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ABSTRACT
Urban drainage systems in Europe are mostly combined or mixed. The problem associated with this typology of
systems is related to the existence of a greater surface runoff affluence to the network, along with the increase
of infiltrations in periods of higher rainfall, often resulting in sewers and WWTP overloading and, consequently,
in combined sewers overflows. The occurrence of frequent discharges is an environmental problem as far as it
leads to the degradation of the receiving environment quality. Currently, the increasing environmental concern
and the need to comply with quality parameters have led to the development of different treatment strategies
that are alternative to end-of-pipe treatment, such as bases solutions, interception of flows and the expansion of
the system's storage capacity. The expansion of storage capacity by means of retention tanks construction allows
the reduction of overflows frequency and volume being that, in the last decades, it has become common practice
in the countries of North and Central Europe, such as Germany, Holland and Denmark. The main objective of this
dissertation is to present the different techniques currently used for the improvement of combined systems, with
a main focus on system’s storage capacity expansion through implantation of storage basins. In this way,
methodologies of sizing and design of storage structures will be presented, with respective application to a case
study.
Key-words: combined sewers, combined sewers overflows, storage basins, urban drainage
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RESUMO
Os sistemas drenagem urbana na Europa são maioritariamente unitários, mistos ou pseudo-separativos. A
problemática associada a esta tipologia de sistemas prende-se com a existência de uma maior afluência de
escorrências superficiais à rede, à qual acresce um aumento das infiltrações em períodos de maior pluviosidade,
resultando, frequentemente, em sobrecarga das ETAR e, consequentemente na descarga de caudais excedentes
(“combined sewers overflows”, em terminologia anglo-saxónica) diretamente para o meio recetor. A ocorrência
de descargas frequentes constitui um problema do ponto de vista ambiental, na medida em que potencia a
degradação da qualidade dos meios recetores. Atualmente, a crescente preocupação ambiental e a necessidade
de cumprimento de parâmetros de qualidade, levaram ao desenvolvimento de diferentes estratégias de
beneficiação alternativas ao tratamento em “fim de linha”, das quais se destacam as soluções de controlo na
origem, a interceção de caudais e a expansão da capacidade de armazenamento do sistema. A ampliação da
capacidade do sistema através da construção de bacias de armazenamento de caudais unitários permite reduzir
a frequência e o volume das descargas de excedentes, sendo que nas últimas décadas tornou-se prática habitual
nos países do Norte e Centro da Europa, como Alemanha, Holanda e Dinamarca. A presente dissertação tem
como objetivo principal apresentar as diferentes técnicas atualmente utilizadas para beneficiação de sistemas
unitários, com principal enfoque na expansão da capacidade do sistema por implantação de bacias de
armazenamento. Desta forma, serão apresentadas metodologias de dimensionamento e conceção de estruturas
de armazenamento, com respetiva aplicação a um caso de estudo.
Palavras-chave: sistemas unitários, descargas diretas de excedentes, bacias de armazenamento, drenagem urbana

iii

iv

AGRADECIMENTOS
A realização da presente dissertação apenas foi possível graças à intervenção e apoio de diversas pessoas, às
quais gostaria de expressar o meu mais sincero agradecimento.
À minha orientadora, Professora Filipa Ferreira e ao Professor José Saldanha Matos, pela oportunidade
concedida tanto a nível pessoal como a nível académico, por todo o apoio, incentivo, disponibilidade e troca de
ideias, que contribuíram não só o desenvolvimento da presente dissertação, mas também para minha formação
profissional enquanto futura engenheira.
Aos meus colegas de trabalho na HIDRA, Hidráulica e Ambiente, Lda., em especial à Ruth, por todo o apoio,
incentivo e contributos para o desenvolvimento desta dissertação.
À minha família, em especial aos meus pais e madrinha, pelo exemplo que são, pelo seu apoio incondicional,
incentivo, carinho, paciência e ajuda, que possibilitaram a superação de todos os obstáculos que foram surgindo
ao longo deste percurso.
Ao Tiago, por tudo. Pela presença constante, amor e amizade nos últimos anos, pelas palavras encorajadoras e
pelo contributo fundamental na minha formação pessoal e académica.
Ao João, por toda a amizade, paciência e apoio nos últimos 5 anos, que contribuíram de forma fundamental para
o meu sucesso académico e para a realização da presente dissertação.
Aos meus amigos, Duarte, João, Bárbara e Catarina por toda a amizade, apoio e compreensão.

v

vi

TABELA DE CONTEÚDOS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Introdução ............................................................................................................................................... 1
1.1.

Âmbito da dissertação ......................................................................................................................... 1

1.2.

Objetivos ............................................................................................................................................. 3

1.3.

Estrutura .............................................................................................................................................. 3

Sistemas de Drenagem Urbanos ............................................................................................................... 5
2.1.

Considerações Introdutórias ............................................................................................................... 5

2.2.

Tipologia de Sistemas de Drenagem Urbana....................................................................................... 5

2.3.

Enquadramento Legislativo ................................................................................................................. 6

2.4.

Problemas de Qualidade de Água em Sistemas de Drenagem Unitários ............................................ 8

2.5.

Caracterização de Caudais Excedentes ................................................................................................ 9

Estratégias de Beneficiação de Sistemas de Drenagem Unitários ........................................................... 13
3.1.

Considerações Introdutórias ............................................................................................................. 13

3.2.

Soluções de Controlo na Origem ....................................................................................................... 13

3.3.

Interceção e Desvio de Caudais ......................................................................................................... 17

3.4.

Armazenamento de Caudais Excedentes .......................................................................................... 20

3.5.

Tratamento de Caudais Excedentes................................................................................................... 21

Metodologias de Dimensionamento de Estruturas de Armazenamento ................................................. 26
4.1.

Considerações Introdutórias ............................................................................................................. 26

4.2.

Método da Precipitação Crítica ......................................................................................................... 28

4.3.

Método Simplificado ......................................................................................................................... 35

4.4.

Critério da Carga Hidráulica ............................................................................................................... 46

4.5.

Método Holandês .............................................................................................................................. 47

Conceção de Estruturas de Armazenamento .......................................................................................... 49
5.1.

Considerações Introdutórias ............................................................................................................. 49

5.2.

Elementos Constituintes.................................................................................................................... 50

5.3.

Sistema de Telemetria ....................................................................................................................... 59

Caso de Estudo ....................................................................................................................................... 63

vii

7.

6.1.

Considerações Introdutórias ............................................................................................................. 63

6.2.

Sistema de Drenagem de Lisboa ....................................................................................................... 64

6.3.

Dados Base ........................................................................................................................................ 65

6.4.

Dimensionamento das Estruturas de Armazenamento..................................................................... 70

6.5.

Análise e Síntese Conclusiva .............................................................................................................. 76

Conclusão............................................................................................................................................... 77

Referências Bibliográficas ............................................................................................................................... 81
Anexos ........................................................................................................................................................... 85

viii

LISTA DE FIGURAS
Figura 3.1 - Representação esquemática de um poço absorvente (adaptado de WOODS et al., 2015). .............. 14
Figura 3.2 - Representação esquemática de uma vala revestida com coberto vegetal ( adaptado de WOODS,
2015). .................................................................................................................................................................... 15
Figura 3.3 - Representação esquemática de uma faixa filtrante (adaptado de WOODS et al. ,2015). .................. 15
Figura 3.4 - Representação esquemática de uma trincheira de infiltração (adaptado de WOODS et al., 2015). . 16
Figura 3.5 - Representação esquemática de pavimentos porosos e com estrutura reservatório (adaptado de
WOODS et al., 2015) (esquerda) e respetiva ilustração do seu efeito. ................................................................. 17
Figura 3.6 – Representação esquemática do funcionamento de uma válvula do tipo vórtice: 1) posição de
passagem livre; 2) posição de vórtice (adaptado de CLEANWATER, 2003) (esquerda) e curva caraterística de
uma válvula do tipo vórtice (adaptado de MATOS, 2006) (esquerda). ................................................................. 18
Figura 3.7 – Representação esquemática de uma câmara de desvio equipada com uma válvula do tipo
flutuador e respetivas comportas de entrada e saída (adaptado de HIDROSTANK, 2004). .................................. 19
Figura 3.8 – Exemplo de curva caraterística de uma válvula do tipo flutuador (adaptado de MATOS, 2006). ..... 20
Figura 3.9 - Representação esquemática do sistema Actiflo.............................................................................. 24
Figura 3.10 - Representação esquemática de um leito de macrófitas com escoamento subsuperficial
horizontal (adaptado de EAWAG, 2015). ............................................................................................................... 25
Figura 4.1 – Fluxograma dos processos de dimensionamento de bacias de armazenamento de acordo com o
objetivo das mesmas............................................................................................................................................. 27
Figura 4.2 - Ábaco para a determinação do volume específico de armazenamento (adaptado de MINISTERE
DE L'AGRICULTURE, 1988). .................................................................................................................................... 33
Figura 4.3 - Valores do parâmetro at em função do tempo de concentração, tc (adaptado de MINISTÈRE
D'AGRICULTURE, 1998). ........................................................................................................................................ 34
Figura 4.4 - Ábacos para determinação do parâmetro de arrastamento de depósitos (aa) (adaptados de ATVA128, 1992). .......................................................................................................................................................... 43
Figura 4.5 - Ábaco para determinação do volume específico de armazenamento (adaptado de ATV-A128,
1992). .................................................................................................................................................................... 43
Figura 5.1 - Representação esquemática de uma estrutura de armazenamento. ................................................ 51
Figura 5.2 – Representação esquemática da obra de entrada. ............................................................................. 51
Figura 5.3- Estrutura de armazenamento em betão enterrada em Madrid (esquerda) e estrutura de
armazenamento em betão a céu aberto na Alemanha (direita) ( adaptado de MAGRAMA, 2014). .................... 52

ix

Figura 5.4 - Representação esquemática do separador hidrodinâmico Fluidsep (adaptado de FIELD et al.,
2004). .................................................................................................................................................................... 53
Figura 5.5 - Sistema de limpeza basculante (esquerda) e sistema de limpeza por câmara de descarga (direita)
( adaptado de MAGRAMA, 2014). ......................................................................................................................... 54
Figura 5.6 – Bacia de armazenamento com soleira em serpentina e configurações da pendente transversal (
adaptado de MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, 1988). ............................................................................................ 55
Figura 5.7 - Esquema de seleção do tipo de sistema de limpeza automática ( adaptado de MAGRAMA, 2014).
.............................................................................................................................................................................. 55
Figura 5.8 - Exemplos de passadiços laterais no interior da câmara de retenção. ................................................ 57
Figura 5.9 - Cobertura de um reservatório no Parque Joan Miró (esquerda) e cobertura do reservatório
Etxebarri com espaços verdes, ambos em Barcelona. .......................................................................................... 57
Figura 6.1 - Bacias hidrográficas do concelho de Lisboa (adaptado de HIDRA et al., 2015).................................. 64
Figura 6.2 -Hidrogramas Padrão de tempo seco, de 10 minutos, de verão e inverno, semana e fim-de-semana,
para o histórico de dados medidos no Caneiro de Alcântara de Agosto de 2015 (adaptado de ADIST, 2015). .... 66
Figura 6.3 - Distribuição da precipitação por intervalos de intensidade média (mm/h) de acordo com o
número de eventos, para durações superiores a 30 minutos (adaptado de FERREIRA, 2006). ............................ 67
Figura 6.4 - Curva de intensidade versus frequência de precipitação, para durações de precipitação superiores
a 30 minutos (adaptado de FERREIRA, 2006)........................................................................................................ 67
Figura 6.5 - Intensidade de precipitação e frequência de eventos monitorizados................................................ 68
Figura 6.6 - Histograma de número de eventos de tempo de chuva monitorizados e respetivos caudais
gerados. ................................................................................................................................................................. 68
Figura 6.7 - Histograma de número de eventos de tempo de chuva monitorizados e respetivos volumes
gerados. ................................................................................................................................................................. 68
Figura 6.8 - Curva padrão de CQO afluente à ETAR em tempo seco (esquerda) e registo de concentrações de
CQO e SST de um evento em tempo de chuva (direita). ....................................................................................... 69
Figura 6.9 - Percentagem de carga de CQO registada no Caneiro de Alcântara, nos primeiros 30% de volume
(adaptado de ADIST, 2015). ................................................................................................................................... 70
Figura 6.10 - Localização das bacias de armazenamento referentes ao Cenário 1. .............................................. 71
Figura 6.11 - Localização das bacias de armazenamento referentes ao Cenário 2. .............................................. 74

x

LISTA DE QUADROS
Quadro 2.1 - Concentrações dos principais poluentes nos diferentes caudais municipais (adaptado de EPA,
2004). .................................................................................................................................................................... 10
Quadro 4.1 - Valores do parâmetro at em função do tempo de drenagem, tc (adaptado de MINISTÈRE
D'AGRICULTURE, 1998). ........................................................................................................................................ 33
Quadro 4.2 - Tempo mínimo de retenção hidráulica, em função da intensidade de precipitação crítica de
projeto (adaptado de DAVID, 1995). ..................................................................................................................... 35
Quadro 4.3 - Valores médios anuais do regime de precipitação e da carga poluente de referência (adaptado
de ATV-A128, 1992). .............................................................................................................................................. 36
Quadro 4.4 - Grupo de inclinação do terreno (adaptado de ATV-A128, 1992). .................................................... 42
Quadro 5.1 - Caraterísticas de dimensionamento da soleira de acordo com o sistema de autolimpeza
(adaptado de MAGRAMA, 2014)........................................................................................................................... 56
Quadro 6.1 - Cenário de evolução demográfica para a sub-bacia de Alcântara (adaptado de HIDRA et al.,
2015). .................................................................................................................................................................... 65
Quadro 6.2 - Dados base utilizados para dimensionamento das bacias de armazenamento referentes ao
Cenário 1. .............................................................................................................................................................. 71
Quadro 6.3 – Volumes obtidos por aplicação do Método da Precipitação Crítica e do Método Simplificado,
para o Cenário 1. ................................................................................................................................................... 72
Quadro 6.4 - Resumo dos volumes e dimensões obtidos para as bacias de armazenamento referentes ao
Cenário 1. .............................................................................................................................................................. 72
Quadro 6.5 - Quantidades anuais de CQO tratadas e não tratadas, de acordo com a intensidade dos eventos
pluviométricos. ..................................................................................................................................................... 73
Quadro 6.6 - Quantidades anuais de SST tratadas e não tratadas, de acordo com a intensidade dos eventos
pluviométricos. ..................................................................................................................................................... 73
Quadro 6.7 - Dados base utilizados para dimensionamento das bacias de armazenamento referentes ao
Cenário 2. .............................................................................................................................................................. 74
Quadro 6.8 – Valores obtidos para as bacias de armazenamento referentes ao Cenário 2.................................. 75
Quadro 6.9 - Comparação dos volumes obtidos no Cenário 2 com os valores constantes da Solução B do PGDL
2016-2030. ............................................................................................................................................................ 75
Quadro 6.10 - Quadro síntese dos cenários de dimensionamento. ...................................................................... 76

xi

LISTA DE ANEXOS
ANEXO I – DADOS OBTIDOS PELO SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALCÂNTARA
ANEXO II – DIMENSIONAMENTO DO CENÁRIO 1

xii

LISTA DE ACRÓNIMOS E SIMBOLOGIA

%Ai

Percentagem de área impermeável

A

Área própria da bacia de drenagem a montante da estrutura de armazenamento e descarga

a

Parâmetro da curva intensidade-duração-frequência, para um determinado período de retorno

aa

Parâmetro de arrastamento de depósitos

ACA,i

Área de drenagem da sub-bacia i

ADIST

Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico

ADN

Ácido Desoxirribonucleico

af

Parâmetro de redução do tempo de percurso na rede de coletores

Ah

Área da secção horizontal da bacia

ah

Parâmetro de precipitação média anual

Ai

Área impermeável da bacia de drenagem

ap

Parâmetro de concentração média em CQO do caudal em tempo seco

Ared

Área reduzida da bacia de drenagem

at

Parâmetro adimensional do Método da Precipitação Crítica

Av

Área transversal da bacia de armazenamento

b

Parâmetro da curva intensidade-duração-frequência, para um determinado período de retorno

C

Coeficiente do Método Racional

Cap

Capitação de águas residuais

CBO

Carência Bioquímica de Oxigénio

CBO5

Carência Bioquímica de Oxigénio ao fim de 5 dias, a 20ºC

cco

Concentração média teórica em CQO das descargas de excedentes unitários

cd

Concentração fictícia em CQO proveniente de sistemas separativos cuja rede de águas residuais drene
para o sistema unitário

CE

Comunidade Europeia

CEE

Comunidade Económica Europeia

cet

Concentração em CQO do efluente da ETAR durante tempo chuvoso

cr

Concentração em CQO do escoamento pluvial
xiii

cts

Concentração em CQO do escoamento em tempo seco

Dméd

Duração média

e0

Taxa admissível de descarga de excedentes

EPA

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos

ETAR

Estação de Tratamento de Águas Residuais

h

Altura da bacia de armazenamento

haimp

Hectare impermeável

Hb

Carga Hidráulica

hpr

Precipitação média anual

hpr,útil

Precipitação média anual útil

I

Intensidade de precipitação

Ic

Intensidade Crítica de Precipitação

IGi

Inclinação do terreno da sub-bacia i, em função do declive médio do terreno

IGIDL

Instituto Geofísico Infante Dom Luiz

IGm

Grupo de inclinação média do terreno

Ijus

Caudal pluvial específico que se admite passar para a ETAR

INE

Instituto Nacional de Estatística

IPMA

Instituto Português do Mar e da Atmosfera

L

Comprimento da bacia de armazenamento

l

Largura da bacia de armazenamento

m

Razão média de mistura

P

Proporcional

PGDL

Plano Geral de Drenagem de Lisboa

PI

Proporcional Integral

PID

Proporcional Integral Derivativo

PL0

Carga poluente anual, em CQO, descarregada para o meio recetor por descargas diretas de excedentes
unitários

PLet

Carga poluente anual, em CQO, da parcela do escoamento pluvial descarregada para o meio recetor
após tratamento na ETAR

PLr

Carga poluente anual, em CQO, do escoamento pluvial afluente ao sistema de drenagem unitário
xiv

Pop

População

Q

Caudal

q

Caudal efluente

Qcrit

Caudal unitário crítico afluente à estrutura de armazenamento e descarga

Qest,MR

Caudal médio de estiagem do meio recetor

Qjus

Parcela do caudal pluvial crítico que se admite passar para jusante da estrutura de armazenamento e
descarga com destino à ETAR

Qo

Parcela do escoamento pluvial que é descarregada diretamente para o meio recetor

Qpc

Caudal Pluvial Crítico

qr24

Caudal médio pluvial específico que se admite passar para a ETAR

Qr24

Caudal médio pluvial que se admite passar para a ETAR

Qro

Caudal médio pluvial correspondente à situação média anual de descarga de excedentes

