
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3.2. Análise Preliminar dos traçados dos Vários Eixos de Canal  

Para cada um dos vários eixos estudados apresentam-se os quadros seguintes, que resumem 
a designação das bacias afectas a cada eixo, a área das bacias em presença e o tipo de obras 
previsto para a transposição dos escoamentos das linhas de água ou linhas de talvegue. 

QUADRO 3 

Eixo OLN 

Bacia 
Área 

(m²) 
Tipo de Obra 

OLN - 1 5.890.846 Viaduto 

 

QUADRO 4 

Eixo OS.3 

Bacia 
Área 

(m²) 
Tipo de Obra 

OS.3 - 2 112.064 Passagem hidráulica 

OS.3 - 3 92.852 Passagem hidráulica 

OS.3 - 4 45.479 Viaduto 

OS.3 - 5 86.606 Viaduto 

OS.3 - 6 57.362 Passagem hidráulica 

OS.3 - 7 94.930 Passagem hidráulica 

OS.3 - 8 164.784 Passagem hidráulica 

OS.3 - 9 293.098 Passagem hidráulica 

OS.3 - 10 126.110 Passagem hidráulica 

OS.3 - 11 594.374 Passagem hidráulica 
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Quadro 5 

Eixo OS.4 

Eixo 
Área 

(m²) 
Tipo de Obra 

OS.4 - 1 5.878.823 Viaduto 

OS.4 - 2 141.017 Troço em túnel 

OS.4 - 3 86.882 Passagem hidráulica 

OS.4 - 4 37.857 Viaduto 

OS.4 - 5 80.652 Viaduto 

OS.4 - 6 44.959 Passagem hidráulica 

OS.4 - 7 76.053 Passagem hidráulica 

OS.4 - 8 133.871 Passagem hidráulica 

OS.4 - 9 222.924 Passagem hidráulica 

 

QUADRO 6 

Eixo 1.1.2 

Bacia 
Área     
(m²) 

Tipo de Obra 

1.1-10 19.162 Passagem hidráulica 

1.1-11 70.516 Passagem hidráulica 

1.1-12 100.572 Passagem hidráulica 

1.1-13 311.371 Passagem hidráulica 
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QUADRO 7 

Eixo 1.2 

Bacia 
Área    
(m²) 

Tipo de Obra 

1.2-1 57.584 Túnel 

1.2-2 412.548 Túnel 

1.2-3 506.867 Túnel 

1.2-4 114.883 Túnel 

1.2-5 41.235 Túnel 

 

QUADRO 8 

Eixo 1.3 

Bacia 
Área    
(m²) 

Tipo de Obra 

1.3-11 38.257 Passagem hidráulica 

1.3-12 34.281 Passagem hidráulica 

1.3-13 14.806 Passagem hidráulica 

1.3-14 11.876 Viaduto 

1.3-15 23.398 Viaduto 

1.3-16 19.843 Viaduto 

1.1-17 17.312 Viaduto 

1.3-19 53.281 Passagem hidráulica 

1.3-20 3.297 Túnel 

1.3-21 3.483 Túnel 

1.3-23 60.347 Viaduto 

1.3-24 74.899 Viaduto 

1.3-25 1.402.259 Viaduto 

1.3-26 94.229 Viaduto 

1.3-27 20.287 Passagem hidráulica 

1.3-28 44.441 Plataforma 

1.3-29 70.087 Passagem hidráulica 

1.3-30 26.102 Plataforma 

1.3-31 738.244 Passagem hidráulica 
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Bacia 
Área    
(m²) 

Tipo de Obra 

1.3-32 19.501 Túnel 

1.3-33 18.679 Túnel 

1.3-34 20.092 Túnel 

1.3-35 37.408 Túnel 

1.3-36 32.983 Túnel 

1.3-37 209.517 Túnel 

1.3-38 94.555 Túnel 

1.3-39 380.560 Túnel 

1.3-40 92.477 Túnel 

1.3-41 402.512 Túnel 

1.3-42 19.623 Túnel 

1.3-43 270.655 Túnel 

1.3-44 127.728 Túnel 

1.3-45 27.877 Túnel 

1.3-46 82.832 Túnel 

1.3-47 3.377 Túnel 

1.3-48 249.824 Túnel 

1.3-49 4.067.748 Túnel 

1.3-50 18.365 Túnel 

1.3-51 5.752.442 Viaduto 

1.3-52 56.491 Viaduto 

1.3-53 73.710 Viaduto 

1.3-54 20.239 Plataforma 

1.3-55 73.016 Passagem hidráulica 
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QUADRO 9 