QrS

Caudal de origem pluvial que, devido a ligações indevidas e ao aumento da infiltração, entra pelas
redes separativas de águas residuais domésticas implantadas a montante, durante os períodos
chuvosos

qs

Caudal específico efluente

Qt

Caudal máximo que se admite passar para jusante da sub-bacia de drenagem, com destino à ETAR

Qts24

Caudal médio em tempo seco (incluindo o caudal de infiltração e o caudal proveniente de sistemas
separativos de águas residuais domésticas implantadas a montante

qts24

Caudal médio específico em tempo seco

Qtsp

Caudal de ponta horário em tempo seco

Qwp

Caudal de ponta horário das águas residuais

SI-GeA Sistema Inteligente de Apoio à Gestão Avançada de Sistemas Urbanos de Águas Residuais
SST

Sólidos Suspensos Totais

SUDS

Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável

T0

Somatório das durações dos períodos de descarga de excedentes, em ano médio

tc

Tempo de concentração

tcrit

duração crítica de precipitação

te

Tempo de esvaziamento

THM

Trihalometanos

tp

Tempo de percurso na rede de coletores
xv

tret

Tempo de retenção hidráulica

UE

União Europeia

UV

Ultravioleta

v

Velocidade máxima na direção do escoamento

V

Volume total de armazenamento necessário

Vestat

Volume estático nos coletores

Vestrutura Volume de armazenamento da estrutura a construir
VLE

Valor limite de emissão

Vmontante Somatório de volumes de armazenamento existentes, ou a construir, a montante da sub-bacia em
estudo (incluindo os volumes de armazenamento de sub-bacias a montante)
Vr

Volume específico de armazenamento

VRro

Volume médio anual de descargas de excedentes

Vs

Volume específico de armazenamento

Vs,col

Contribuição do volume de armazenamento dos coletores

xa

Quociente entre o caudal médio e o caudal de ponta em tempo seco

Qt,m

Somatório dos caudais que se admite passar para jusante de estruturas de armazenamento e descarga
localizadas a montante da bacia de drenagem considerada

xvi

1. INTRODUÇÃO
1.1.

ÂMBITO DA DISSERTAÇÃO

No século XIX, tanto nos países europeus como nos Estados Unidos da América, era prática corrente a
implementação de sistemas unitários, pelo que, aquando a ocorrência de grandes afluências aos coletores,
geradas por eventos pluviométricos de elevada intensidade, existiam frequentemente descargas de caudais
unitários excedentes para os meio recetores. Na segunda metade do século XIX, estudos científicos começaram
a demonstrar ligações entre as descargas de águas residuais excedentes, a poluição do meio recetor e surtos de
doenças. Com estes avanços, a noção de que a diluição assegurada pelo meio hídrico era suficiente e garantia a
inocuidade da descarga, tornou-se obsoleta, tendo-se verificado uma mudança nos métodos de gestão adotados
pelas entidades gestoras. Todavia, apenas na segunda metade do século XX, houve uma total compreensão por
parte da comunidade científica, da extensão e seriedade desta problemática (FIELD, et al., 2004).
Em 1994, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), reconheceu as consequências que os
caudais unitários acarretam não só para o meio ambiente, mas também para a saúde pública, através da Política
Nacional de Controlo de Caudais Unitários Excedentes (“National CSO Control Policy”, em terminologia anglosaxónica) que afirma:
“Os caudais unitários excedentes consistem numa mistura de efluentes de origem
doméstica, comercial, industrial e escorrências pluviais. Esta tipologia de caudais contém
frequentemente elevados níveis de sólidos suspensos, elementos patogénicos,
microrganismos, poluentes tóxicos, nutrientes, óleos, gorduras e diversos outros poluentes.
A descarga direta destes efluentes para os meios recetores pode provocar o incumprimento
dos requisitos e parâmetros de qualidade estabelecidos, e ainda provocar riscos para a
saúde humana e para a vida aquática.”

A elevada fração poluente caraterística dos caudais unitários excedentes, deve-se maioritariamente à sua origem,
no entanto, em sistemas de drenagem unitários existe um fenómeno relativamente comum que exacerba esta
carga poluente. Durante tempo seco, o caudal que aflui ao sistema é significativamente inferior ao caudal de
tempo chuvoso, uma vez que apenas afluem os caudais domésticos e industriais e as infiltrações. Esta situação,
1

promove a acumulação de sedimentos no interior dos coletores que, aquando a ocorrência de um evento
pluviométrico de maior intensidade, são arrastados com o caudal gerado, podendo resultar muitas vezes na
descarga de caudais consideravelmente poluídos num curto intervalo de tempo. Um estudo levado a cabo em
Nova Iorque, revelou que 20 a 30% dos sólidos transportados pelo caudal afluente depositam nos coletores,
sendo eventualmente descarregados durante a ocorrência de sobrecarga do sistema (FIELD, et al., 2004).
Não obstante à elevada carga poluente originalmente transportada pelas águas residuais de origem doméstica e
industrial, é importante ressalvar que as escorrências superficiais urbanas resultantes diretamente dos eventos
pluviométricos, só por si, já são contaminadas por detritos, dejetos animais, partículas de solo, óleos, gorduras,
pesticidas, metais pesados, vegetação e material proveniente da circulação de veículos na via pública. Na Carolina
do Norte, um estudo realizado numa bacia em Durham, demostrou que a concentração de CQO diretamente
proveniente das escorrências superficiais era superior ao que seria expectável para um efluente unitário para
uma bacia de semelhantes dimensões (FIELD & STRUZESKI, 1972). Segundo o mesmo estudo, 40 a 80% da carga
orgânica total anual é descarregada para os meios recetores através de caudais unitários excedentes, em tempo
chuvoso.
Tal como referido anteriormente, a descarga desta tipologia de caudais acarreta efeitos adversos para a saúde
humana, pode provocar cenários de toxicidade para a vida aquática que, em situações gravosas, resulta na morte
de espécies, interdição de zonas balneares e problemas de prejuízo estético inerentes ao valor paisagístico do
meio. Ainda que a disseminação de doenças transmitidas pela água seja geralmente resultante da ingestão de
água contaminada, existem vias de contaminação alternativas como inalação de vapor, ingestão de peixe
contaminado e contacto corporal com a água, pelo que a contaminação dos meios recetores pode ter
consequências sérias para a saúde humana.
A problemática associada à descarga de caudais excedentes para o meio recetor, tem vindo a agravar-se nas
últimas décadas devido ao acelerado crescimento urbano e, consequentes alterações do uso do solo. De facto, a
remoção da vegetação natural, a par da impermeabilização, levou à ocorrência não só de maiores volumes à
superfície, mas também de uma diminuição da resistência de escoamento, resultando em maiores velocidades
e, consequentemente, em menores tempos de concentração das sub-bacias urbanas. Paralelamente, em
determinadas regiões, a gestão dos sistemas de drenagem enfrenta algumas dificuldades, tais como, o
envelhecimento dos sistemas existentes, que contribui para o aumento dos caudais de infiltração transportados
pelos coletores, a redução dos níveis freáticos, funcionamento deficiente dos sistemas separativos e subdimensionamento hidráulico dos coletores nos núcleos urbanos mais antigos.
A este conjunto de fatores, acresce a preocupação levantada pelas alterações climáticas conducentes ao aumento
de frequência de eventos extremos. Esta situação, assume particular relevância visto que os períodos de retorno
considerados, em projeto, para áreas urbanas antigas basearam-se em dados antigos, pelo que, caso os padrões
climáticos se alterem, o desempenho dos sistemas de drenagem poderá não ser o esperado, levando à ocorrência
de inundações e a falhas mais frequentes dos sistemas.
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Nesta ótica, nas últimas décadas, foram desenvolvidas diversas estratégias de beneficiação de sistemas unitários,
baseadas em soluções de natureza estrutural, por forma a limitar a frequência de descarga de caudais excedentes
para os meios recetores. A implantação destas medidas, permite controlar e gerir a descarga de efluentes
poluídos e, simultaneamente, constitui uma estratégia de controlo de inundações através da redução dos caudais
de ponta de cheia, problemática que, atualmente, assume especial relevância no contexto nacional.

1.2.

OBJETIVOS

Com o desenvolvimento da presente dissertação pretende-se, numa primeira fase, abordar a problemática
associada à descarga de caudais excedentes unitários par o meio recetor, assim como as principais estratégias de
beneficiação associadas a sistemas unitários, com especial enfoque no aumento da capacidade de
armazenamento do sistema, através da implementação de bacias de armazenamento. Serão exploradas as
perspetivas que se têm vindo a desenvolver recentemente nesta matéria e os diversos conceitos e ideologias a
elas associadas.
No que diz respeito ao processo de dimensionamento e conceção de estruturas de armazenamento, pretendese abordar as diversas metodologias constantes de literatura de especialidade, estabelecendo princípios
orientadores para a aplicação das mesmas, conforme o propósito estabelecido para cada estrutura. Pretende-se
ainda realizar uma inventariação dos principais elementos constituintes das bacias de armazenamento,
enunciando as suas principais características, funcionalidades e condições de implementação e, ainda, enunciar
princípios gerais de definição de geometria e localização. Nesta ótica, é ambicionado que o presente documento
constitua um documento de consulta e apoio ao processo de dimensionamento e conceção de bacias de
armazenamento de caudais unitários excedentes, numa fase inicial de planeamento e pré-dimensionamento.
Dada a abrangência da temática, foi consultada diversa bibliografia específica, manuais técnicos e artigos
científicos de origem alemã, inglesa e francesa, que culminaram na recolha da informação necessária para
estruturação de uma metodologia de conceção e dimensionamento, passível de ser aplicada a um caso de estudo
e, posteriormente, a situações reais.

1.3.

ESTRUTURA

Tendo em vista os objetivos anteriormente definidos, a presente dissertação foi estruturada em sete capítulos
distintos, de forma a considerar as principias temáticas estabelecidas, constituindo o atual capítulo a Introdução.
No Capítulo 2, apresentam-se noções gerais introdutórias acerca de sistemas de drenagem urbanos, respetivos
problemas de qualidade de água associados a esta tipologia de sistemas e legislação nacional e comunitária
aplicável. É ainda realizada uma breve caracterização dos caudais unitários excedentes assim como uma descrição
dos principais problemas de qualidade da água.
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No Capítulo 3, é realizada uma apresentação e descrição das principais estratégias de beneficiação de sistemas
unitários, no que se refere a soluções de controlo na origem, a soluções de interceção de caudais, a soluções de
aumento da capacidade do sistema por implantação de bacias de armazenamento e a soluções de tratamento de
caudais excedentes, comumente designadas por soluções de fim de linha.
Do Capítulo 4, constam as principais metodologias e critérios de dimensionamento de bacias de armazenamento
antipoluição, baseadas em normas técnicas alemãs. São descritos de forma detalhada o Método da Precipitação
Crítica, o Método Simplificado e o Critério da Carga Hidráulica. Para enriquecimento do documento, é ainda
apresentado o Método Holandês, adequado para dimensionamento de bacias de armazenamento anti
inundação.
No Capítulo 5, apresentam-se os principais elementos constituintes das bacias de armazenamento, enunciando
as suas principais características e funcionalidades, e estabelecem-se princípios orientadores para seleção e
implementação dos mesmos, de acordo com as características de funcionamento da estrutura. Neste capítulo,
descrevem-se, ainda que de uma forma generalista, o sistema de telemetria e respetivos modos de controlo, e
estabelecem-se princípios gerais de definição de geometria e localização para bacias de armazenamento.
No Capítulo 6, é apresentada uma aplicação das metodologias de dimensionamento de bacias de
armazenamento a um caso de estudo na Bacia de Alcântara. De acordo com o propósito da estrutura de
armazenamento, e tendo em conta as soluções propostas pelo Plano Geral de Drenagem 2016-2030 para a Bacia
de Alcântara, são definidos dois cenários de dimensionamento, aos quais se aplicam a metodologia mais
adequada.
Por fim, no Capítulo 7, efetua-se uma síntese geral da dissertação, onde se apresentam as principais conclusões
retiradas e propõe temáticas para desenvolvimento de projetos futuros.
A presente dissertação inclui ainda dois anexos, dos quais consta informação suplementar obtida pelo sistema
de monitorização da Bacia de Alcântara, assim como as folhas de cálculo afetas aos cenários de estudo.
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2. SISTEMAS DE DRENAGEM URBANOS
2.1.

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

O crescimento urbano observado nas últimas décadas resultou num aumento exacerbado da impermeabilização
e ocupação do solo urbano, diminuindo os escoamentos naturais superficiais e aumentando significativamente
os caudais de ponta de cheia. Este fenómeno, aliado ao envelhecimento e funcionamento deficiente dos sistemas
de drenagem unitários existentes, resulta na ocorrência de descargas de caudais excedentes para o meio recetor.
De acordo com FIELD et al., (2004), a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) estima que
ocorram entre 23 000 e 75 000 eventos de descargas de excedentes de sistemas unitários por ano nos Estados
Unidos, o que se traduz numa descarga de cerca de 4 milhões de m3 de excedentes poluídos para os meios
recetores. A ocorrência de descargas frequentes de águas residuais domésticas constitui um problema ambiental
e de saúde pública, na medida em que potencia a degradação da qualidade dos recursos hídricos.

2.2.

TIPOLOGIA DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA

Os sistemas de drenagem urbana dispõem de um conjunto de componentes principais, tais como coletores,
ramais de ligação, câmaras de visita, sarjetas e sumidouros, para drenagem de águas residuais domésticas,
industriais e pluviais. As águas residuais domésticas provêm das atividades básicas domésticas, tais como
instalações sanitárias, cozinhas e lavagem de roupa, apresentando por isso grandes quantidades de matéria
orgânica facilmente biodegradável e com características temporalmente constantes. As águas residuais
industriais, tal como o nome indica, provém da atividade industrial, e apresentam uma grande variabilidade
temporal das suas características, uma vez que podem incluir uma vasta variedade de compostos químicos e
físicos, resultantes dos processos específicos de cada atividade. As águas pluviais resultam da precipitação
atmosférica e, tipicamente, apresentam menores quantidades de matéria orgânica. As águas provenientes de
regas de jardins e espaços verdes, de lavagem de arruamentos, passeios e parques de estacionamento são
equiparadas a águas pluviais (MATOS, 2006).
Segundo o Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de agosto, os sistemas de drenagem podem ser classificados de
acordo com a natureza das águas residuais que transportam em sistemas separativos, sistemas unitários e
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sistemas pseudo-separativos. Os sistemas separativos são constituídos por duas redes distintas, sendo que uma
se destina à drenagem de águas residuais domésticas e industriais e a outra à drenagem de águas pluviais ou
equiparadas. Atualmente, aquando a construção de novos sistemas de drenagem de raiz, é legalmente imposta
a construção desta tipologia de sistemas, pois permite que os efluentes de natureza distintas sejam sujeitos a
diferentes condições de tratamento e destino final, evitando assim situações de sobrecarga dos sistemas durante
eventos pluviométricos de grande intensidade. No entanto, o seu processo construtivo é mais moroso e complexo
em termos de ligações ramais prediais e o facto de ser necessários dois tipos de tubagens distintas torna a sua
implantação mais onerosa (MATOS, 2006).
Os sistemas unitários são constituídos por uma única rede de coletores que transporta conjuntamente as águas
residuais domésticas, industriais e pluviais. As ETAR a jusante dos sistemas unitários são, tipicamente,
dimensionadas para um caudal três a seis vezes o caudal médio em tempo seco, revelando-se um processo
bastante complexo, em virtude das grandes variações de volumes de caudais transportados. Segundo MATOS
(2006), esta tipologia de sistemas apresenta uma simplicidade de projeto e economia de primeiro investimento
muito menor, quando comparada com os sistemas separativos, sendo apenas necessária a implementação de um
único tipo de coletores. Contudo, tal como referido anteriormente, em tempo de chuva existem descargas de
excedentes poluídos, decorrentes da sobrecarga dos sistemas, o que acarreta elevados impactes ambientais para
os meios recetores, ao qual acresce o aumento dos encargos energéticos em estações elevatórias e tratamento.
Os sistemas pseudo-separativos, ou separativos parciais, distinguem-se dos sistemas separativos, por permitirem,
em condições excecionais, a ligação de águas pluviais, como por exemplo em pátios interiores, aos coletores que
recolhem as águas residuais domésticas e industriais. A implantação deste tipo de sistemas pode diminuir
significativamente o investimento inicial em zonas planas ou com elevados níveis freáticos, ainda que se verifique
um acréscimo dos encargos de exploração e conservação, comparativamente com o sistema separativo
convencional (MATOS, 2006).

2.3.
2.3.1.

ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO
NOTA INTRODUTÓRIA

Atualmente, no contexto nacional, não prevalece legislação específica no que diz respeito a descarga de caudais
unitários excedentes. Desta forma, e ainda que a legislação comunitária e nacional não estabeleçam limites de
frequência, duração ou concentração das descargas excedentes, seguidamente apresentam-se as Diretivas e
Decretos-Lei de maior relevância, no que concerne a matéria relacionada com os recursos hídricos e descargas
controladas de ETAR para o meio recetor.
2.3.2.

DIREITO COMUNITÁRIO

Diretiva 2013/139/CE

A Diretiva 2013/139/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto, altera as Diretiva 2000/60/CE e
Diretiva 2008/105/CE, no que respeita às substâncias prioritárias no domínio da água. Reconhece a ameaça que
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a poluição química das águas superficiais representa para o ambiente aquático, estabelecendo, por isso, que os
Estados-Membros deverão aplicar as medidas necessárias para reduzir, de forma gradual, a poluição provocada
por estas substâncias, a fim de as eliminar.

Diretiva 2006/7/CE

A Diretiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro, relativa à gestão da qualidade
das águas balneares, revoga a Diretiva 76/160/CEE. O objetivo da presente diretiva consiste na preservação,
proteção e melhoria da qualidade do ambiente e na proteção da saúde humana, em complemento da Diretiva
2000/60/CE. Desta forma, estabelece disposições aplicáveis no que diz respeito à monitorização, classificação e
gestão da qualidade das águas balneares e à prestação de informações ao público sobre as mesmas.

Diretiva 2000/60/CE

A Diretiva Quadro da Água (DQA) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, é o principal
instrumento da Política da União Europeia relativa à água, estabelecendo um quadro de ação comunitária para a
proteção das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas,
tendo sido transposta para o direito nacional através da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. A DQA estabelece
uma abordagem que pretende evitar a contínua degradação dos ecossistemas aquáticos e zonas húmidas
terrestres diretamente dependentes dos mesmos, através da regulação de emissões e descargas, por imposição
de valores limites de emissão e padrões de qualidade.

Diretiva 98/15/CE

A Diretiva 98/15/CE da Comissão de 27 de fevereiro, altera a Diretiva 91/271/CEE no que respeita a determinados
requisitos de descargas provenientes de estações de tratamento de águas residuais urbanas efetuadas em zonas
sensíveis sujeitas a eutrofização, estabelecidos no anexo I.

Diretiva 91/271/CEE

A Diretiva 91/271/CEE tem como objetivo principal a proteção do ambiente dos efeitos nefastos das descargas
de águas residuais, estabelecendo, por isso, a obrigatoriedade de dotar os aglomerados populacionais, de acordo
com a respetiva descarga e a natureza do meio recetor, de sistemas de drenagem e tratamento. De acordo com
a mesma diretiva, são ainda estabelecidos critérios para identificação de zonas sensíveis.

2.3.3.

DIREITO NACIONAL

Decreto – Lei nº 130/2012

O Decreto-Lei nº 130/2012 de 22 de junho, procede à segunda alteração da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro,
que aprova a Lei da Água, transpondo a Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
outubro, estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas.
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Decreto – Lei nº 103/2010

O Decreto-Lei nº 103/2010 de 24 de setembro estabelece as normas de qualidade ambiental (publicadas no
anexo III), para as substâncias prioritárias e para outros poluentes, identificados, respetivamente, nos anexos I e
II, no domínio da política da água, e transpõe para a ordem jurídica interna o disposto na Diretiva n.º
2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, assim como, parcialmente, a Diretiva
2009/90/CE, da Comissão, de 31 de Julho. Procede também à regulamentação parcial do nº 6 do art. 54º da Lei
da Água, aprovada pela Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro.

Decreto – Lei nº 133/2015

O Decreto – Lei nº133/2015 de 13 de julho, procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho,
que transpõe a Diretiva 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativamente ao tratamento de águas residuais
urbanas.

Decreto – Lei nº 236/98

O Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade
de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos, definindo os
requisitos a observar na utilização das águas para os seguintes fins: águas para consumo humano, águas para
suporte da vida aquícola, águas balneares e águas de rega; assim como as normas de descarga das águas residuais
na água e no solo. Atribui competências a diversas entidades, relativa e especificamente a cada um daqueles
domínios, no que respeita ao licenciamento, inspeção, fiscalização, vigilância e classificação e inventário das
águas.

2.4.

PROBLEMAS DE QUALIDADE DE ÁGUA EM SISTEMAS DE DRENAGEM
UNITÁRIOS

O forte processo de urbanização ao longo das últimas décadas provocou uma indeclinável alteração das
características naturais das bacias hidrográficas, particularmente ao nível da redução dos níveis freáticos e dos
escoamentos naturais superficiais, resultantes da excessiva impermeabilização e ocupação do solo urbano. Desta
forma, aquando a ocorrência de eventos pluviométricos de grande intensidade, é frequente a ocorrência de
inundações urbanas e descargas de caudais unitários excedentes diretamente para o meio recetor, devido à
sobrecarga do sistema. O aumento das atividades humanas associado à crescente urbanização também tem
provocado um agravamento da concentração de poluentes nas escorrências superficiais não sujeitas a
tratamento, provocando não só a contaminação dos solos, mas também dos recursos hídricos superficiais. A
ocorrência destes fenómenos acarreta consequências muito negativas não só a nível social, económico e
infraestrutural, no caso das inundações urbanas, mas também a nível ambiental, uma vez que a ocorrência de
descargas frequentes, por vezes com taxas de diluição reduzidas, contribui para a poluição dos meios hídricos
recetores (DAVID, 2003). O efeito da redução da capacidade natural de infiltração e retenção das bacias
hidrográficas é ainda agravado pelo atual envelhecimento dos sistemas existentes, o que se traduz por um
aumento dos caudais de infiltração, e pelo deficiente funcionamento dos sistemas separativos, provocado pela
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existência de ligações indevidas da rede pluvial à rede doméstica. No caso dos sistemas de drenagem localizados
na proximidade de meios recetores influenciados pela maré, a variação do nível da água pode ainda interferir
com o normal funcionamento do sistema, através da entrada de água para a rede, dificultando o escoamento e
o funcionamento da ETAR.
No que diz respeito ao funcionamento da ETAR, segundo POLASKOVA (2006), a afluência de caudais com uma
grande percentagem de águas pluviais pouco poluídas, ou seja, com uma grande taxa de diluição, por vezes
coincidentes com períodos de menor consumo doméstico, diminui a eficiência de tratamento da ETAR,
aumentando dessa forma os custos operacionais associados.
De acordo com WILLS (2000), embora em alguns países a legislação imponha um número limite de descargas
anuais diretas para os meios recetores como forma de controlo de poluição, e ainda que esse limite seja
cumprido, verifica-se que em certos locais, a qualidade dos meios hídricos é afetada, apresentando de uma forma
global má qualidade. Segundo o mesmo autor, esta situação deve-se ao facto de o volume de descargas ser
relativamente superior à capacidade de renovação do meio recetor, pelo que será necessário a aplicação de um
sistema de gestão e controlo de poluição que implemente outra tipologia de soluções para além da limitação de
descargas. Face aos desafios anteriormente expostos, na última década, observou-se o desenvolvimento de
novas abordagens estratégicas para planeamento, gestão e operação de sistemas de drenagem urbanos,
baseadas no conceito de desenvolvimento sustentável e no reconhecimento da importância do conceito
“ecossistema” na gestão dos recursos hídricos (DAVID, 2003). Estas novas abordagens têm por objetivo a redução
de inundações e a redução da poluição através da minimização dos caudais de ponta e da gestão das cargas
poluentes, e serão abordadas com maior detalhe no Capítulo 3 da presente dissertação.

2.5.
2.5.1.

CARACTERIZAÇÃO DE CAUDAIS EXCEDENTES
NOÇÕES GERAIS

A concentração de poluentes associadas aos caudais excedentes é altamente variável, estando dependente não
só da localização do sistema, mas também do evento pluviométrico a partir do qual foi originado esse mesmo
caudal. Assim, as quantidades relativas de caudais domésticos, comerciais/industriais e pluviais drenados pelo
sistema são o principal fator influenciador das concentrações de cada caudal excedente. Outros fatores que
também podem contribuir para as diferentes composições dos caudais são o tempo de intervalo entre os eventos
pluviométricos e a respetiva duração. De facto, é expectável que após um longo período seco se deposite uma
maior quantidade de matéria poluente e que, por sua vez, aquando a ocorrência dos primeiros eventos
pluviométricos, os caudais arrastem esses mesmos poluentes (efeito “first flush”) (EPA, 2004). Os principais
poluentes presentes nos caudais excedentes provém de diversas fontes, destacando-se a carência bioquímica de
oxigénio (CBO5) os sólidos suspensos totais (SST), os microrganismos patogénicos, elementos tóxicos e nutrientes.
As águas residuais domésticas, tipicamente, contêm microrganismos patogénicos, CBO5, SST e nutrientes e as
águas residuais provenientes da indústria e de instituições comerciais para além dos poluentes enunciados
anteriormente, contribuem, em maior proporção, com óleos, gorduras e elementos tóxicos. As águas pluviais
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apresentam uma concentração de poluentes consideravelmente menor que os caudais domésticos e industriais,
no entanto também contribuem com quantidades significativas de CBO5, SST e elementos tóxicos. No Quadro 2.1
apresentam-se as concentrações típicas dos diferentes poluentes enunciados anteriormente, nas várias tipologias
de caudais.
Quadro 2.1 - Concentrações dos principais poluentes nos diferentes caudais municipais (adaptado de EPA, 2004).
Poluentes
Coliformes Fecais
(colónias/100ml)

CBO5 (mg/l)

SST (mg/l)

Chumbo (g/l)

Cádmio (g/l)

Fósforo Total (mg/l)

Azoto de Kjeldahl
(mg/l)

2.5.2.

Caudais

Nº de amostras

Caudal Tempo Seco
Caudal Excedente
Caudal Pluvial
Caudal Tratado

Gama
106

109

Média

603
1 707
-

–
3 – 4 x 107
1 – 5 230 x 10 3
-

215 x 103
5 081
< 200

Caudal Tempo Seco

-

88 – 451

140

Caudal Excedente
Caudal Pluvial
Caudal Tratado

501
3 110
-

4 - 696
0.4 - 370
-

43
32
30

Caudal Tempo Seco

-

118 - 487

400

Caudal Excedente
Caudal Pluvial
Caudal Tratado

995
3 396
-

1 – 4 420
0.5 – 4 800
-

127
84
30

Caudal Tempo Seco
Caudal Excedente
Caudal Pluvial
Caudal Tratado
Caudal Tempo Seco
Caudal Excedente
Caudal Pluvial
Caudal Tratado

438
2 954
21
401
2 582
465

0.5 – 250
5 – 1 013
0.2 – 1 200
0.2 – 1.4
0.1 – 101
0.16 – 30
0.04 – 16 000
0.01 - 3

48
16
0.6
2
1
0.04

Caudal Tempo Seco
Caudal Excedente
Caudal Pluvial
Caudal Tratado
Caudal Tempo Seco
Caudal Excedente
Caudal Pluvial
Caudal Tratado

43
3 283
72
59
373
3 199
64

1.3 – 16
0.1 – 21
0.01 – 15
0.07 – 6
11 – 61
0 – 82
0.05 – 66
0.5 – 32

6
0.7
1.65
0.27
33
4
3.95
1.4

MICRORGANISMOS PATOGÉNICOS

Os microrganismos patogénicos são microrganismos causadores de doenças em seres vivos sendo que, no caso
dos caudais excedentes particular, podem afetar diretamente a saúde pública. O principal indicador
bacteriológico para avaliar a qualidade dos meios hídricos é concentração de coliformes fecais, tais como E. coli
e enterecocos, comumente encontrados nos intestinos e nas fezes de animais de sangue quente. Tal como se
pode observar no Quadro 2.1, os caudais excedentes apresentam concentrações consideráveis de coliformes
fecais, entre 3 a 4 x 107 colónias/100 ml, ainda que sejam muito menores que as concentrações dos caudais
unitários em tempo seco.

2.5.3.

CARÊNCIA BIOQUÍMICA DE OXIGÉNIO (CBO5)

A carência bioquímica de oxigénio ao fim de 5 dias de incubação a 20ºC (CBO5) é um parâmetro amplamente
utilizado para quantificação da demanda de oxigénio em águas residuais. A matéria orgânica presente nas águas
residuais é uma mistura de escreta, resíduos domésticos das cozinhas, resíduos industriais e outras substâncias
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descarregadas no sistema. Quando são descarregadas quantidades significativas de CBO5 nos meios hídricos, o
oxigénio dissolvido pode ser rapidamente consumido pelos microrganismos para transformação da matéria
orgânica, resultando numa situação possivelmente ameaçadora para a vida aquática. Pela análise do Quadro 2.1,
verifica-se que as concentrações médias de CBO5 nos caudais excedentes são, tipicamente, 5 vezes maiores que
as concentrações nos caudais pluviais e cerca de 1.4 vezes maiores que as concentrações nos efluentes tratados.

2.5.4.

SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS (SST)

Os sólidos suspensos totais (SST) são um parâmetro que permite a quantificação de matéria particulada de
pequenas dimensões. Nas águas residuais os SST incluem uma grande variedade de materiais, tais como restos
de plantas, argila e materiais industriais. Altas concentrações de SST podem afetar a flora e fauna aquática, uma
vez que podem obstruir as brânquias dos peixes, provocar uma diminuição na sua taxa de crescimento, de
reprodução e na sua imunidade a certas patologias (EPA, 2004). Através da observação do Quadro 2.1, constatase que a concentração média de sólidos suspensos totais nos caudais excedentes é cerca de 2.2 vezes superior à
concentração dos caudais pluviais e 4.2 vezes superior à concentração nos efluentes tratados.

2.5.5.

ELEMENTOS TÓXICOS

Os elementos tóxicos são substâncias químicas que em determinadas concentrações podem representar riscos
tanto a nível ambiental como para a saúde pública. Dos principais elementos tóxicos destacam-se os metais, como
o chumbo e cádmio, os hidrocarbonetos e as substâncias orgânicas sintéticas, tipicamente provenientes de
instalações industriais ou da circulação de veículos nas vias públicas. Pela análise do Quadro 2.1, constata-se que
as concentrações de chumbo nos caudais excedentes são três vezes superiores às concentrações nos caudais
pluviais e oitenta vezes superiores aos efluentes tratados. No que diz respeito ao cádmio, as concentrações nos
caudais excedentes são duas vezes superiores às concentrações nos caudais pluviais e cinquenta vezes superiores
às concentrações nos efluentes tratados.

2.5.6.

NUTRIENTES

Tipicamente, as águas residuais apresentam grandes quantidades de nutrientes, como fósforo e azoto,
provenientes não só de instalações industriais, mas também das escorrências superficiais que transportam
fertilizantes aplicados nas áreas urbanas ajardinadas de domínio público ou privado. Os nutrientes são essenciais
para o crescimento dos seres vivos, no entanto, quantidades excessivas de fósforo e azoto podem provocar um
crescimento acelerado de algas e outras plantas indesejadas, podendo mesmo resultar na eutrofização de massas
de água. Pela análise do Quadro 2.1 observa-se que as concentrações médias de fósforo total nos caudais
excedentes é cerca de 2.6 superior à concentração deste nutriente nos caudais pluviais e 20 vezes superior à
concentração nos efluentes tratados. No caso do azoto de Kjeldahl, à semelhança do fósforo total, a concentração
nos caudais excedentes é 2.5 vezes superior à concentração nos caudais pluviais e nos efluentes tratados.
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3. ESTRATÉGIAS DE BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS DE
DRENAGEM UNITÁRIOS

3.1.

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

A crescente preocupação ambiental e a necessidade de cumprimento da legislação relativa à qualidade dos meios
hídricos, levou ao desenvolvimento e implementação de estratégias que evitem os efeitos nefastos da descarga
de excedentes. Assim, a implementação de estratégias de beneficiação de sistemas de drenagem unitários
baseiam-se na adoção de medidas estruturais e não-estruturais com o objetivo final de erradicar a descarga de
caudais excedentes poluídos para o meio recetor. Inicialmente, a construção de sistemas de drenagem
separativos de raiz e a ampliação das estações de tratamento de águas residuais, constituíam medidas
frequentemente equacionadas para a beneficiação desta tipologia de sistemas, contudo os custos excessivos e a
ineficácia faces às influências indevidas no sistema, levaram à pesquisa de novas soluções. Deste modo, as
tendências atuais baseiam-se na adoção de quatros tipologias de soluções: soluções de controlo na origem,
soluções estruturais de expansão da capacidade de armazenamento do sistema, soluções de interceção e desvio
e soluções de tratamento em fim de linha.

3.2.
3.2.1.

SOLUÇÕES DE CONTROLO NA ORIGEM
NOTA INTRODUTÓRIA

O acentuado crescimento urbano verificado nas últimas décadas, resultou num aumento da impermeabilização
e consequente alteração das condições de drenagem natural das águas pluviais em meio urbano. A elevada
impermeabilização dos solos resulta diretamente numa diminuição da capacidade de infiltração e retenção das
águas pluviais, aumentando o escoamento superficial e diminuindo os tempos de concentração. O aumento da
capacidade dos sistemas de drenagem existentes como solução para diminuição do risco de inundações urbanas
é frequentemente inviável do ponto de vista encómio e inexequível do ponto de vista técnico, pelo que se torna
imperativa a implementação de técnicas de beneficiação alternativas. Neste contexto surgem as soluções de
controlo na origem (“Low Impact Development Measures”, em terminologia anglo-saxónica) ou Sistemas Urbanos
de Drenagem Sustentável (SUDS), que consistem em técnicas que permitem a redução dos caudais de ponta e
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dos volumes de águas pluviais afluentes ao sistema de drenagem através dos armazenamento temporário e/ou
infiltração na proximidade do local em que a precipitação atinge a superfície. Algumas das soluções de controlo
na origem mais recorrentes consistem em poços absorventes, trincheiras de infiltração, valas revestidas com
coberto vegetal e pavimentos porosos, as quais se descrevem concisamente no presente subcapítulo.
3.2.2.

POÇOS ABSORVENTES

Os poços absorventes ou de infiltração (“soakway” ou “infiltration pit”, em terminologia anglo-saxónica),
representados esquematicamente na Figura 3.1, são infraestruturas que permitem a infiltração das águas pluviais
no solo diretamente através da superfície ou através da rede de coletores. Tipicamente, estas estruturas, são
preenchidas com material poroso, tal como brita, que permite assegurar o armazenamento temporário da água,
consoante a natureza do solo e as suas condições de alimentação (WOODS, et al., 2015). De uma forma geral,
podem distinguir-se dois tipos de poços absorvente de acordo com a posição de base do poço em relação ao nível
freático: poços de infiltração, cuja cota do nível da base do poço está acima do nível freático, pelo que a água
pluvial é infiltrada através de percolação pela camada não saturada do solo; e poços de injeção, quando o nível
freático se encontra acima do nível da cota de base do poço, sendo a água pluvial conduzida diretamente para o
aquífero (FERREIRA, 1999). A nível estrutural, os poços absorventes são, geralmente, estruturas cilíndricas
enterradas em betão ou alvenaria, revestidas por material geotêxtil, sendo que a sua profundidade e diâmetro
estão dependentes das características do solo e da quantidade de água a infiltrar.

Geotêxtil
Material poroso

Tubo de
inspeção

Figura 3.1 - Representação esquemática de um poço absorvente (adaptado de WOODS et al., 2015).

Das principais vantagens destacam-se o baixo custo de construção e manutenção, a simplicidade de implantação,
a flexibilidade, o domínio de aplicação em meio urbano e a compatibilidade com solos com uma camada
superficial impermeável ou pouco permeável. No entanto, estas infraestruturas também apresentam algumas
limitações, tais como a possibilidade de contaminação das águas subterrâneas, a não compatibilidade com
terreno rochoso ou com nível freático elevado e a necessidade de manutenção frequente para evitar a
colmatação (WOODS, et al., 2015).
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3.2.3.

VALAS REVESTIDAS COM COBERTO VEGETAL E FAIXAS FILTRANTES

As valas revestidas com coberto vegetal (“swales”, em terminologia anglo-saxónica) são infraestruturas de
desenvolvimento longitudinal de pouca profundidade, secção variável e revestidas com coberto vegetal (relva ou
plantas rasteiras) (WOODS, et al., 2015), tal como se observa na Figura 3.2. O seu principal objetivo é atenuar o
escoamento, promovendo o seu armazenamento e infiltração ao longo do percurso, de forma a possibilitar a sua
depuração através de processos físicos e biológicos. Este tipo de estruturas é particularmente adequado e eficaz
face a precipitações pouco intensas e são, geralmente, implantados paralelamente a arruamentos ou estradas.
Das principais vantagens destacam-se a fácil execução e o baixo custo de instalação e manutenção (FERREIRA,
1999).
Processo de
tratamento

Altura do
escoamento

Figura 3.2 - Representação esquemática de uma vala revestida com coberto vegetal (adaptado de WOODS, 2015).