Eixo 2 

Bacia 
Área    
(m²) 

Tipo de Obra 

2-2 171.792 Passagem hidráulica 

2-3 126.342 Passagem hidráulica 

2-4 55.562 Túnel 

2-5 75.664 Túnel 

2-6 183.424 Túnel 

2-7 1.130.609 Passagem hidráulica 

2-8 43.471 Passagem hidráulica 

2-9 456.667 Passagem hidráulica 

2-10 1.464.559 Viaduto 

2-11 367.314 Passagem hidráulica 

 

3.3. Obras Relativas às Grandes Bacias de Drenagem 

No trajecto Lisboa-Alenquer a bacia de drenagem mais significativa é a que se refere ao Rio 
Trancão. 

As linhas de água são transpostas por viadutos, como se pode constatar nos perfis 
longitudinais dos diferentes traçados da via, com cotas de projecto muito acima das cotas de 
máxima cheia previstas nos estudos. 

Em princípio, e como norma geral a extensão dos viadutos deverá abranger a totalidade do 
vale transposto e a sua altura deve ser superior, com segurança, à cota de cheia previsível. 
Adiante, no capítulo referente aos cuidados a ter no projecto e na obra de viadutos, são 
apresentadas algumas recomendações adicionais. 

 

3.4. Obras Relativas às Bacias de Drenagem de Menores Dimensões nos Eixos  

3.4.1. Cálculo dos Caudais de Cheia e dos Diâmetros 

Numa primeira abordagem das passagens hidráulicas necessárias, a corrigir nas fases 
seguintes mediante informação mais pormenorizada e estudos mais desenvolvidos e 
optimizados dos traçados da via, pode resumir-se o pré-dimensionamento nos quadros 
seguintes, considerando que, em termos médios são satisfeitas as seguintes condições: 

• Diâmetro mínimo ø 1.000 mm. 

• Altura máxima do escoamento 0,80 x Hutil. 

• Inclinações na faixa de valores entre 0,004 e 0,015. 

• Velocidades máximas entre 2,0 e 4,0 m/s. 

• Tensão de arrastamento ≥ 0.25 Kg/m². 
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Só aparecem nos quadros as bacias cujos caudais serão escoados por passagens hidráulicas. 
Para os vários eixos, tem-se: 

QUADRO 10 

Pré-Dimensionamento das Passagens Hidráulicas 

Área 
Eixo Bacia 

(m²) (km²) 

Caudal 

(l/s) 

Tubos de Betão 

Ø (mm) 

OS.3 OS.3 - 2 112.064 0.112 1.541,6 1.200 

OS.3 OS.3 - 3 92.852 0.093 1.417,0 1.000 

OS.3 OS.3 - 6 57.362 0.057 1.009,7 1.000 

OS.3 OS.3 - 7 94.930 0.095 1.439,3 1.000 

OS.3 OS.3 - 8 164.784 0.165 2.121,6 1.200 

OS.3 OS.3 - 9 293.098 0.293 3.181,5 1.500 

OS.3 OS.3 - 10 126.110 0.126 1.757,6 1.200 

OS.3 OS.3 - 11 594.374 0.594 5.232,0 1.600 

OS.4 OS.4 - 3 86.882 0.087 1.352,3 1.000 

OS.4 OS.4 - 6 44.959 0.045 850,7 1.000 

OS.4 OS.4 - 7 76.053 0.76 1.231,4 1.200 

OS.4 OS.4 - 8 133.871 0.134 1.833,1 1.200 

OS.4 OS.4 - 9 222.924 0.223 2.624,2 1.200 

1.1.2 1.1-10 19.162 0.019 464,0 1.000 

1.1.2 1.1-11 70.516 0.071 1.173,2 1.000 

1.1.2 1.1-12 100.572 0.101 1.503,7 1.000 

1.1.2 1.1-13 311.371 0.311 3.317,0 1.400 

1.3 1.3-11 38.257 0.038 755,7 1.000 

1.3 1.3-12 34.281 0.034 698,9 1.000 

1.3 1.3-13 14.806 0.015 393,0 1.000 

1.3 1.3-19 53.281 0.053 955,1 1.000 

1.3 1.3-27 20.287 0.020 488,1 1.000 

1.3 1.3-29 70.087 0.070 1.161,6 1.000 
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Área 
Eixo Bacia 