As faixas filtrantes (“filter strips”, em terminologia anglo-saxónica) (Figura 3.3) são faixas de vegetação que
revestem taludes suaves, nos quais as escorrências pluviais escoam até atingirem o sistema de drenagem ou o
meio recetor. Estas estruturas são concebidas primariamente para funcionarem como pré-tratamento, a fim de
reter sedimentos ou outros materiais que poderiam, posteriormente, colmatar outra componente do sistema a
jusante, sendo adequadas para áreas relativamente pequenas como estradas e parques de estacionamento
(WOODS, et al., 2015).

Espessura mínima do
solo: 150 mm

Solo não compactado com espessura
mínima de 300 mm

Faixa Filtrante
Filtro de argila

Figura 3.3 - Representação esquemática de uma faixa filtrante (adaptado de WOODS et al.,2015).

3.2.4.

TRINCHEIRAS DE INFILTRAÇÃO

As trincheiras de infiltração (“filter drains”, em terminologia anglo-saxónica) (Figura 3.4) são estruturas de
desenvolvimento longitudinal, com profundidade, geralmente, não superior a 1 metro, destinadas à recolha de
águas pluviais em áreas urbanas de 2 a 4 ha (FERREIRA, 1999). Desta forma, as águas afluentes são recolhidas e
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retidas na trincheira e, posteriormente, transportadas até um coletor ou meio recetor. Esta tipologia de estruturas
é total ou parcialmente preenchida com material granular poroso, como brita, seixo ou cascalho, e envolvida em
geotêxtil para impedir a migração de materiais finos e colmatação da estrutura. No que diz respeito ao seu
funcionamento, a entrada da água pode realizar-se lateralmente, através da ligação da rede à trincheira, e a qual
se designa por alimentação pontual, ou pode realizar-se diretamente pela superfície, designada por alimentação
direta. No caso de alimentação pontual, as trincheiras devem possuir um tubo perfurado de forma a melhorar a
distribuição da água em toda a sua extensão. A saída da água pode efetuar-se por dois meios: por infiltração no
solo, de forma distribuída, através da base e/ou das paredes laterais; ou através de um dreno de saída para uma
câmara de visita, de forma localizada, dotada de um dispositivo de regulação de caudal (WOODS, et al., 2015). As
trincheiras de infiltração reduzem os caudais de ponta, promovem a recarga dos aquíferos e são facilmente
integráveis em meio urbano, sendo por isso aconselhável a sua implementação em parques de estacionamento,
áreas residenciais ou estradas, desde que possuam solos de alta permeabilidade e nível freático abaixo do fundo
da trincheira. Ressalva-se que a implementação destas estruturas é desaconselhada em terrenos inclinados,
devido à probabilidade de ocorrência de deslizamentos, em consequência da sua implementação (WOODS, et al.,
2015).
Faixa de coberto
vegetal

Geotêxtil

Geotêxtil

Material Filtrante

Tubo perfurado

Figura 3.4 - Representação esquemática de uma trincheira de infiltração (adaptado de WOODS et al., 2015).

3.2.5.

PAVIMENTOS POROSOS E PAVIMENTOS RESERVATÓRIO

Os pavimentos porosos (“porous pavements”, em terminologia anglo-saxónica) distinguem-se dos demais por
possuírem um revestimento permeável que permite a infiltração de água para camadas inferiores através dos
seus vazios. Os pavimentos com estrutura reservatório (“porous structure pavements”, em terminologia anglosaxónica) diferem dos pavimentos porosos por possuírem uma camada de base onde é possível armazenar as
águas pluviais que, posteriormente, são infiltradas ou reconduzidas para os coletores. Desta forma, para além de
gerirem as águas pluviais que caem diretamente na sua superfície, também permitem a infiltração de águas
pluviais provenientes de áreas adjacentes, como telhados e áreas de estacionamento. Na Figura 3.5 encontra-se
uma representação esquemática destes pavimentos e uma imagem exemplificativa do seu efeito.
Segundo FERREIRA (1999), estas tipologias de pavimentos são especialmente indicadas quando o
armazenamento necessário por unidade de área de infiltração é reduzido, em locais pouco inclinados, de solos
permeáveis e com níveis freáticos relativamente profundos. Segundo o mesmo autor, para além da eficiente
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remoção de cargas poluentes, os pavimentos porosos e com estrutura reservatório, destacam-se das restantes
soluções de controlo na origem, por não ocuparem áreas adicionais para além das ocupadas pelas próprias vias
rodoviárias, apresentando durabilidade e resistência semelhante aos pavimentos convencionais. Como principal
desvantagem, destaca-se a elevada propensão para ocorrência de colmatação superficial, uma vez que não é
possível intercetar os óleos, gorduras e sedimentos existentes nas escorrências superficiais.

Pavimento Poroso

Pavimento Reservatório

Figura 3.5 - Representação esquemática de pavimentos porosos e com estrutura reservatório (adaptado de WOODS et al.,
2015) (esquerda) e respetiva ilustração do seu efeito.

3.3.
3.3.1.

INTERCEÇÃO E DESVIO DE CAUDAIS
PRINCÍPIOS DE INTERVENÇÃO

Tal como referido anteriormente, existem zonas urbanas críticas com elevado risco de inundação, não só devido
à reduzida disponibilidade gravítica para escoar caudais gerados a montante, mas também devido à influência
das marés. Desta forma, a interceção e desvio de caudais através da construção de túneis de desvio é uma das
técnicas mais utilizadas para atenuação de caudais de ponta de cheia, permitindo o desvio dos caudais das zonas
críticas a montante, para descarga a jusante. Os túneis para desvio de caudais são soluções frequentemente
utilizadas como alternativa a soluções de reserva (vide subcapítulo 3.4), no transporte e/ou armazenamento das
águas residuais geradas nas bacias de drenagem urbanas, especialmente em zonas urbanas consolidadas onde
existe limitação espacial para implantação de bacias de armazenamento. A decisão de optar pela construção de
túneis prende-se com o facto de estes permitirem o transporte de caudais de grande magnitude, ou seja, para
período de retorno elevados (caudais centenários). A atenuação de caudais desta ordem de grandeza por
implementação de soluções de reserva, só se seria possível através de estruturas de armazenamento com
dimensões elevadas o que, devido aos constrangimentos espaciais, não é, frequentemente, possível em zonas
urbanas consolidadas.
Assim, a construção de túneis de desvio permite não só a interceção e desvio do caudal excedente em tempo
húmido para o meio recetor, mas também a recondução de volumes de água, provenientes de sistemas unitários,
com maior carga contaminante para sistemas de tratamento (vide subcapítulo 3.5). O desvio de caudais é
normalmente conseguido através de câmaras de desvio que, em tempo seco, encaminham todo o caudal para
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estação de tratamento. Quando o caudal excede a capacidade da ETAR é desviado para um coletor e descarregado
diretamente para o meio recetor. O controlo e desvio de caudais pode também ser realizado através de
dispositivos de regulação que permitem o controlo do caudal que aflui ao coletor de jusante, tais como válvulas
do tipo vórtice e válvulas do tipo flutuador, as quais se descrevem com maior detalhe seguidamente.

3.3.2.

EQUIPAMENTO DE CONTROLO E REGULAÇÃO DE CAUDAIS

Válvulas do Tipo Vórtice

As válvulas do tipo vórtice (“vortex valves”, em terminologia anglo-saxónica) são dispositivos de regulação
estáticos, tipicamente com forma cónica ou circular, que permitem o controlo de caudais com elevada carga
hidráulica. Esta tipologia de válvulas apresenta um modo de funcionamento muito simples mas também muito
distinto, estando apenas dependente da carga hidráulica a montante: para cargas hidráulicas baixas, em tempo
seco, comporta-se como uma placa com um grande orifício, pelo que o caudal passa com perdas de cargas
localizadas reduzidas; para cargas hidráulicas elevadas, em tempo húmido, inicia-se um vórtice e o seu
comportamento é equivalente a um escoamento por uma placa com um orifício pequeno, introduzindo uma
perda de carga significativa.
De facto, em tempo de chuva, frequentemente, o caudal afluente excede o caudal de dimensionamento da
válvula, provocando uma acumulação de água no coletor de montante e, consequentemente, acumulação de ar
na parte superior da válvula. Assim, a regulação da descarga dá-se através do movimento rotacional da massa
líquida, provocado pela conversão da energia potencial da água em energia cinética. Após término do evento
pluviométrico, a altura da água diminui e dá-se a destruição do vórtice, provocando um novo aumento de caudal
para a mesma secção. O aumento da velocidade de escoamento permite assim, não só a autolimpeza da câmara
de desvio onde se insere a válvula, como também do coletor de jusante (MATOS, 2006). O comportamento
anteriormente descrito resulta numa curva característica em forma de S, tal como se observa na Figura 3.6.
1)

2)

Figura 3.6 – Representação esquemática do funcionamento de uma válvula do tipo vórtice: 1) posição de passagem livre; 2)
posição de vórtice (adaptado de CLEANWATER, 2003) (esquerda) e curva caraterística de uma válvula do tipo vórtice
(adaptado de MATOS, 2006) (esquerda).
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Pela análise da curva característica de uma válvula do tipo vórtice (Figura 3.6) constata-se que, após formação do
vórtice, a variação do caudal desviado com a carga hidráulica a montante é pouco acentuada e para valores
elevados de altura de água, o caudal descarregado é semelhante ao correspondente a alturas muito inferiores.
No que diz respeito a manutenção, esta tipologia de válvulas não requer nenhum procedimento em específico,
pois não possui peças móveis nem necessita de energia elétrica para o seu funcionamento. No entanto, no
período inicial de funcionamento, são recomendadas algumas inspeções para verificação do correto
funcionamento da válvula. Posteriormente, devem apenas ser realizadas inspeções esporádicas para garantir que
não existem problemas de colmatação. Em comparação com os restantes dispositivos de regulação de caudal, as
válvulas do tipo vórtice destacam-se pela sua grande robustez e resistência hidráulica, fundamental em sistemas
unitários devido aos materiais que podem transportar, e pela grande seção transversal de escoamento, total e
permanentemente descerrada, independentemente da carga a montante. Ademais, são equipamentos de grande
precisão de regulação, de montagem e operação simples, com autolimpeza interna e elevada segurança de
serviço, podendo operar para caudais entre os 10 e os 800 l/s e cargas superiores a 4 m (MATOS, 2006).

Válvulas do Tipo Flutuador

Segundo MATOS (2006), os coletores sujeitos a elevada variabilidade do nível da água, consequência da influência
da maré, devem dispor de válvulas do tipo flutuador (“tide gates”, em terminologia anglo-saxónica), pois caso
contrário, as válvulas do tipo vórtice estariam constantemente em operação, provocando o seu desgaste
prematuro. As válvulas do tipo flutuador, esquematicamente representadas na Figura 3.7, consistem numa
pequena câmara metálica com duas comportas, uma comporta de entrada e outra de saída, no interior da qual
é instalado um sistema de flutuadores.

Transmissão de
Controlo
Comporta de
Saída

By-Pass

Comporta de
Entrada

Flutuador

Figura 3.7 – Representação esquemática de uma câmara de desvio equipada com uma válvula do tipo flutuador e respetivas
comportas de entrada e saída (adaptado de HIDROSTANK, 2004).
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Desta forma, em tempo seco, as comportas de entrada e de saída estão totalmente abertas, permitindo o
escoamento de todo o caudal afluente. Durante um evento pluviométrico de maior intensidade, o nível da água
aumenta até exceder um determinado valor, a partir do qual o flutuador move a comporta de entrada de forma
a garantir um caudal constante e, regulando, simultaneamente, a comporta de saída na sua posição normal. Caso
ocorra algum tipo de oclusão que limite a entrada de caudal, o flutuador cai e a comporta de entrada abre-se
totalmente, fazendo com que o objeto seja empurrado pelo caudal. Pelo contrário, se a obstrução se der na
comporta de saída, o flutuador sobe até à sua posição normal, fazendo com que a comporta de saída se abra
completamente.
À semelhança das válvulas do tipo vórtice, as válvulas do tipo flutuador não necessitam de energia elétrica e
também apresentam uma curva característica, a qual se apresenta na Figura 3.8. Pela observação da curva
caraterística, verifica-se que durante um determinado período, é permitida a passagem de um caudal superior
ao teoricamente esperado e, embora este efeito possa ser eliminado, verifica-se vantajoso, pois contribui para a
autolimpeza dos coletores de jusante. Esta tipologia de válvulas adequa-se a caudais entre 6 a 450 l/s,
ligeiramente inferiores aos caudais das válvulas do tipo vórtice, e alturas de água entre os 0.5 e os 4 m (MATOS,
2006).

Figura 3.8 – Exemplo de curva caraterística de uma válvula do tipo flutuador (adaptado de MATOS, 2006).

3.4.

ARMAZENAMENTO DE CAUDAIS EXCEDENTES

Durante tempo seco, os sistemas de drenagem unitários conseguem facilmente acomodar e transportar os
caudais até às estações de tratamento, contudo durante o período chuvoso, a capacidade hidráulica dos coletores
é frequentemente excedida, resultando na descarga de caudais excedentes poluídos para os meios recetores.
Atualmente, uma das soluções estruturais mais utilizadas para erradicação de descargas de excedentes passa
pela expansão da capacidade de armazenamento dos sistemas, permitindo assim o armazenamento dos caudais
em estruturas especialmente concebidas para esse efeito. Desta forma, quando o caudal afluente ao sistema de
drenagem ultrapassa um determinado valor limite, que geralmente é o caudal de dimensionamento da ETAR, o
descarregador entra em funcionamento drenando para a bacia de armazenamento, a qual vai enchendo até a
atingir a sua capacidade máxima. Uma vez atingida a capacidade total de armazenamento da estrutura, o restante
caudal excedente é diretamente descarregado para o meio recetor. Na fase descendente do hidrograma de cheia,
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assim que o caudal afluente seja inferior ao caudal limite estabelecido, a estrutura começa progressivamente a
esvaziar, reconduzindo o efluente para a ETAR.
O armazenamento de caudais excedentes, tipicamente, é realizado em estruturas próprias para esse efeito ou no
interior do próprio sistema, podendo ser on-line ou off-line. Segundo (HIDRA, et al., 2015), as estruturas de
armazenamento desenvolvidas especificamente para este efeito, são dimensionadas, em regra, para períodos de
retorno entre um a cinco anos, sendo a sua implementação bastante comum em países com a Alemanha, Suíça
e Dinamarca. Segundo o mesmo autor, a título de exemplo, destaca-se o caso da cidade de Aalborg, na Dinamarca,
em que para uma população de 300 000 e.p existem entre 100 a 150 descarregadores, metade dos quais com
estrutura de armazenamento associada.
Em Portugal, embora os sistemas de drenagem sejam maioritariamente unitários, a implementação de estruturas
próprias para armazenamento de caudais excedentes ainda não é prática comum. Segundo DAVID (2004), um
estudo realizado com objetivo desenvolver soluções de controlo de descargas de excedentes em Lisboa,
demostrou que o aumento da capacidade do sistema de drenagem não é suficiente para garantir os parâmetros
de qualidade do meio hídrico, sendo necessária a implementação de técnicas de tratamento avançadas para estes
efluentes.
No entanto, a expansão da capacidade de armazenamento do sistema de drenagem não é conseguida apenas
através da construção de novas estruturas de retenção, podendo ser utilizados coletores fora de serviço e até
mesmo a capacidade dos próprios coletores do sistema. Uma vez que os sistemas unitários são concebidos para
transportar caudais de ponta gerados por eventos pluviométricos com períodos de retorno de aproximadamente
5 anos, na maioria dos eventos deverá existir volume disponível no interior das condutas que permita o
armazenamento temporário de caudal. Tipicamente, as zonas de armazenamento temporário localizam-se em
zonas planas onde se possam instalar dispositivos de controlo e regulação de caudal. Caso se pretenda construir
sistemas de drenagem de raiz, os coletores poderão ser sob-dimensionados por forma dispor de capacidade
adicional de armazenamento. Não é expectável que o armazenamento on-line, só por si, ofereça qualquer tipo
de tratamento, uma vez que se pretende promover a autolimpeza do sistema, reduzindo assim os custos de
manutenção. Desta forma, para obtenção do máximo benefício, o armazenamento on-line deve ser combinado
com técnicas de tratamento, o que permitirá não só uma atenuação do caudal de ponta, mas também a
otimização do processo de tratamento na estação de tratamento (FIELD & O’CONNOR, 1997).

3.5.

TRATAMENTO DE CAUDAIS EXCEDENTES

Como referido anteriormente, a combinação de técnicas de armazenamento e tratamento, podem constituir uma
metodologia eficaz no que diz respeito à beneficiação de sistemas de drenagem unitários. As soluções de
tratamento de excedentes, também denominadas por medidas de tratamento de fim de linha, são um conjunto
de operações e processos aplicados em estações de tratamento de águas residuais, com o objetivo de reduzir a
carga poluente e microbiológica do efluente, a fim de evitar a degradação dos meios recetores. Desta forma, o
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tratamento de caudais excedentes provenientes de sistemas unitários pode ser efetuado nas ETAR, sem que haja
necessidade da sua ampliação, sendo apenas necessária a implementação de estruturas localizadas a montante
dos descarregadores de tempestade de forma a armazenar os caudais e, posteriormente, reconduzi-los para a
tratamento.
Segundo AMARAL (2011), a seleção das técnicas de tratamento de caudais excedentes, devido à sua forte
componente pluvial, torna-se subjetiva e controversa, dependendo de parâmetros como exigências
regulamentares, condições económicas locais, entidades gestoras, objetivos de qualidade pretendidos e
sensibilidade do meio recetor. Ainda assim, o processo de tratamento adotado deve sempre procurar a redução
de parâmetros como sólidos suspensos, uma vez que são poluentes com grande impacte ambiental e estético no
meio recetor. Adicionalmente, e de acordo com a sensibilidade do meio recetor, podem aplicar-se metodologias
de tratamento que permitam a redução dos restantes poluentes característicos desta tipologia de caudais (vide
subcapítulo 2.5).
3.5.1.

TRATAMENTO FÍSICO

Gradagem e Desarenação

No tratamento de águas residuais, as operações que induzem mudanças através da aplicação de forças físicas são
denominadas por tratamento físico. O processo de tratamento de caudais excedentes de sistemas unitários iniciase, geralmente, com a gradagem (“screening”, em terminologia anglo-saxónica). O principal objetivo deste
processo é a remoção de sólidos do efluente, de forma a evitar que estes possam, subsequentemente, danificar
ou obstruir os restantes equipamentos, tais como válvulas e bombas. (METCALF & EDDY, 2003).
A desarenação, tal como a gradagem, é um tratamento físico que permite a remoção de sólidos mais densos que
os sólidos orgânicos biodegradáveis presentes no efluente, tais como areia, gravilha, ossos, cascas de ovo e
sementes. A remoção destes sólidos é fundamental para evitar o desgaste desnecessário dos equipamentos
mecânicos e a deposição de areia e gravilha nas condutas e digestores.