(m²) (km²) 

Caudal 

(l/s) 

Tubos de Betão 

Ø (mm) 

1.3 1.3-31 738.244 0.738 6.092,7 1.600 

1.3 1.3-55 73.016 0.073 1.196,4 1.000 

2 2-2 171.792 0.172 2.186,6 1.200 

2 2-3 126.342 0.126 1.756,6 1.200 

2 2-7 1.130.609 1.131 8.227,3 1.800 

2 2-8 43.471 0.043 824,4 1.000 

2 2-9 456.667 0.456 4342,0 1.500 

2 2-11 367.314 0.367 3728,0 1.500 

 

A partir deste quadro verificam-se, para os diâmetros propostos e para os caudais calculados, 
as condições de escoamento nas várias passagens hidráulicas. 

Nas fases seguintes dos estudos todas as passagens hidráulicas terão que ser novamente 
ajustadas e verificadas, nomeadamente para o eixo escolhido para detalhar. 

 

3.4.2. Verificação das Condições de Escoamento 

Para a leitura dos quadros seguintes deve ter-se em conta a seguinte simbologia relativa às 
letras e símbolos: 

Q - caudal de dimensionamento. 

i - inclinação da soleira. 

Qf - Caudal a secção cheia. 

Vf - Velocidade a secção cheia. 

Rf - Raio hidráulico para secção cheia. 

h - Altura do escoamento. 

v - Velocidade para o caudal de dimensionamento. 

R - Raio hidráulico para o caudal de dimensionamento. 

τ - Tensão de arrastamento para o caudal de dimensionamento. 

 

Nota: todas as verificações são efectuadas para tubos de betão com Ks = 75. 
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QUADRO 11 

Passagens Hidráulicas do Eixo OS.3 

 Tubagem Características Hidráulicas 

PH INT h v r τ 

 

Q 

(l/s) DN 
(mm) 

i 

(m/km) 

Qf 

(l/s) 

Vf 

(m/s) 

Rf 

(mm) 

(m) (m/s) (m) (kg/m2) 

OS.3 - 2 1.114,3 1.000 1.000 5 1.652,96 2,10 250,00 0,601 2,26 277,95 1,39 

OS.3 - 3 1.841,6 1.200 1.200 5 2.687,90 2,38 300,00 0,729 2,56 335,31 1,68 

OS.3 - 6 1.349,3 1.000 1.000 5 1.652,96 2,10 250,00 0,687 2,35 294,33 1,47 

OS.3 - 7 1.009,7 1.000 1.000 5 1.652,96 2,10 250,00 0,565 2,21 268,82 1,34 

OS.3 - 8 1.439,3 1.000 1.000 5 1.652,96 2,10 250,00 0,722 2,37 298,95 1,49 

OS.3 - 9 2.121,6 1.200 1.200 5 2.687,90 2,38 300,00 0,804 2,63 350,02 1,75 

OS.3 - 10 3.181,5 1.500 1.500 5 4.873,48 2,76 375,00 0,883 2,94 412,50 2,06 

OS.3 - 11 1.757,6 1.200 1.200 5 2.687,90 2,38 300,00 0,707 2,53 330,19 1,65 

 

QUADRO 12 

Passagens Hidráulicas do Eixo OS.4 

 Tubagem Características Hidráulicas 

PH INT h v r τ 

 

Q 

(l/s) DN 
(mm) 

i 

(m/km) 

Qf 

(l/s) 

Vf 

(m/s) 

Rf 

(mm) 

(m) (m/s) (m) (kg/m2) 

OS.4 - 3 1.352,3 1.000 1.000 5 1.652,96 2,10 250,00 0,688 2,35 294,50 1,47 

OS.4 - 6 850,7 1.000 1.000 5 1.652,96 2,10 250,00 0,509 2,12 252,70 1,26 

OS.4 - 7 1.231,4 1.000 1.000 5 1.652,96 2,10 250,00 0,643 2,31 286,84 1,43 

OS.4 - 8 1.833,1 1.200 1.200 5 2.687,90 2,38 300,00 0,727 2,56 334,80 1,67 

OS.4 - 9 2.624,2 1.200 1.200 5 2.687,90 2,38 300,00 0,959 2,71 365,00 1,83 
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QUADRO 13 

Passagens Hidráulicas do Eixo 1.3 

Características Hidráulicas 

PH 
Caudal 
(l/s) 

Ø 
(mm) 

I 

(‰) 

Qf 

(l/s) 

Vf 

(m/s) 

Rf 

(mm) H 

(m) 

V 

(m/s) 

R 

(mm) 

ττττ 

(kg/m²) 

1.3-11 755,7 1.000 5.0 1.652,90 2,10 250,00 0,475 2,06 241,88 1,21 

1.3-12 698,9 1.000 5.0 1.652,90 2,10 250,00 0,451 2,01 233,27 1,17 

1.3-13 393,0 1.000 5.0 1.652,90 2,10 250,00 0,332 1,73 185,52 0,93 

1.3-19 955,1 1.000 5.0 1.652,90 2,10 250,00 0,545 2,18 263,60 1,32 

1.3-27 488,1 1.000 5.0 1.652,90 2,10 250,00 0,372 1,83 202,98 1,01 

1.3-29 1.161,6 1.000 5.0 1.652,90 2,10 250,00 0,618 2,28 281,71 1,41 

1.3-31 6.092,7 1.600 7.0 6.843,3 3,41 400,00 1,175 3,85 480,45 3,36 

1.3-55 1.196,4 1.000 5.0 1.652,90 2,10 250,00 0,631 2,29 284,33 1,42 

 

QUADRO 14 

Passagens Hidráulicas do Eixo 2 

Características Hidráulicas 

PH 
Caudal 

(l/s) 

Ø 

(mm) 

I 

(‰) 

Qf 

(l/s) 

Vf 

(m/s) 

Rf 

(mm) H 

(m) 

V 

(m/s) 

R 

(mm) 

ττττ 

(kg/m²) 

2-2 2.186,6 1.200 5,0 2.687,90 2,38 300,00 0,822 2,65 352,87 1,76 

2-3 1.756,6 1.200 5,0 2.687,90 2,38 300,00 0,707 2,53 330,12 1,65 

2-7 8.227,3 1.800 7,0 9.376,8 3,68 450,00 1.307 4,16 538,38 3,77 

2-8 824,4 1.000 5,0 1.652,90 2,10 250,00 0,499 2,10 249,76 1,25 

2-9 4.342,0 1.500 5,0 4.873,48 2,76 375,00 1.103 3,12 450,56 2,25 

2-11 3.728,0 1.500 5,0 4.873,48 2,76 375,00 0,983 3,04 433,63 2,17 

 

Como se pode constatar, a maior parte das inclinações propostas são de 0,005 por razões que 
se prendem com a diminuição dos efeitos provocados pela erosão. Pode, no entanto, e a nível 
de projecto de execução e em face de situações concretas, acontecer que aqueles valores 
tenham que ser ajustados. 

Por outro lado, e como é natural, também pode acontecer que estas Passagens Hidráulicas 
possam vir a ser desdobradas em mais estruturas simples, após análise mais detalhada do 
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terreno e das eventuais necessidades ou melhor adequação da obra. Ou pode ainda acontecer 
que uma ou outra Passagem Hidráulica possa ser anulada. 

 

4. DIRECTIVAS DE PROJECTO DA PARTE DA RAVE RELATIVAS ÀS PASSAGENS 
HIDRÁULICAS 

Da parte da RAVE, as directivas preliminares, transmitidas à equipa de projecto, no que 
respeita às passagens hidráulicas, são as seguintes: 

• As PH serão projectadas para o caudal máximo associado a um período de retorno de T = 
100 anos. 

• As PH deverão ser constituídas por uma só secção. Secções múltiplas (agregadas) não 
deverão ser consideradas. 

• As PH serão dimensionadas para caudais até 40 m³/s. Acima deste valor deverá ser 
considerada uma travessia em viaduto. 

• Em PH onde seja expectável uma velocidade de saída superior a 2 m/s, deverão ser 
considerados dispositivos convenientes de protecção e/ou dissipação de energia a jusante. 

• As secções das PH serão dimensionadas para garantir um escoamento em superfície livre 
apenas em 80% da altura da secção útil. 

• O topo do carril (rasante) deverá situar-se, no mínimo, 2,0 m acima do nível máximo de 
água estimado na secção a montante da PH, para um período de retorno de T = 100 anos. 

• Os taludes de aterro na vizinhança inundável de uma PH deverão ser protegidos dos 
efeitos da água até à cota do topo da boca de montante. 

• Os leitos de cursos de água permanentes não deverão ser desviados para permitir a 
implantação de aterros. 