Sedimentação

A remoção de sólidos suspensos e matéria coloidal do efluente por decantação é umas das operações mais
utilizadas no tratamento de águas residuais, sendo usualmente aplicada como tratamento primário. Assim, o
principal objetivo desta operação é redução do conteúdo dos sólidos suspensos no efluente. Segundo METCALF
& EDDY (2003), uma operação de sedimentação eficiente deve atingir percentagens de redução de sólidos
suspensos na ordem dos 50 a 70% e de CBO5 na ordem dos 25 a 40%. Cruzando a informação constante do
subcapítulo 2.5 acerca das concentrações médias de CBO5 e SST nos caudais excedentes com a os valores limite
de emissão (VLE) para descargas de águas residuais, constantes do Decreto-Lei 236/98 (vide subcapítulo 2.3),
constata-se que a aplicação do tratamento de sedimentação permite o cumprimento da legislação vigor. No caso
do CBO5, e admitindo uma eficiência média de 33%, é possível obter uma redução de 43 mg/L para 33 mg/L, o
que está de acordo com o VLE de 40 mg/L. Relativamente aos SST, e admitindo uma eficiência média de 60%,
obtém-se uma redução de 127 mg/L para 50 mg/L, concordante com o VLE de 60 mg/L.
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Flotação

A flotação é um processo que permite a separação de sólidos ou partículas líquidas de um líquido, através da
introdução de bolhas de um gás na fase líquida, sendo tipicamente utilizada para remover a matéria orgânica
suspensa e concentrar biosólidos. Desta forma, o processo de flotação permite não só que as partículas com
densidades superiores à densidade do líquido ascendam à superfície, como também facilita a ascensão de
partículas com densidades inferiores, tais como óleos. Comparativamente ao processo de sedimentação, a
flotação torna-se mais eficaz na remoção de partículas de dimensões diminutas ou leves que sedimentem
lentamente, removendo-as com maior eficácia num curto espaço de tempo.
3.5.2.

TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO

O tratamento físico-químico consiste na aplicação de químicos, coagulantes e floculantes, de modo a permitir a
separação da matéria coloidal do restante efluente. A aplicação deste tratamento possibilita assim a separação
de partículas de natureza coloidal, que tipicamente são poluentes altamente estáveis, não podendo ser separados
através de operações físicas comuns como a sedimentação e a filtração. Segundo FERREIRA (1999), as principais
vantagens associadas à utilização destes agentes traduzem-se nas elevadas taxas de remoção da maioria dos
poluentes característicos deste tipo de efluentes, superiores a 80%, e os reduzidos custos de investimento inicial.

Decantação de Alta Carga – Floculação em Balastro

A decantação de alta carga (“high-rate clarification” em terminologia anglo-saxónica) é um tratamento físicoquímico que consiste num processo de decantação primária melhorado através da adição de agentes coagulantes
e/ou modificação do regime de caudal (lamelas). De entre as inúmeras vantagens apontadas a este tipo de
tratamento destacam-se a redução da área necessária para implantação, a diminuição do tempo de arranque
necessário (inferior a 30 min), a admissão de uma carga hidráulica elevada e a obtenção de um efluente altamente
clarificado (METCALF & EDDY, 2003). Uma das tipologias mais utilizadas de decantação de alta carga é a floculação
em balastro (“ballasted flocculation” em terminologia anglo-saxónica), da qual se destaca o sistema Actiflo,
representado na Figura 3.9. Este processo consiste na adição de um agente balastro (sílica ou areia micrométrica),
revestido por um polímero, e de um coagulante, que promove a destabilização da matéria coloidal e consequente
agregação às partículas em balastro. De acordo com FIELD et al. (2004), a reciclagem do agente de balastro é a
característica inovadora que distingue este processo dos demais, possibilitando assim maiores velocidades de
sedimentação das partículas. Segundo o mesmo autor, a floculação em balastro permite atingir eficiências de
remoção de sólidos suspensos superiores a 80% no tratamento de caudais excedentes unitários, sendo 10 vezes
superior ao processo tradicional de decantação. Em Portugal, na Estação de Tratamento de Águas Residuais de
Alcântara encontra-se implementado um sistema Actiflo , operacional apenas durante tempo húmido. Este
equipamento recebe uma carga hidráulica de 120 m3/m2.h e apresenta eficiências de remoção de SST na ordem
dos 80% e de CBO5 na ordem dos 60%. Mais uma vez, cruzando a informação constante do subcapítulo 2.5 com
os VLE estabelecidos no Decreto-Lei 236/98 (vide subcapítulo 2.3), constata-se que a utilização de um processo
de tratamento por decantação de alta carga com floculação em balastro, neste caso em específico o sistema
Actiflo, permite o cumprimento da legislação que vigora em matéria de descargas de águas residuais para meios
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recetores não sensíveis em Portugal. De facto, a aplicação deste sistema de tratamento, permite obter
concentrações de CBO5 e SST na ordem dos 33 mg/L e 25 mg/L (admitindo os valores médios constantes do
subcapítulo 2.5), respetivamente, concordantes com os respetivos VLE de 40 mg/L e 60 mg/L.

Cal
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Figura 3.9 - Representação esquemática do sistema Actiflo.

3.5.3.

TRATAMENTO BIOLÓGICO

O tratamento biológico é um meio de estabilização de matéria orgânica dissolvida e coloidal não sedimentável,
através da atividade microbiológica. Segundo FIELD et al. (2004), os processos de tratamento biológico utilizados
como tratamento secundário são capazes de atingir taxas de redução entre 70 a 95% de CBO5 e sólidos suspensos
para tratamento de caudais em tempo seco, contudo, para caudais excedentes de sistemas unitários a eficiência
é significativamente inferior. Ainda assim, a crescente consciencialização para a necessidade de soluções mais
sustentáveis e económicas, levou ao desenvolvimento de algumas tecnologias alternativas para tratamento
biológico de caudais excedentes, dos quais se destacam os leitos de macrófitas.
Os leitos de macrófitas (“constructed wetlands” em terminologia anglo-saxónica), também denominados, zonas
húmidas construídas e fito-ETAR, são um método de tratamento físico e biológico que permite a remoção dos
poluentes de efluentes através de processos de degradação que ocorrem naturalmente em zonas húmidas
(AMARAL, 2011), tal como se exemplifica na Figura 3.10. Na Europa, os leitos de macrófitas mais utilizados são
os que apresentam um escoamento subsuperficial horizontal (VYMAZAL, 2005 citado por AMARAL, 2011). A
utilização de leitos de macrófitas para tratamento de caudais excedentes permite a remoção da maioria dos
poluentes presentes na sua composição, sendo especialmente relevantes na degradação de matéria orgânica,
remoção de compostos azotados e microrganismos patogénicos (AMARAL, 2011).
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Saída do efluente
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Figura 3.10 - Representação esquemática de um leito de macrófitas com escoamento subsuperficial horizontal (adaptado de
EAWAG, 2015).

No que diz respeito a eficiências de remoção, para tratamento de caudais excedentes de sistemas unitários, são
expectáveis remoções na ordem dos 50 a 80% para CBO5 e CQO (BALBO et al., 2010 citado por AMARAL, 2011).
Segundo o mesmo autor, para sólidos suspensos podem ser alcançadas eficiências de remoção na ordem dos
90%. É importante ressalvar que, a implementação de sistemas de tratamento biológicos como leitos de
macrófitas, podem não ser viáveis do ponto de vista técnico, uma vez que a alimentação do efluente não é
realizada de forma contínua. Desta forma, e ainda que se verifique a remoção de SST através de processos físicos,
a eficiência de remoção de CBO5 e outros parâmetros pode ser afetada pelo decréscimo da população
microbiológica, devido à alimentação descontínua do leito.
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4. METODOLOGIAS DE DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE
ARMAZENAMENTO
4.1.

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

As bacias de armazenamento podem ser classificadas de acordo com o seu objetivo de dimensionamento em
bacias antipoluição, que consistem em estruturas concebidas para evitar a descarga de caudais poluídos para o
meio recetor e cuja aplicação é bastante comum em países como a Alemanha; e em bacias anti inundação, que
consistem em bacias concebidas para evitar a ocorrência de inundações a jusante das mesmas, sendo a sua
aplicação comum em cidades como Barcelona. As bacias antipoluição podem, ainda, ser concebidas para operar
de acordo com um objetivo mais específico, como retenção do caudal inicial mais poluído (“first flush”), limitação
da frequência de descargas anuais ou pré-tratamento do efluente armazenado. Desta forma, existem diversas
metodologias de dimensionamento, tais como o Método da Precipitação Crítica, o Método Simplificado e o
Método Holandês, que se adequam aos diferentes objetivos descritos anteriormente. Na Figura 4.1 encontra-se
representado um fluxograma, do qual consta uma síntese dos objetivos de dimensionamento das bacias de
armazenamento e respetivos métodos a aplicar.
De acordo com o fluxograma da Figura 4.1, caso se pretenda dimensionar uma bacia para controlo de inundações
recomenda-se, primeiramente, a aplicação do Método Holandês para estimativa do volume inicial da bacia e,
posteriormente, a realização de simulações dinâmicas para avaliação do comportamento da estrutura em
diferentes cenários. No caso de se pretender dimensionar uma bacia antipoluição deve optar-se pela aplicação
dos Métodos da Precipitação Crítica ou Simplificado, de acordo com o objetivo específico da bacia. Para bacias
com tempos de concentração inferiores a 20 minutos, tipicamente, o objetivo é a retenção da fração inicial do
efluente mais poluída, pelo que, é recomendada, exclusivamente, a aplicação do Método da da Precipitação
Crítica ou do Método Simplificado, sendo que o último permite a obtenção de volumes maiores e, por isso, se
considera mais conservativo. Para bacias de drenagem em que não se verifica a ocorrência de “first flush”, mas
em que se pretende controlar a frequência de descargas diretas para o meio recetor, para além da aplicação dos
Métodos da Precipitação Crítica ou do Método Simplificado, recomenda-se a realização de simulações dinâmicas
por forma a avaliar o comportamento das bacias de armazenamento para diferentes regimes pluviométricos. As
bacias de armazenamento antipoluição que não têm por objetivo a retenção do “first flush” ou a limitação do
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número de descargas de excedentes, são dimensionadas para providenciar pré-tratamento ao caudal efluente
armazenado e por isso, para além da aplicação do Método da Precipitação Crítica ou do Método Simplificado,
para estimativa do volume de armazenamento, deve ser aplicado o Critério da Carga Hidráulica, para
determinação a secção horizontal e altura da bacia, por forma a que esta tenha um comportamento semelhante
a um sedimentador.

Figura 4.1 – Fluxograma dos processos de dimensionamento de bacias de armazenamento de acordo com o objetivo das
mesmas.

Os métodos anteriormente enunciados apenas podem ser aplicados caso não exista nenhuma restrição ou
proteção especial do meio recetor, pelo que, caso o mesmo não se verifique, o dimensionamento das bacias de
armazenamento deve ser realizado recorrendo a modelação dinâmica. À exceção das bacias dimensionadas para
retenção do “first flush”, para além da inclusão de modelação dinâmica no processo de dimensionamento, é
fundamental a implementação de um sistema de controlo em tempo real, que permita a gestão integrada das
bacias com os restantes elementos do sistema de drenagem.
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4.2.
4.2.1.

MÉTODO DA PRECIPITAÇÃO CRÍTICA
NOTA INTRODUTÓRIA

O Método da Precipitação Crítica é um método experimental que visa a redução de 90% da carga poluente média
anual, expressa em CBO5, tendo sido desenvolvido por Krauth durante a realização de um estudo sobre o
funcionamento do sistema unitário de Stuttgart-Busnau, na Alemanha (ATV-A128, 1992). O estudo desenvolveuse no âmbito de um projeto de cooperação internacional no qual se optou por construir bacias de
armazenamento para garantir a proteção do Lago Constância, localizado entre a Alemanha, Áustria e Suíça. A
realização deste projeto em particular teve uma contribuição fundamental não só na demonstração da influência
que os processos de ressupensão e transporte de material sedimentado nos coletores têm na carga poluente
descarregada, mas também na importância da construção de estruturas de armazenamento para efeitos de
controlo dessa mesma descarga (MINISTÈRE DE L’ AGRICULTURE, 1988, citado em DAVID, 1995).
Através da realização do estudo, constatou-se que durante o período noturno e períodos diurnos de menor
afluência, as substâncias decantáveis se acumulavam no interior dos coletores, sendo que parte dessas
substâncias não era arrastada nos períodos de maior afluência. De acordo com as medições realizadas no âmbito
do estudo, o valor médio de deposição de material sedimentado nos coletores era de 14,4 gramas por dia e por
metro linear de coletor. Constatou-se, ainda, que as precipitações com uma intensidade média superior a 10
l/(s.ha) produziam uma ação de arrastamento e limpeza considerável das substâncias finas depositadas no
interior dos coletores, verificando-se por isso a ocorrência, no período inicial do hidrograma de cheia, de um
fluxo de poluentes, CBO5 e SST, significativo. Este fluxo inicial, denominado “first flush”, apresentava uma rápida
diminuição, sendo praticamente impercetível após 30 minutos do início dos hidrogramas de cheia. A partir das
análises realizadas aos sólidos suspensos, estimou-se que 78% provinha do material sedimentado nos coletores
e os restantes 22% provinham diretamente da bacia de drenagem (MINISTÈRE DE L’ AGRICULTURE, 1988, citado
em DAVID, 1995).
A expressão “first flush” traduz-se pela alta carga poluente (sedimentável e dissolvida) presente nas escorrências
de origem pluvial no início do evento pluviométrico (ASHLEY et al., 1993) e está dependente das características
da bacia e do sistema de drenagem. Relativamente à fração não dissolvida, para bacias com maiores inclinações,
embora o potencial de erosão seja elevado, devido às características do escoamento, é menos frequente a
acumulação de sedimentos. Por outro lado, nas bacias com menores inclinações, é comum a presença de
sedimentos nos coletores, ainda que o potencial erosivo seja limitado pelas baixas velocidades de escoamento.
Ressalva-se ainda, que para bacias com grandes áreas, o efeito de “first flush” é contrabalançado pelos elevados
tempos de concentração, sendo que sob estas circunstâncias, os sedimentos são continuamente expostos a
processos de erosão, ao qual se acrescenta o efeito de diluição do evento pluviométrico. Conclui-se assim, que
bacias com inclinações médias e áreas pequenas são mais propícias da ocorrência deste fenómeno (KREBS, et al.,
1999).
Como já foi referido anteriormente, a problemática associada à qualidade das águas pluviais reside no transporte
de poluentes existentes nas superfícies, após um período sem precipitação. Segundo TUCCI (2005), nos primeiros
28

25 mm de precipitação, é transportada cerca de 95% da carga poluente. Embora a existência do efeito “first flush”
ainda não seja unânime na comunidade científica, o seu estudo revela-se uma ferramenta de auxílio importante
no controlo de descarga de excedentes, isto porque, atualmente, a maioria dos sistemas de tratamento não tem
capacidade para tratar todo o caudal afluente em fenómenos de precipitação extrema, pelo que deverá ser dada
prioridade à fração mais poluída destes caudais.

4.2.2.

CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

O Método da Precipitação Crítica baseia-se na utilização de ábacos e critérios hidráulicos básicos para
dimensionar estruturas de armazenamento, e respetivos descarregadores de tempestade, de forma a controlar
as descargas diretas para o meio recetor, aquando a ocorrência de precipitações com uma intensidade média
inferior a uma determinada intensidade crítica (MINISTÈRE DE L’ AGRICULTURE, 1988 citado em DAVID, 1995).
Numa fase preliminar de conceção do sistema, deve proceder-se a uma divisão da bacia de drenagem num
conjunto de sub-bacias, a jusante das quais se dá uma restrição do caudal e se prevê a construção de uma
estrutura de armazenamento. Relativamente ao caudal máximo que se permite passar para jusante de cada bacia,
este deverá ser limitado pela capacidade hidráulica da ETAR, sendo que na Alemanha (país para o qual o método
foi desenvolvido), este caudal corresponde sensivelmente a duas vezes o caudal de ponta horária em tempo seco,
ao qual se adiciona o caudal de infiltração (ATV-A131, 1991). As estruturas de armazenamento são então
dimensionadas de forma a reter, durante um determinado período de tempo, o caudal originado por um evento
de precipitação com uma determinada intensidade crítica. O caudal excedente resultante da precipitação com
intensidade média superior à crítica é diretamente descarregado para o meio recetor.
Durante o processo de dimensionamento, a área da bacia hidrográfica servida pelo sistema de drenagem unitário
a montante de cada estrutura deve ser determinada tendo em conta algumas premissas, nomeadamente:
a) as bacias a montante servidas por outras estruturas de armazenamento e descarga devem ser excluídas,
em termos de cálculos, da bacia de drenagem da estrutura; durante a ocorrência de eventos de
precipitação crítica, essas estruturas contribuem para o caudal unitário crítico afluente à estrutura de
armazenamento e descarga com o caudal máximo que passa para jusante de cada uma delas (ΣQt,m);
b) as bacias a montante servidas por estruturas de detenção que não possuam descarregador de
tempestade devem ser consideradas, para efeitos de cálculo, da área da bacia de drenagem da
estrutura; segundo os critérios de dimensionamento alemães (ATV-A128, 1992), e em termos teóricos,
durante a ocorrência de eventos de precipitação crítica, a implantação de estruturas de armazenamento
sem descarregadores de tempestade é irrelevante para efeitos de aplicação do método, uma vez que o
caudal pluvial admitido a jusante da estrutura de detenção sem descarregador de tempestade associado
é superior ao caudal pluvial crítico;
c)

as bacias a montante servidas por descarregadores de tempestade sem estrutura de armazenamento,
devem ser incluídas no processo de cálculo da área da bacia de drenagem da estrutura, desde que haja
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conformidade entre o processo de dimensionamento dos descarregadores e o método em estudo, isto
é, os descarregadores apenas devem entrar em funcionamento com ocorrência de precipitações de
intensidade média superior à intensidade crítica;
d) para sistemas de drenagem mistos, a área servida pela rede separativa pluvial não deve ser incluída no
processo de cálculo da área da bacia de drenagem; a rede separativa de águas residuais apenas contribui
com o caudal de ponta horário do escoamento de tempo seco (Qtsp) e com o caudal de origem pluvial
que, durante os períodos chuvosos, entra na rede separativa de águas residuais domésticas (QrS), devido
ao aumento da infiltração e a ligações indevidas da rede separativa pluvial à rede separativa doméstica.

4.2.3.

INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO CRÍTICA (IC)

A intensidade de precipitação crítica (Ic) é o parâmetro fundamental para o qual o sistema é dimensionado uma
vez que apenas quando ocorrem precipitações com uma intensidade média superior à intensidade crítica é que
existe possibilidade de ocorrência de descargas diretas para o meio recetor. Assim, quanto maior for o valor da
intensidade de precipitação crítica, maior será a capacidade de retenção do sistema a dimensionar. A intensidade
de precipitação crítica não é um valor singular, mas sim um parâmetro fictício que contabiliza a influência de
vários fatores e que deve ser estabelecido de acordo com cada região. Assim, parâmetros tais como a frequência
da ocorrência de precipitações com intensidade média superior à intensidade crítica, o volume das descargas
associadas, a condição do processo de esvaziamento do volume de armazenamento desses mesmo eventos de
precipitação, o caudal de estiagem e os objetivos de qualidade do meio devem ser considerados, aquando o
estabelecimento do valor de projeto de Ic. Em sistemas em que as águas residuais sejam muito poluídas, a
frequência e duração das descargas de excedentes deverá ser inferior à tipicamente.
Estudos efetuados em diferentes regiões da Alemanha, sugerem que a adoção de um valor de 15l/(s.ha) para a
intensidade de precipitação crítica assegura, em média, o tratamento de cerca de 90% da carga poluente anual
usualmente descarregada para o meio recetor, em períodos chuvosos (MINISTÈRE DR L’AGRICULTURE, 1998
citado em DAVID, 1995). Contudo, estudos realizados em França, sugerem que a adoção deste valor pode ser
insuficiente para garantir os objetivos de qualidade estabelecidos para os meios recetores nas regiões em estudo
(DAVID, 1995), conclusões que reforçam a importância de estabelecer valores de Ic de acordo com as
características das regiões onde se pretende instalar as estruturas de armazenamento.

4.2.4.

DEFINIÇÃO DE CAUDAIS

Caudal pluvial crítico (Qpc)

Uma vez estabelecido o valor de projeto da intensidade de precipitação crítica, é possível proceder ao cálculo do
caudal pluvial crítico originado na bacia de drenagem, através da expressão:

=

×

×

=

×

(4.1)
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em que:
–

caudal pluvial crítico (l/s);

–

intensidade de precipitação crítica (l/(s.ha));

–

área própria da bacia de drenagem a montante da estrutura de armazenamento e descarga (sem
considerar as áreas das bacias de drenagem de outras estruturas de armazenamento e descarga)
(ha);

–

coeficiente do método (-);

–

área reduzida da bacia de drenagem (ha).

Caudal unitário crítico afluente à estrutura de armazenamento e descarga (Qcrit)

Aquando a ocorrência de eventos de precipitação crítica, o caudal unitário crítico que aflui à estrutura de
armazenamento e descarga Qcrit é calculado através da seguinte expressão:

=

+

+

+Σ

(4.2)

,

em que:

Σ

,

–

caudal unitário crítico afluente à estrutura de armazenamento e descarga (l/s);

–

caudal pluvial crítico (l/s);

–

caudal de ponta horário em tempo seco (incluindo as parcelas provenientes de sistemas
separativos, mas sem considerar as parcelas provenientes de bacias servidas por outras estruturas
de armazenamento descarga) (l/s);

–

caudal de origem pluvial que, devido a ligações indevidas e ao aumento da infiltração, entra pelas
redes separativas de águas residuais domésticas implantadas a montante, durante os períodos
chuvosos (l/s);

–

somatório dos caudais que se admite passar para jusante de estruturas de armazenamento e
descarga localizadas a montante da bacia de drenagem considerada (l/s).

Caudal pluvial específico que se admite passar para a ETAR (Ijus)

A parcela de caudal pluvial crítico que se admite passar para jusante da estrutura de armazenamento e descarga
com destino à ETAR (Qjus) determina-se através da expressão:

=

−(

+

+Σ

,

)

(4.3)

em que:
–

parcela do caudal pluvial crítico que se admite passar para jusante da estrutura de armazenamento
e descarga com destino à ETAR (l/s);

–

caudal máximo que se admite passar para jusante da estrutura de armazenamento e descarga (l/s);

–

caudal de ponta horário em tempo seco (incluindo as parcelas provenientes de sistemas separativos,
mas sem considerar as parcelas provenientes de bacias servidas por outras estruturas de
armazenamento descarga) (l/s);
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Σ

,

–

caudal de origem pluvial que, devido a ligações indevidas e ao aumento da infiltração, entra pelas
redes separativas de águas residuais domésticas implantadas a montante, durante os períodos
chuvosos (l/s);

–

somatório dos caudais que se admite passar para jusante de estruturas de armazenamento e
descarga localizadas a montante da bacia de drenagem considerada (l/s).

Assim, o caudal pluvial específico que se admite passar para a ETAR (Ijus) é obtido através da divisão do caudal
pluvial que se admite passar para a ETAR pela área reduzida da bacia de drenagem, sendo que este valor
corresponde ao valor da intensidade de precipitação para o qual a totalidade do caudal afluente à estrutura de
armazenamento passa diretamente para a ETAR sem necessidade de retenção.

=

×

=

(4.4)

em que:

C

–

caudal pluvial específico que se admite passar para a ETAR (l/(ha.s));

–

parcela do caudal pluvial crítico que se admite passar para jusante da estrutura de armazenamento
e descarga com destino à ETAR (l/s);

–

área própria da bacia de drenagem a montante da estrutura de armazenamento e descarga (sem
considerar as áreas das bacias de drenagem de outras estruturas de armazenamento e descarga)
(ha);

–

coeficiente do método (-);

–

área reduzida da bacia de drenagem (ha).

4.2.5.

CÁLCULO DOS VOLUMES DE ARMAZENAMENTO

O volume específico de armazenamento, Vr, traduz-se pelo volume por unidade de área reduzida da bacia de
drenagem necessário para o armazenamento da parcela de escoamento pluvial crítico e pode ser determinado
através da consulta do ábaco da Figura 4.2.
O ábaco é resultado de um conjunto de observações efetuadas em bacias da região de Bade-Wurtemberg, sul da
Alemanha, e permite retirar um valor de Vr tendo em conta apenas dois parâmetros: a intensidade de
precipitação crítica (Ic) e o caudal pluvial específico que se admite passar para a ETAR (Ijus). Pela observação do
ábaco, conclui-se que Vr diminui com o aumento de Ijus, tal como seria expectável. O comportamento não linear
das curvas do ábaco resulta do facto de que à medida que Ijus diminui, aumenta a duração e frequência de
enchimento da estrutura de armazenamento, e consequentemente aumenta a probabilidade de a estrutura estar
total ou parcialmente cheia no início de uma precipitação.
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Figura 4.2 - Ábaco para a determinação do volume específico de armazenamento (adaptado de MINISTERE DE
L'AGRICULTURE, 1988).

Após determinação do volume específico de armazenamento é possível proceder-se ao cálculo do volume de
armazenamento necessário, V, através da expressão seguinte:

=

×

×

(4.5)

em que:
–

volume total de armazenamento necessário (m3);

–

volume específico de armazenamento (m3/ha);

–

área reduzida da bacia de drenagem (ha);

–

parâmetro adimensional.

O parâmetro

é um parâmetro adimensional, função do tempo de drenagem da bacia

, a qual se descreve no

Quadro 4.1 e na Figura 4.3.
Quadro 4.1 - Valores do parâmetro at em função do tempo de drenagem, tc (adaptado de MINISTÈRE D'AGRICULTURE,
1998).
Parâmetro

Valores

(min)

10

15

20

25

30

35

40

50

60

80

100

120

180

(-)

1.25

1.48

1.63

1.74

1.82

1.88

1.93

2.02

2.06

2.12

2.17

2.20

2.25
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2.4
2.2
2

at

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0

50

100
Tempo de concentração, tc (min)

150

200

Figura 4.3 - Valores do parâmetro at em função do tempo de concentração, tc (adaptado de MINISTÈRE D'AGRICULTURE,
1998).

Pela análise do Quadro 4.1 e da Figura 4.3, verifica-se que os valores do parâmetro at aumentam com o tempo
de concentração, sendo que a taxa de crescimento é mais elevada para baixos valores de tc, reduzindo-se
progressivamente para tempos superiores. A consideração do parâmetro

tem como consequência a redução

do volume de armazenamento necessário para bacias de drenagem com tc reduzidos. De facto, em bacias com
tempos de concentração inferiores a 20 minutos, as estruturas de armazenamento e descarga têm como principal
objetivo a retenção do caudal unitário inicial, mais poluído, resultante do já referido fenómeno de “first flush”.
Nestas situações, o volume remanescente do hidrograma de cheia é diretamente descarregado, a montante da
estrutura de armazenamento, para o meio recetor, sem qualquer tipo de tratamento.
O aumento do tempo de concentração é acompanhado pelo aumento do tempo que o caudal unitário inicial,
proveniente da totalidade da bacia de drenagem, demora a atingir a estrutura de armazenamento e descarga,
pelo que, para deter o caudal unitário inicial, proveniente das áreas hidraulicamente mais afastadas da estrutura
é também necessário deter o restante caudal das áreas que se encontram mais próximas. Esta situação resulta,
necessariamente, num aumento do volume de armazenamento. Todavia, à medida que o tempo de concentração
aumenta, o efeito da ocorrência de uma concentração poluente inicial significativamente superior torna-se
irrelevante, uma vez que os caudais com origem nas áreas hidraulicamente mais afastadas vão-se misturando
com os caudais menos poluídos provenientes das sub-bacias mais próximas. Assim, para tempos de concentração
entre 50 a 60 minutos, o parâmetro

4.2.6.

deixa, progressivamente, de depender do tempo de concentração.

CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO DE BACIAS DE ARMAZENAMENTO
DESCARREGADOR DE TEMPESTADE INSTALADO NO COROAMENTO

COM

Segundo MINISTÈRE DE L’ AGRICULTURE (1988) e ATV-A128 (1992), para bacias retangulares com descarregador
de tempestade instalado no coroamento, ou nos compartimentos que as constituam, as seguintes relações e
condições hidráulicas devem ser verificadas:
a)

o comprimento da bacia, medido na direção preferencial do escoamento, deverá ser igual ou superior
ao dobro da largura;
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b) a altura média da bacia deverá ser calculada de modo a garantir um volume de armazenamento não
inferior ao determinado pelo método;
c)

a velocidade máxima, na direção preferencial do escoamento, considerando

a área transversal da

2

bacia (m ), deverá ser inferior a 0,05 m/s, isto é:
=

d) o tempo de retenção hidráulica da bacia (

< 0,05

(4.6)

/

), não deverá ser inferior aos valores que constam do

Quadro 4.2. Tempos de retenção superiores a 20 minutos não trazem benefícios significativos à
qualidade dos excedentes descarregados para o meio recetor;
Quadro 4.2 - Tempo mínimo de retenção hidráulica, em função da intensidade de precipitação crítica de projeto (adaptado
de DAVID, 1995).
Parâmetro
í

Unidade
l/(s.ha))
(min)

10
1,88

Valores
15
1,93

20
2,02

e) o tempo máximo de esvaziamento da bacia ( ) não deve ser superior a 15 horas, ou seja:
=

(4.7)

Para bacias circulares com descarregador de tempestade no coroamento e entrada de caudal tangencial, são
aplicáveis os mesmos critérios de dimensionamento, embora a verificação do critério de velocidade possa ser
dispensada (ATV-A128, 1992).

4.3.

MÉTODO SIMPLIFICADO

4.3.1.

NOTA INTRODUTÓRIA

O Método Simplificado é utilizado para dimensionar estruturas de armazenamento e descarregadores de
tempestade, através da consulta de ábacos, sendo apenas aplicável a meios recetores classificados como “nãosensíveis”, ou seja, o processo de dimensionamento é apenas limitado pelas emissões para o meio recetor (ATVA128, 1992).
A poluição provocada pelas descargas de excedentes depende de inúmeros parâmetros, entre os quais a duração
e frequência da ocorrência de descargas e o tipo e concentração de substâncias. De modo simplificativo, o
presente método, assume a carga poluente anual descarregada em termos de Carência Química de Oxigénio
(CQO) como parâmetro indicativo de poluição. Ressalva-se ainda que devido à dificuldade de previsão de cargas
poluentes no escoamento unitário para precipitações isoladas, o Método Simplificado baseia-se em caudais
médios anuais e em concentrações poluentes médias anuais em tempo seco e tempo chuvoso. O Método
Simplificado, à semelhança do Método da Precipitação Crítica, foi desenvolvido na Alemanha, sendo que as
cargas poluentes e os regimes de precipitação considerados como referência para aplicação do método se
encontram no Quadro 4.3.
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Quadro 4.3 - Valores médios anuais do regime de precipitação e da carga poluente de referência (adaptado de ATV-A128,
1992).
Designação
Precipitação média anual

Símbolo
hpr

Unidade
mm

Valor
800

hpr,útil
cr
cet
cts

mm
mg/l
mg/l
mg/l

560
107
70
600

Precipitação média útil anual
Concentração em CQO do escoamento pluvial
Concentração em CQO do efluente da ETAR durante o tempo chuvoso
Concentração em CQO do escoamento em tempo seco

Os desvios de cada caso em particular em relação à situação de referência, constante do Quadro 4.3, são tomados
em consideração pelo método da seguinte forma:
a) valores superiores de precipitação média anual, em relação à situação de referência, traduzem-se num
agravamento da carga poluente descarregada, pelo que o método considera um acréscimo no volume
de armazenamento; valores inferiores de precipitação, pelo contrário, conduzem a uma diminuição do
volume;
b) o valor mínimo teórico de CQO no escoamento em tempo seco considerado pelo método é de 600 mg/l,
pelo que valores inferiores não reduzem o volume de armazenamento; todavia, valores de concentração
superiores conduzem a um aumento do volume necessário;
c)

desvios em relação ao valor de referência relativo à concentração média em CQO do efluente da ETAR
não têm influência na determinação do volume de armazenamento.

4.3.2.

DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES DE ARMAZENAMENTO NECESSÁRIOS

Conceção e funcionamento do sistema de drenagem

Tal como no Método da Precipitação Crítica, aquando a conceção do sistema deve proceder-se à divisão da bacia
de drenagem num conjunto de sub-bacias, a jusante das quais existe uma restrição de caudal. Todavia, o Método
Simplificado, ignora todas as estruturas de armazenamento e descarga a montante, para efeitos de determinação
dos volumes de armazenamento necessários, assim como os descarregadores de tempestade localizados a
montante dimensionados de acordo com o método e as bacias de retenção não associadas diretamente a um
descarregador de tempestade. Para o presente método, os caudais afluentes à estrutura de armazenamento e
descarga, para a situação de projeto, são os seguintes:
a) caudal médio pluvial correspondente à situação média anual de descarga de excedentes (Qro), em ano
médio com uma concentração média em CQO igual à do escoamento pluvial, cr;
b) caudal médio diário anual em tempo seco com origem na bacia de drenagem tributária e proveniente
de sistemas separativos cuja rede de águas residuais drene para o sistema unitário (Qts24), sendo a sua
concentração em CQO fictícia (cd) e dependente das características da bacia e do sistema de drenagem;
c)

caudal médio de origem pluvial, com concentração em CQO igual a cr, que durante os períodos
chuvosos, entra nas redes separativas de águas residuais (QrS), devido ao aumento da infiltração e a
ligações indevidas da rede separativa pluvial a rede separativa de águas residuais.
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Parte do caudal que aflui à estrutura de armazenamento e descarga segue para jusante com destino à estação de
tratamento (Qr24), a qual, após tratamento, é descarregada no meio recetor com uma concentração média em
CQO igual à definida para o efluente da ETAR no caso de referência. A parcela de escoamento pluvial que é
descarregada diretamente para o meio recetor, Qo, apresenta uma concentração média em CQO designada por
cco.

Caudal específico pluvial que se admite passar para a ETAR

O caudal específico por unidade de área impermeável da bacia de drenagem que se admite passar para a ETAR
pode se calculado através da seguinte expressão:

=

=

−(

+

)

(4.8)

em que:
–

caudal médio pluvial específico que se admite passar para a ETAR (l/(s.ha));

–

caudal médio pluvial que se admite passar para a ETAR (l/s);

–

área impermeável da bacia de drenagem (ha);

–

caudal máximo que se admite passar para jusante da sub-bacia de drenagem, com destino à ETAR
(l/s);

–

caudal médio em tempo seco (incluindo o caudal de infiltração e o caudal proveniente de sistemas
separativos de águas residuais domésticas implantadas a montante) (l/s);

–

caudal médio de infiltração, em tempo chuvoso, proveniente de sistemas separativos de águas
residuais domésticas (l/s).

Taxa admissível de descarga de excedentes (eo)

Durante os períodos chuvosos, as águas provenientes de sistemas unitário que são descarregadas para o meio
recetor através dos descarregadores de tempestade e através do efluente da estação de tratamento, têm
respetivamente concentrações superiores e inferiores à das águas pluviais afluentes à rede de coletores. Assim,
o Método Simplificado estabelece como critério de dimensionamento, que em ano médio e em sistemas de
drenagem unitários, a carga poluente anual descarregada para o meio recetor deve ser inferior à carga em CQO
anualmente transportada pelas águas pluviais para o interior da rede de coletores. Deste modo, a determinação
do volume de armazenamento necessário a montante de cada sub-bacia tem por base a verificação da seguinte
inequação de balanço de carga poluentes, expressas em CQO, em ano médio (ATV-A 128, 1992):

+

≤

(4.9)
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em que:
–

carga poluente anual, em CQO, descarregada para o meio recetor por descargas diretas de
excedentes unitários (kg);

–

carga poluente anual, em CQO, da parcela do escoamento pluvial descarregada para o meio recetor
após tratamento na ETAR (kg);

–

carga poluente anual, em CQO, do escoamento pluvial afluente ao sistema de drenagem unitário
(kg).

A inequação 4.9 permite determinar a relação máxima admissível entre o volume anual de descarga de
excedentes e o volume anual de precipitação útil, sendo que quanto menor for esta relação, designada por taxa
admissível de descarga de excedentes, maior deverá ser o volume de armazenamento a exigir ao sistema. As
concentrações poluentes médias anuais, a utilizar na inequação são avaliadas a partir do caso de referência
estabelecido no Quadro 4.3.
A taxa admissível de descarga de excedentes (e0) é definida como o quociente entre o volume médio anual de
descargas diretas para o meio recetor e o volume médio anual das águas pluviais afluentes ao sistema de
drenagem, e pode ser calculada através da seguinte expressão:

≤

−
−

(4.10)

em que:
–

taxa admissível de descarga de excedentes (m3);

–

concentração média em CQO do escoamento pluvial (mg/l);

–

concentração média em CQO do efluente pluvial da ETAR, durante os períodos chuvosos (mg/l);

–

concentração média teórica em CQO das descargas de excedentes unitários (mg/l).

Para a situação de referência, a inequação 4.10 traduz-se pela seguinte expressão:

≤

3700
(%)
− 70

(4.11)

No Método Simplificado, a taxa admissível de descarga de excedentes é um parâmetro teórico que depende da
concentração média teórica em CQO das descargas de excedente estabelecida para a situação de referência (cco).
É na determinação desta concentração média teórica que o método considera os desvios locais dos valores de
hpr e de cts, relativamente ao caso de referência, bem como a influência de outros fatores relacionados com as
características da bacia tributária. A expressão 4.11, representativa da situação de referência de aplicação do
método, deve apenas ser aplicada caso o meio recetor apresente elevada capacidade de diluição, o que segundo
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ATV-A 128 (1992), implica a validade da seguinte expressão:

,

(4.12)

> 100

em que:
,

–

caudal médio de estiagem do meio recetor (l/s);

–

caudal de ponta horário das águas residuais (l/s).

Para os meios recetores em que o caudal de estiagem seja significativamente superior a cem vezes o caudal de
ponta horário das águas residuais, a taxa admissível de descarga de excedentes pode sofrer um aumento de 20%.
Para valores de diluição inferiores a cem, de acordo com o referido anteriormente, o método não é aplicável (ATVA 128, 1992).

≤

⎧ 1+
⎪

.

,

×

− 100

,

se 100 ≤

.

< 1000

(4.13)

⎨
⎪ 1.2 ×
⎩

se

,

≥ 1000

Taxa admissível de descarga de excedentes (e0)

Tendo em consideração a composição da massa líquida descarregada, o valor de cco pode ser determinado através
da aplicação da seguinte ponderação de cargas:

=

(

+

)×
+

+
+

×

=

m ×

+
+1

(4.14)

em que:

m

–

concentração média teórica em CQO das descargas de excedentes (mg/l);

–

concentração média em CQO das águas de origem pluvial (mg/l);

–

concentração fictícia em CQO das águas residuais (a determinar pelo método, em função das
características locais da bacia e do sistema de drenagem) (mg/l);

–

caudal pluvial afluente à estrutura de armazenamento e descarga durante as descargas de
excedentes (a determinar pelo método, em função das características locais da bacia e do sistema
de drenagem) (l/s);

–

caudal médio em tempo seco (incluindo o caudal de infiltração e o caudal proveniente de sistemas
separativos de águas residuais domésticas implantadas a montante) (l/s);

–

caudal médio de infiltração, em tempo chuvoso, proveniente de sistemas separativos de águas
residuais domésticas (l/s).

–

razão média de mistura dada por: (

+

)/

(-).
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Caudal médio pluvial afluente à secção de jusante da sub-bacia de drenagem, durante as descargas de
excedentes (Qro)

O caudal médio pluvial afluente à secção de jusante, durante a descarga de excedentes, pode ser determinado
pela soma do caudal médio descarregado para o meio recetor com o caudal médio que se admite passar para
jusante da dub-bacia de drenagem. No método simplificado, o valor de Qro, tem em conta as características da
bacia e do sistema de drenagem, podendo por isso ser determinado através de uma formulação empírica. Assim,
o valor de Qro pode ser calculado através da seguinte expressão:

=

V
+
× 3.6

≅

× (3 ×

+ 3.2 ×

)

(4.15)

em que:

V

–

caudal médio pluvial afluente à secção de jusante da sub-bacia de drenagem, durante as descargas
de excedentes (l/s);

–

volume médio anual de descargas de excedentes (m3);

–

somatório das durações dos períodos de descarga de excedentes, em ano médio (horas);

–

caudal médio pluvial que se admite passar para jusante da sub-bacia de drenagem, com destino à
ETAR (l/s);

–

área impermeável da bacia de drenagem (ha);

–

parâmetro de redução do tempo de percurso na rede de coletores.

O parâmetro

varia com o tempo de percurso nos colectores ( ) e representa o efeito de amortecimento dos

caudais de cheia, ao longo do percurso na rede de coletores, na redução das descargas diretas para o meio
recetor.
se

0.5 +

≤ 30

(4.16)

=
0.885

se

> 30

Concentração fictícia em CQO das águas residuais (cd)

A concentração de substâncias poluentes nos caudais unitários é influenciada por diversos fatores,
nomeadamente, a concentração de substâncias poluentes nas águas residuais domésticas, o regime de
precipitações e o arrastamento e transporte de sedimentos acumulados nos coletores. No Método Simplificado,
a influência de todos estes fatores é considerada através de um único parâmetro fictício, cd, sendo que o volume
de armazenamento necessário aumenta com o aumento do valor deste parâmetro:

= 600 × (

+

+

)

(4.17)
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em que:
–

concentração em CQO das águas residuais (mg/l);

–

parâmetro de concentração média em CQO do caudal em tempo seco (-);

–

parâmetro de precipitação média anual (-);

–

parâmetro de arrastamento de depósitos (-).

Para o caso de referência, os parâmetros da expressão anterior (4.17), assumem os seguintes valores: ap=1; ah=0
e aa=0. Os desvios do caso particular, em relação à situação de referência, são considerados através dos
parâmetros anteriormente enunciados da forma que seguidamente se descreve.
O parâmetro ap, dependente da concentração média anual em CQO do caudal em tempo seco (cts) expressa em
mg/l, e calcula-se através da expressão seguinte:

1

se

≤ 600

/

(4.18)

=
se

> 600

/

Como se pode observar pelas expressões anteriores, para valores da concentração média em CQO do caudal em
tempo seco superiores a 600 mg/l, o parâmetro

contribui para o aumento linear do valor de

, e

consequentemente, para o aumento do volume de armazenamento necessário. Para valores iguais ou inferiores
a esta situação, o volume de armazenamento da estrutura não diminui, em relação ao caso de referência, o que
resulta numa proteção acrescida, relativamente ao meio recetor, no que respeita à poluição descarregada.
O parâmetro ah varia com o valor da precipitação média anual, expressa em mm, resultando num aumento do
volume de armazenamento necessário caso o valor de hpr seja superior ao valor considerado no caso de referência
(o aumento dos caudais descarregados para o meio recetor através dos descarregadores de tempestade leva ao
aumento da carga poluente média anual descarregada para o meio recetor), e inferior caso contrário.

⎧
⎪
=

−0.25

−1
⎨
⎪
⎩ +0.25

se ℎ

< 600

se 600 < ℎ
se ℎ

≤ 1000

(4.19)

> 1000

A deposição de sedimentos no interior dos coletores é um fenómeno que depende do declive dos coletores, dos
caudais escoados e da área da bacia de drenagem, sendo que no processo de cálculo e dimensionamento das
estruturas de armazenamento é considerada através do parâmetro aa. Para determinação deste parâmetro, a
aplicação do método baseia-se na consulta de ábacos com três parâmetros de entrada: grupo de inclinação média
do terreno (IGm), caudal médio específico em tempo seco (qts24) e razão entre o caudal médio e o caudal de ponta
em tempo seco (xa).
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Grupo de inclinação média do terreno

O grupo de inclinação média do terreno da sub-bacia i, varia com o declive médio dos terrenos (considerado
aproximadamente igual ao declive dos coletores) e pode ser calculado através da expressão seguinte:

=

∑(

,

∑

×

)

(4.20)

,

em que:

,

–

grupo de inclinação média do terreno (-);

–

área de drenagem da sub-bacia I (m2);

–

grupo de inclinação do terreno da sub-bacia i, em função do declive médio do terreno e de acordo
com os valores do Quadro 4.4 (-).

Quadro 4.4 - Grupo de inclinação do terreno (adaptado de ATV-A128, 1992).
Declive médio do terreno (%)
< 1%
≥1 e <4%
≥4 e <10%
≥10%

(−)
1
2
3
4

Caudal médio específico em tempo seco
=

(4.21)

em que:
–

caudal médio específico em tempo seco (l/(s.ha));

–

caudal médio afluente em tempo seco, incluindo o caudal médio de infiltração (l/s);

–

área impermeável da bacia de drenagem (ha).

Razão entre o caudal médio e o caudal de ponta, em tempo seco

(4.22)
= 24 ×

em que:
–

quociente entre o caudal médio e o caudal de ponta em tempo seco (horas);

–

caudal médio afluente em tempo seco, incluindo o caudal médio de infiltração (l/s);

–

caudal de ponta horário afluente em tempo seco (incluindo o caudal médio de infiltração) (l/s).
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O ábaco da Figura 4.4 demonstra que quanto menor for o caudal médio em tempo seco e a inclinação dos
coletores, maior será o potencial de deposição de sedimentos nos coletores e, consequentemente, maior será a
carga poluente arrastada pelo escoamento unitário, durante a ocorrência de eventos de precipitação.

Figura 4.4 - Ábacos para determinação do parâmetro de arrastamento de depósitos (aa) (adaptados de ATV-A128, 1992).

Ainda decorrente da análise do ábaco, conclui-se que, a aglomerados populacionais elevados correspondem
fatores de ponta mais reduzidos o que se traduz em valores de xa mais elevados. Assim, quanto maior for o valor
de xa, maior deverá ser o caudal originado no sistema de drenagem e, consequentemente, menor será o potencial
de deposição médio nos coletores lavando a uma diminuição do parâmetro aa. A consideração de um valor de aa
igual a 1 corresponde a uma duplicação de cd em relação ao valor de referência.

Cálculo e distribuição dos volumes de armazenamento

Após determinação do caudal específico pluvial que se admite passar para a ETAR (qr24) e da taxa admissível de
descarga de excedentes (eo), é possível proceder à determinação do volume específico de armazenamento
necessário por unidade de área impermeável da sub bacia através do ábaco representado na Figura 4.5.

Figura 4.5 - Ábaco para determinação do volume específico de armazenamento (adaptado de ATV-A128, 1992).
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À semelhança do Método da Precipitação Crítica, o volume específico de armazenamento diminui com o aumento
do caudal específico que se admite passar para a ETAR (qr24). Tal como seria expectável, Vs aumenta com a redução
da taxa admissível da descarga de excedentes (eo), ou seja, com a redução do volume de massa líquida que se
aceita descarregar diretamente para o meio recetor.
O volume de armazenamento necessário, para cada sub-bacia, obtém-se através da seguinte expressão:
=

×

(4.23)

em que:
–

volume total de armazenamento (m3);

–

volume específico de armazenamento (m3/ha);

–

área impermeável da bacia de drenagem.

Após determinação dos volumes de armazenamento necessários a montante de todas as sub-bacias
consideradas, e com o conhecimento dos volumes de armazenamento existentes, é possível distribuir os volumes
das estruturas de armazenamento e descarga a construir através da seguinte expressão:

=

− ∑

(4.24)

em que:
–

volume de armazenamento da estrutura a construir (m3);

–

volume de armazenamento a montante da sub-bacias em estudo (m3/ha);

–

somatório de volumes de armazenamento existentes, ou a construir, a montante da sub-bacia
em estudo (incluindo os volumes de armazenamento de sub-bacias a montante) (m3).

Os volumes de armazenamento a considerar em cada sub-bacia de drenagem englobam os volumes de
armazenamento nas ETAR, em coletores de armazenamento com descarregador e em trechos de coletores,
localizados imediatamente a montante de bacias de armazenamento e descarga, que estejam situados a cotas
inferiores ao nível de descarga das bacias. Para além dos volumes de armazenamento enunciados anteriormente,
existem ainda contribuições adicionais de volumes garantidos, por adequado posicionamento de soleiras de
descarregadores móveis, e volumes de estruturas de armazenamento e descarga dimensionadas de modo a que
valor de qr24 seja inferior a 1,2 vezes o caudal pluvial específico que se admite passar para a ETAR. No caso de
estarem instaladas, a montante, estruturas de armazenamento e descarga, em que o valor de qr24 seja superior
a 1,2 vezes o valor de qr24 da sub-bacia considerada, a distribuição de volumes de acordo com o presente método
é inválida.
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A contribuição dos volumes de armazenamento nos coletores pode ser calculada de acordo com a seguinte
expressão:

,

=

. ×

(4.25)

em que:
,

–

contribuição do volume de armazenamento dos coletores (m3/ha);

–

volume estático nos coletores (volume de água abaixo do nível da soleira de descarga de menor
cota (m3);

–

área impermeável da bacia de drenagem servida pelo coletor (ha).

Os volumes de armazenamento de estruturas de detenção não associadas a um descarregador de tempestade
não devem ser considerados na aplicação do método.

Restrições à aplicação do Método Simplificado

A aplicação do Método Simplificado só deve ser efetuada caso se verifiquem, ao nível de conceção global do
sistema de drenagem, os seguintes requisitos:
a) o caudal específico pluvial que se admite passar para jusante das estruturas de armazenamento (qr) não
exceder 2 l/(s.ha);
b) o caudal pluvial específico que se admite passar para jusante das estruturas de armazenamento (qr) não
exceda 1,2 vezes o caudal específico pluvial que se admite passar para a ETAR, ou para jusante de uma
eventual estrutura de armazenamento localizada a jusante;
c)

o número de estruturas de armazenamento associadas em série não exceda cinco, a fim de assegurar
que a acumulação de erros ao longo do processo de cálculo não seja elevada;

d) os caudais que se admitem passar para jusante de descarregadores de tempestade não sejam inferiores
aos obtidos de acordo com o método;
e) se na bacia de drenagem estiveram instaladas bacias de detenção não associadas a um descarregador
de tempestade, o caudal pluvial específico que se admite passar para jusante de cada uma destas
estruturas não deve ser inferior a 5 l/(s.ha); os respetivos volumes de armazenamento não devem
contribuir para assegurar as necessidades de armazenamento determinadas de acordo com o método.
Ressalva-se que os volumes específicos de armazenamento (Vs) obtidos através da aplicação do Método
Simplificado não podem exceder os 40 m3 por hectare de área impermeável. No caso de ser impossível a obtenção
de uma solução através da consulta do ábaco constante da Figura 4.5, pode redividir-se a bacia de drenagem,
através da passagem de estruturas dispostas em série para estruturas dispostas em paralelo ou ainda considerar
procedimentos de infiltração e detenção superficial (ATV – A128, 1992).
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Critérios de dimensionamentos de bacias de armazenamento com descarregador de tempestade instalado
no coroamento

A verificação das condições hidráulicas pode ser efetuada conforme descrito para o Método da Precipitação
Crítica. Todavia, na determinação de Qcrit deve considerar-se o valor do caudal médio em tempo seco (Qts24) e não
o caudal de ponta horário e tempo seco (Qtsp). Considera-se ainda que, tal como no Método da Precipitação
Crítica, a área de drenagem afeta à estrutura descarga a dimensionar não inclui a área servida por estruturas de
armazenamento e descarga que possam estar instaladas a montante.

4.4.
4.4.1.

CRITÉRIO DA CARGA HIDRÁULICA
NOTA INTRODUTÓRIA

O fenómeno de sedimentação que ocorre devido aos longos tempos de retenção dos caudais excedentes
armazenados pode ser considerado como parte do processo de pré-tratamento, pelo que, atualmente, muitas
bacias de retenção são dimensionadas de forma a operar com esta dupla funcionalidade (LAGER, 1974). A
remoção de sólidos por sedimentação pode ser estimada por processos de modelação contínua, considerando
como parâmetros de entrada a distribuição de velocidades das partículas e o caudal afluente à bacia (DRISCOLL,
1986), no entanto existem métodos e critérios de dimensionamento mais simples que garantem o prétratamento do efluente. Desta forma, para além dos métodos anteriormente apresentados, a norma alemã ATVA 128 estabelece um critério de dimensionamento para bacias de armazenamento com dupla funcionalidade
baseado na carga hidráulica (Hb). Segundo MICHELBACH e WEIB (1996), o estabelecimento de uma carga
hidráulica média de 10 m3/m2/h, permite uma eficiência de remoção dos sólidos suspensos na ordem dos 80%.
Todavia, a determinação do tempo de retenção necessário e, consequentemente, a eficiência de remoção deste
tipo de estruturas, é um processo complexo, estando dependente não só da concentração de poluentes e do
caudal afluente, mas também da duração e intensidade do evento pluviométrico.
Tipicamente as estruturas de armazenamento alemãs do tipo clarificador são compartimentadas, ou seja, são
constituídas por duas ou mais câmaras de detenção. A compartimentação da estrutura, embora acarrete
maiores custos iniciais, resultará em menores custos de operação e manutenção, uma vez que, para eventos
pluviométricos de menor intensidade, apenas serão utilizados os primeiros compartimentos, não havendo
necessidade de os restantes operarem (FIELD et al., 2004). Do ponto de vista do desempenho ambiental, a
compartimentação também é benéfica visto que, a concentração em sólidos suspensos decresce ao longo da
série de compartimentos, sendo que o caudal armazenado no último compartimento, que em caso de
sobrecarga do sistema será descarregado diretamente para o meio recetor, apresenta uma concentração em
SST muito reduzida.

4.4.2.

CÁLCULO DA SECÇÃO HORIZONTAL DA BACIA DE ARMAZENAMENTO (AH)

Tal como sugerido na metodologia descrita no subcapítulo 4.1, primeiramente deverão ser aplicados os
Métodos da Precipitação Crítica ou Simplificado para determinação do volume da estrutura de armazenamento.
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Posteriormente, deverá proceder-se à aplicação do critério da carga hidráulica para determinação da secção
horizontal da bacia através da seguinte expressão:

=

=

(4.26)
10

em que:
–

caudal unitário crítico afluente à estrutura de armazenamento (m3/h);

–

secção horizontal da bacia de armazenamento (m2);

–

carga hidráulica da bacia de armazenamento (m/h).

Uma vez determinados os valores do volume e secção horizontal da estrutura, é então possível proceder à
determinação da sua altura. Note-se que, a adoção de um valor de 10 m3/m2/h para o critério da carga hidráulica,
corresponde a uma intensidade de precipitação crítica na ordem dos 15l/(s.ha), pelo que este valor deverá ser
considerado aquando o cálculo do caudal pluvial crítico por aplicação dos Métodos da Precipitação Crítica e
Simplificado (ATV-A128, 1992).

4.5.