Para além destas directivas são apresentadas outras, adicionais, no sentido de minimizar os 
eventuais impactos negativos causados pela obra na natureza. 

 

5. MEDIDAS E RECOMENDAÇÕES PARA PROJECTO E OBRAS DE DRENAGEM 

5.1. Considerações Gerais 

As medidas e recomendações que a seguir se apresentam, tanto para a fase de projecto como 
para a fase das obras, abordam os principais aspectos relacionados com os seguintes tipos de 
drenagem: 

• Drenagem transversal, relativa às PH que permitiram garantir as continuidades dos 
escoamentos das linhas de água atravessadas pelas vias férreas. 

• Drenagem longitudinal, relativa ao escoamento das águas nas plataformas das vias e à 
protecção destes das escorrências provenientes das bacias envolventes exteriores. 

• Drenagem profunda, relativa a eventuais rebaixamentos de níveis freáticos para proteger 
a plataforma. 

• Protecção das bocas dos túneis - todas as bocas dos túneis deverão ter estruturas de 
protecção contra a entrada de água nos mesmos, devido às escorrências superficiais 
provenientes dos pontos mais elevados dos terrenos envolventes. 

* 
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As medidas e recomendações constituem, por assim dizer, uma lista de linhas guia que 
procuram respeitar não só as orientações da RAVE, como das Entidades Licenciadoras e ainda 
aquelas que decorrem da prática corrente e experiência acumulada dos projectistas. 

 

5.2. Drenagem Transversal 

5.2.1. Cálculos e Dimensionamentos 

Relativamente ao projecto deverão ser tidos em consideração os seguintes requisitos: 

• O caudal de dimensionamento das PH e outros órgãos equivalentes é calculado para um 
período de retorno T = 100 anos. 

• O caudal máximo admitido para ser escoado por uma PH (circular, quadrada, ou 
rectangular) é de 40,0 m³/s. 

• As inclinações das soleiras das PH devem situar-se em torno da faixa 0,005 e 0,010, 
embora caiba ao projectista a escolha da sua decisão de modo a não serem ultrapassadas 
a velocidade máxima excepcional (v = 5,0 m/s) e a mínima excepcional (v = 0,5 m/s). 

• Para velocidades de escoamento superiores a 2 m/s serão utilizados dispositivos 
convenientes de protecção e/ou dissipação de energia (gabions, colchões Reno, tapetes 
de enrocamento, solo cimento, sacos de areia, etc., etc.). 

• O diâmetro mínimo a considerar para as PH será de 1,00 m. 

• Não são admitidas PH de secção dupla. 

• Qualquer que seja a forma da secção da PH (circular, quadrada, ou rectangular) não será 
ocupada mais de 80% da altura da secção útil de escoamento. 

• Para PH de betão, nomeadamente de secção circular, convém que, para o caudal de 
cheia, as tensões de arrastamento sejam sempre iguais ou superiores a 2,5 Kg/m². 

• O topo do carril deverá fixar-se, no mínimo, 2,0 m acima da cota máxima cheia, estimada 
para secção de montante da PH. 

 

5.2.2. Obra 

Relativamente à componente “obra” propriamente dita, há que atender aos seguintes 
requisitos: 

• os leitos dos cursos de água permanentes não serão desviados para permitir a implantação 
de aterros das plataformas das vias; 

• os taludes na vizinhança inundável de uma PH serão protegidos dos efeitos da água até à 
cota do topo da boca de montante; 

• as bocas de PH, em aterros a montante ou a jusante, possuirão um dente no extremo mais 
largo da sua laje de fundação, para evitar erosões provocadas pela percolação, erosões 
essas que podem levar à destruição da boca e afectar o funcionamento da PH; 

• de um modo geral serão evitados nas bocas as arestas vivas que conduzem ao 
descolamento da veia líquida nos escoamentos, diminuindo as capacidades daquelas 
estruturas hidráulicas; 
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• as Passagens Hidráulicas, para além das inclinações reduzidas, (acima referidas) terão que 
possuir características que permita o eventual atravessamento por fauna local, como é o 
caso, por exemplo, de não possuírem degraus nem a montante, nem a jusante; 

• na localização e concepção das PH serão tidos em conta factos tão importantes como a 
existência de habitações ou estradas a montante, ou a jusante, devendo ser previstos os 
dispositivos e os meios para minorar aquelas situações. 

 

Nota: O Troço Lisboa-Alenquer, nas suas zonas de implantação a descoberto e fora de 
viadutos, apresenta situações deste tipo que terão que ser devidamente 
salvaguardadas, face às grandes taxas de ocupação urbana, e industrial, dos terrenos 
atravessados.  

 

5.2.3. Drenagem Longitudinal 

Nesta fase apenas são referidos os principais órgãos a utilizar (a projectar e a construir). 

Os órgãos que garantirão o escoamento das bacias hidrográficas da plataforma da via e a sua 
protecção de descargas de bacias anexas são, de um modo geral, os seguintes: 

• Colectores (de betão, PP, PVC, corrugados ou não, ou outros materiais). 

• Drenos (de betão, de PVC corrugado, ou outros, com ou sem brita, com manta geotextil, 
etc.). 

• Bocas em aterro. 

• Valetas de pé de talude (várias secções possíveis). 

• Valetas de plataforma (várias secções possíveis, com ou sem tampa). 

• Órgãos de dissipação de energia (degraus, canal em “tumbling flow”, etc.). 

• Caixas de inspecção e passagem (vários tipos). 

• Câmaras de visita (vários tipos, em função da profundidade e dos diâmetros dos colectores 
em presença). 

 

5.2.4. Drenagem Profunda 

Os principais órgãos, ou componentes a utilizar são: 

• Drenos (de betão furado, PVC perfurado de secções circulares ou abobadas, ou ainda do 
tipo “stabidrain” - com alma de PVC em favos e envolvente em manta geotextil, com a 
secção inferior impermeável para optimizar o escoamento da água drenada na parte 
superior. 

• Colectores de descarga (betão, PVC, PEAD, etc.). 

• Caixas de inspecção e passagem. 

• Câmaras de visita. 

• Bocas em aterro. 

• Canais de betão para escoamento das descargas. 

• Órgãos de dissipação de vários tipos. 
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6. MEDIDAS E RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AOS PROJECTOS DE VIADUTOS  

6.1. Considerações Gerais 

Nos projectos dos viadutos, para além de muitos outros aspectos fundamentais e de outras 
áreas de intervenção, há que ter em atenção especial as características hidráulicas do curso ou 
linha de água onde a obra vai ser implantada. 

Há aspectos importantes a atender, tais como:  

• Estabilidade do leito e margens. 

• Caudais de cheia (estimados ou medidos) e correspondentes cotas altimétricas para leitos 
maior ou menor, ramificações, etc… . 

• Caudal sólido. 

• Evolução de erosões e sedimentações. 

• Sobreelevações da superfície livre das águas em escoamento. 

• Influência (eventual) de marés. 

• Acções hidrodinâmicas sobre as estruturas (pilares, estacas, maciços de encabeçamento, 
estacas, cortinas, encontros). 

• Outras acções. 

 

6.2. Algumas Recomendações de Carácter Genérico 

Decorrentes da prática e da literatura da especialidade, relembram-se algumas recomendações 
para projecto e obra: 

• A extensão, ou desenvolvimento, dos viadutos deve abranger, na totalidade, o vale onde 
se desenvolve a linha de água a transpor. 

• No que se refere às cotas altimétricas, o projecto e obra deverão garantir, com margem de 
segurança aceitáveis, os níveis máximos de água, previstos ou calculados, para a máxima 
cheia. 

• A base do carril não deverá ser projectada com uma segurança mínima de 1,00 a 1,50 m 
acima da cota de máxima cheia. Os riscos deverão ser analisados em função do binómio 
custo-benefício. 

• Os pilares dos viadutos não devem ser projectados ou executados dentro do leito menor da 
linha de água. 

• Os processos mais indicados para proteger e evitar o descalçamento da fundação de 
pilares são os relativos a medidas de protecção local e obras de fixação do leito e das 
margens. 

• São recomendadas soluções com tapetes de enrocamento, gabiões, solo cimento e 
estacas prancha. 

 

7. CONCLUSÕES PRELIMINARES 

Nos traçados disponíveis em planta e perfil longitudinal da via férrea são analisadas as 
previsíveis intercepções das linhas de água em presença e a tipologia das obras a executar 
(viadutos e passagens hidráulicas). 
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Para as várias passagens hidráulicas foi efectuado um pré-dimensionamento das mesmas e 
apresentado um conjunto de linhas guias de orientação para reduzir ao máximo os impactes 
nos terrenos atravessados. 
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