MÉTODO HOLANDÊS

A aplicação do Método Holandês permite uma estimativa inicial do volume de armazenamento necessário para
dimensionamento de uma bacia de armazenamento anti inundação, sendo que, será sempre necessária a sua
conjugação com modelos de simulação dinâmica, para avaliação do comportamento da bacia. Segundo MATOS
(2006), o Método Holandês baseia-se no conhecimento das curvas de intensidade-duração-frequência da
precipitação da zona em estudo e é particularmente adequado na fase de pré-dimensionamento da bacia de
armazenamento. A aplicação desta metodologia permite calcular o volume necessário para armazenar o caudal
afluente resultante da precipitação crítica, de período de retorno T, por forma a garantir um caudal constante
q, correspondente ao estado natural da bacia numa situação de pré-urbanização. Desta forma, o caudal
específico efluente pode calcular-se recorrendo à seguinte fórmula:

=

× 6 × 10

(4.27)

em que:
qs
A

–
–

caudal específico afluente (mm/min);
área da bacia afluente (ha);

C

–

coeficiente (-);

q

–

caudal afluente da bacia natural (l/s).
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O volume mínimo de armazenamento necessário de armazenamento calcula-se por aplicação da seguinte
expressão:

= 10

−
1+

(1 + )

(4.28)

em que:
–

volume mínimo necessário da bacia de armazenamento (m3);

A

–

área da bacia afluente (ha);

C

–

coeficiente do métodos (-);

a,b

–

parâmetros da curva intensidade-duração-frequência, para um determinado período de
retorno;
caudal específico efluente (caudal por unidade de área impermeabilizada), considerado
constante (l/s).

–

Tipicamente, para aplicação do presente método, admitem-se períodos de retorno entre os 10 e os 50 anos. A
duração crítica, isto é, a duração da precipitação que conduz a uma maior necessidade de armazenamento é dada
pela seguinte expressão:

=

(4.29)
(1 + )

em que:
tcrit

–

duração crítica (min) ;

a,b

–

parâmetros da curva intensidade-duração-frequência, para um determinado período de
retorno;

qs

–

caudal específico efluente (mm/min).
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5. CONCEÇÃO DE ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO
5.1.

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

Atualmente, em Portugal, o processo de dimensionamento de estruturas de armazenamento ainda se encontra
pouco estruturado, havendo necessidade de estabelecer critérios coerentes que auxiliem o seu processo de
conceção, de modo a cumprir os objetivos ambientais estabelecidos. Desta forma, o presente capítulo estabelece
uma série de critérios e especificações técnicas, enumerando não só os diversos elementos que constituem a
estrutura, mas também os aspetos construtivos associados.
As estruturas de armazenamento podem ser classificadas de acordo com a sua função principal ou de acordo a
sua posição relativa à rede de drenagem. Relativamente à sua função principal no sistema, as bacias podem
classificar-se em bacias antipoluição, que consistem em estruturas concebidas para evitar a descarga de caudais
poluídos para o meio recetor; em bacias anti inundação, que consistem em estruturas concebidas para evitar
inundações durante a sobrecarga do sistema de drenagem; e em bacias mistas, que consistem em estruturas cujo
principal objetivo é evitar inundações, contendo, no entanto, órgãos de regulação que permitem o controlo de
descargas de efluentes poluídos. No que diz respeita à classificação de acordo com a posição relativa na rede de
drenagem, as estruturas podem classificar-se em bacias on-line, bacias off-line ou bacias combinadas. As bacias
de armazenamento on-line são estruturas que se situam no alinhamento do coletor de drenagem afluente,
intercetando-o, e permitindo que todo o caudal afluente passe pela estrutura. As bacias off-line consistem em
estruturas implementadas paralelamente ao coletor afluente, pelo que nem todo o caudal aflui à estrutura, e as
bacias combinadas consistem num conjunto de compartimentos acoplados com funcionamento sequencial,
sendo que, tipicamente, o primeiro compartimento se encontra on-line.
A escolha da localização da estrutura de armazenamento é umas das operações mais complexas do processo de
conceção devido às consequências que a sua implantação acarreta a nível urbanístico e ambiental. De entre as
diversas condicionantes que afetam a escolha da localização, destacam-se a disponibilidade de espaço suficiente,
os condicionamentos urbanísticos, a proximidade do meio recetor e a configuração da rede de drenagem. As
localizações das estruturas de armazenamento estão dependentes da sua finalidade, ou seja, se são estruturas
concebidas para fins anti inundação ou para fins antipoluição. Tipicamente, e de um modo generalista, existem
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duas localizações para estruturas de armazenamento: na parte superior da bacia tributária e imediatamente a
montante da estação de tratamento, no final da bacia. As bacias de armazenamento concebidas para controlo de
inundações são geralmente implantadas na parte superior da bacia hidrográfica, sendo preferível a construção
de várias bacias de menores dimensões, ao invés de uma única bacia de maior capacidade. Quando o objetivo da
bacia de armazenamento é o controlo da poluição no meio recetor, é comum a implantação das estruturas no
final da bacia tributária, mais especificamente no local de interceção entre a rede de drenagem e o coletor
intercetor (de menor diâmetro) que conduz as águas residuais para a ETAR.
Após definição do local de implantação da estrutura, é necessário definir a sua geometria tendo em conta alguns
critérios como a cota máxima da água, a profundidade da estrutura e a área necessária. A cota máxima da água
está dependente da rede de drenagem a montante da estrutura, pelo que o seu estabelecimento deve permitir
que, quando a câmara de retenção atinja a sua capacidade máxima, seja possível o aproveitamento da capacidade
dos coletores de montante sem que, no entanto, hajam situações de extravasamento. Na conceção de estruturas
de armazenamento, particularmente para estruturas antipoluição e de pré-tratamento, são recomendadas
profundidades mínimas de 4 metros, uma vez que a eficiência da estrutura aumenta com a sua profundidade.
Todavia, a definição da profundidade da estrutura deve ter em consideração os níveis freáticos e os custos de
escavação e construção civil associados, sendo que, sempre que possível, se deve optar por uma conceção que
permita o esvaziamento do maior volume de água possível por gravidade, dados os custos associados às
operações de bombagem (MAGRAMA, 2014).
A geometria das estruturas pode ser retangular, circular ou irregular. Em estruturas com volumes intermédios e
grandes profundidades é preferível a adoção de uma geometria circular, ainda que, para o mesmo volume de
armazenamento, necessite de maiores dimensões que as estruturas retangulares. As geometrias irregulares
devem ser evitadas devido aos elevados custos de exploração, sendo especificamente indicadas para bacias a céu
aberto, pois permitem um melhor enquadramento estético e integração no meio urbano.

5.2.
5.2.1.

ELEMENTOS CONSTITUINTES
CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

As estruturas de armazenamento são, globalmente, constituídas pela obra de entrada, a câmara de retenção, os
dispositivos de regulação de caudal e pelo sistema de telemetria. Na Figura 5.1 apresenta-se uma representação
esquemática de uma bacia de armazenamento, com identificação de alguns dos seus elementos principais.
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Obra de
Entrada

Estação
Elevatória

Câmara de Retenção

ETAR
Descarregador de Emergência

Figura 5.1 - Representação esquemática de uma estrutura de armazenamento.

5.2.2.

OBRA DE ENTRADA

Em sistemas de drenagem unitários, a obra de entrada (Figura 5.2) apenas existe em estruturas de
armazenamento com configuração off-line, uma vez que em configuração on-line todo o caudal gerado aflui
diretamente à estrutura. Tipicamente, a obra de entrada é constituída por um coletor de derivação que, durante
tempo seco, conduz o caudal afluente ao sistema para jusante, não permitindo a sua entrada na estrutura de
armazenamento. Aquando a ocorrência de precipitações intensas, a capacidade do coletor de derivação é
excedida, extravasando através dos descarregadores laterais de superfície para o coletor de entrada da câmara
de retenção (GONZÁLEZ-BAYLIN, 2006).

Coletor de
entrada

Coletor de
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Figura 5.2 – Representação esquemática da obra de entrada.

5.2.3.

CÂMARA DE RETENÇÃO

A câmara de retenção é a componente interior da estrutura de armazenamento onde todo o caudal intercetado
é armazenado, e de acordo com a sua forma e geometria, podem ser classificadas em bacias a céu aberto, tanques
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em betão (enterrados ou a céu aberto) e baterias de condutas de grande diâmetro. Tipicamente as estruturas
mais utilizadas são as bacias a céu aberto e os tanques em betão enterrados, como se exemplifica na Figura 5.3.
As bacias a céu aberto são utilizadas para armazenamento de águas pluviais provenientes de sistemas separativos
e são, em geral, mais económicas e fáceis de integrar na periferia do meio urbano. A implementação de tanques
em betão enterrados é indicada em zonas urbanas consolidadas onde existam problemas de disponibilidade de
área, podendo armazenar efluentes unitários ou águas pluviais (MAGRAMA, 2014). As câmaras de retenção são
constituídas por diversos elementos, os quais se descrevem com maior detalhe seguidamente.

Figura 5.3- Estrutura de armazenamento em betão enterrada em Madrid (esquerda) e estrutura de armazenamento em
betão a céu aberto na Alemanha (direita) (adaptado de MAGRAMA, 2014).
Descarregadores e Comportas

Os descarregadores têm como função descarregar os caudais excedentes que não podem ser acomodados pelos
coletores do sistema nem pela câmara de armazenamento da estrutura. Todas as câmaras de retenção devem
possuir obrigatoriamente um descarregador de emergência que entre em funcionamento mediante a afluência
de caudal em excesso face à capacidade de armazenamento da estrutura, podendo descarregar diretamente para
o meio recetor ou para a rede de saneamento a jusante. Os descarregadores podem ainda ser combinados com
separadores hidrodinâmicos, garantido assim o tratamento dos caudais excedentes, ainda que a nível do
tratamento primário, antes de estes serem descarregados para o meio recetor.
Os separadores hidrodinâmicos (“hydrodinamic vortex separator” em terminologia anglo-saxónica) são
equipamentos cilíndricos de separação e sedimentação de material particulado, utilizados no tratamento de
caudais excedentes unitários e pluviais. Durante a ocorrência de eventos extremos de precipitação, o caudal
excedente entra tangencialmente, induzindo um vórtice que concentra os sólidos suspensos. Assim, o efluente
clarificado pode ser descarregado diretamente para o meio recetor ou reconduzido para uma etapa subsequente
do tratamento, enquanto os sólidos concentrados são reconduzidos para a ETAR. Com o desenvolvimento
tecnológico observado nas últimas décadas, várias empresas patentearam diferentes configurações de
separadores hidrodinâmicos dos quais se destacam o U.S. EPA Swirl, o HYDROVEX Fluidsep (Figura 5.4) e o
Storm King. O U.S. EPA Swirl é o modelo base dos separadores hidrodinâmicos, apresentando uma forma
simples em anel, não possuindo partes móveis. Os separadores hidrodinâmicos HYDROVEX Fluidsep e Storm
King foram patenteados pela Umweltund Fluid-Technik e pela Hydro International Limited, respetivamente, e
a sua conceção baseia-se em análises de sedimentação de partículas on-site. Para além das configurações
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internas, dos acessórios e das relações altura-diâmetro, o HYDROVEX Fluidsep e o Storm King diferem do U.S.
EPA Swirl por não apresentarem chicanas, promovendo assim a formação livre do vórtice (FIELD, et al., 2004).

Padrão do
escoamento
Efluente

Afluente

Concentrador
de sólidos

Figura 5.4 - Representação esquemática do separador hidrodinâmico Fluidsep (adaptado de FIELD et al., 2004).

As comportas são elementos mecânicos que através do seu movimento, total ou parcial, permitem gerir o caudal
de entrada ou saída na câmara de retenção. A definição da posição de segurança da comporta, isto é, a posição
natural da comporta por ação da gravidade em caso de falha do mecanismo, é uma das características
fundamentais para a escolha da tipologia a implantar na câmara. Relativamente à sua função, as comportas
classificam-se em comportas de entrada, comportas de saída, comportas de derivação e comportas murais. De
acordo com o seu funcionamento as comportas podem ainda classificar-se em comportas manuais e em
comportas motorizadas. As comportas motorizadas de regulação descontínua têm um posicionador de abertura
pelo que, quando aflui caudal à câmara de retenção, a abertura é ajustada de acordo com um valor predefinido,
podendo esse valor ser redefinido conforme os requisitos operacionais. As comportas motorizadas de regulação
contínua apresentam um funcionamento mais complexo, pois impõe a entrada de um caudal constante através
de um posicionador de abertura. Esta tipologia de comportas está conectada a um sensor de medição que afere
a altura da água calculando o respetivo caudal, de forma a ajustar a abertura da comporta para manter um fluxo
constante.
Tal como referido anteriormente, de acordo com o seu mecanismo de funcionamento, as comportas podem ser
classificadas como manuais, de funcionamento elétrico (motorizadas) e de funcionamento pneumático. As
comportas que se movem mediante a ação de um circuito pneumático são particularmente vantajosas na medida
em que, em caso de avaria do sistema, voltam à posição de segurança pela ação do próprio peso

Sistema de Autolimpeza

Após esvaziamento das câmaras de retenção, os sólidos previamente arrastados pelo caudal afluente,
sedimentam e ficam retidos no seu interior, aumentando por isso a probabilidade de odores indesejáveis. Assim,
o sistema de autolimpeza constitui um elemento fundamental para a correta operação das estruturas de
armazenamento e deve ter como principais características a rápida capacidade de resposta, robustez,
durabilidade, facilidade de exploração e custos de manutenção reduzidos (MAGRAMA, 2014).
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De acordo com o seu sistema de ativação, o sistema de autolimpeza pode ser classificado com automático ou
manual. Os sistemas de limpeza automáticos, tipicamente, funcionam através de dois processos: criação de uma
onda ou emissão de um jato de água. O funcionamento de sistemas por criação de onda consiste na criação de
uma onda que varre longitudinalmente a câmara de retenção arrastando assim os sólidos retidos. Para o correto
funcionamento do sistema é necessária uma estrutura na cabeceira da câmara onde se acumula a água de
limpeza, sendo que a câmara deve estar dividida em canais paralelos (“flushing street”, em terminologia anglosaxónica), com uma inclinação entre 1 e 4%, a fim de conduzir a água para a obra de saída. Em função da estrutura
de armazenamento da água de limpeza, podem reconhecer-se dois tipos de limpeza automática por criação de
onda:


Sistema de limpeza basculantes - mecanismo constituído por um tanque excêntrico colocado na
cabeceira de cada canal (Figura 5.5). Inicialmente, os tanques encontram-se em posição de equilíbrio,
sendo que há medida que se dá o seu enchimento, existe um deslocamento do centro de gravidade
fazendo com que os mesmos se voltem e libertem a água sobre o canal correspondente, criando uma
corrente de varrer.



Câmaras de descarga – mecanismo que consiste na criação de uma onda de varrer através do
esvaziamento de uma câmara de descarga posicionada no início do canal (Figura 5.5).

Figura 5.5 - Sistema de limpeza basculante (esquerda) e sistema de limpeza por câmara de descarga (direita) (adaptado de
MAGRAMA, 2014).

Tipicamente, quando se opta por um sistema de autolimpeza manual é comum a conceção de uma soleira em
“serpentina” (“rigoles en serpentine”, em terminologia francesa), tal como se exemplifica na Figura 5.6. Segundo
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE (1988), para que sejam promovidas condições de autolimpeza, deve assegurar-se
uma velocidade mínima de 0.6 m/s, uma pendente longitudinal de 0.002 m/m, e uma pendente transversal como
a que se exemplifica na Figura 5.6. De acordo com o mesmo autor, o dimensionamento de uma soleira com esta
configuração, ainda que não assegure totalmente a autolimpeza da estrutura, diminui a frequência da
necessidade de limpeza a jato.
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Figura 5.6 – Bacia de armazenamento com soleira em serpentina e configurações da pendente transversal (adaptado de
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, 1988).

Para garantia do bom funcionamento da estrutura de armazenamento, aconselha-se a implantação de um
sistema de limpeza automático, no entanto, em estruturas de pequenas dimensões (inferiores a 150 m3), a
limpeza pode ser realizada manualmente. Durante o processo de escolha do tipo de sistema automático a
implementar devem ter-se em consideração alguns critérios, os quais se apresentam esquematicamente na
Figura 5.7.

Figura 5.7 - Esquema de seleção do tipo de sistema de limpeza automática (adaptado de MAGRAMA, 2014).

Para estruturas de armazenamento de menores dimensões, aconselha-se a implantação de sistemas de
autolimpeza a jato, já que o investimento inicial e o consumo energético durante a operação do sistema são
menores comparativamente com as restantes opções. Para tanques de maiores dimensões, os sistemas de
autolimpeza basculantes são menos onerosos do ponto de vista operacional, pois não requerem a utilização de
energia para o seu funcionamento, no entanto, só devem ser implantados caso a altura máxima da água seja
inferior a 7 metros e caso o comprimento do canal seja inferior a 50 m. Assim, quando as características da câmara
não permitem a adoção de sistemas de jatos ou basculantes, deve optar-se por implementar um sistema de
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câmara de descarga, (MAGRAMA, 2014). Tipicamente, a água utilizada para limpeza provém da própria rede,
ainda que se possam utilizar águas residuais previamente tratadas, águas freáticas ou de cursos de água na
proximidade (HIDROSTANK, 2005). Desta forma, a origem da água utilizada também é um fator influenciador dos
custos associados aos diferentes sistemas de autolimpeza, pelo que, aquando a sua escolha, deve ser considerado
conjuntamente com os gastos energéticos operacionais. É importante ressalvar que a seleção do sistema de
autolimpeza está dependente de uma variedade de fatores, tais como a geometria da estrutura, inclinação da
soleira e disponibilidade de espaço, pelo que as recomendações efetuadas anteriormente não têm carácter
obrigatório, servindo apenas como guia numa primeira abordagem no processo de seleção.
A soleira da câmara de retenção deve ser concebida de acordo com o sistema de autolimpeza escolhido. No caso
de a estrutura possuir um sistema de limpeza automático, a soleira é dimensionada em função dos canais
longitudinais de acordo com os critérios que se apresentam no Quadro 5.1.
Quadro 5.1 - Caraterísticas de dimensionamento da soleira de acordo com o sistema de autolimpeza (adaptado de
MAGRAMA, 2014).
Sistema de Autolimpeza
Sistema Basculante
Câmara de Descarga
Jatos

Inclinação Longitudinal Mínima (%)
2
1
2

Largura dos Canais (m)
4-7
3-5
5 - 10

O canal transversal (“flushing sump” em terminologia anglo-saxónica) deve ter uma altura e largura que permitam
conduzir a água, após cada ciclo de limpeza, até à obra de saída sem que esta retorne à câmara de retenção. No
caso de se optar por um sistema de limpeza manual, recomenda-se o dimensionamento de uma soleira
desimpedida de obstáculos, de forma a aumentar a eficiência da limpeza e com uma inclinação mínima de 3%.

Ventilação e Sistema de Tratamento de Odores

O armazenamento de águas residuais em câmaras de retenção leva muitas vezes à geração de odores
indesejáveis, não só devido à sua composição, mas também devido às reduzidas velocidades e à deficiente
ventilação. Todavia, existem certas medidas que podem evitar a ocorrência desta situação, tais como a redução
dos tempos de permanência dos caudais armazenados na câmara de retenção, realização de operações de
limpeza periódicas e implementação de um sistema de ventilação eficaz. Por vezes, e ainda que sejam tomadas
medidas adequadas, a criação de odores indesejáveis é inevitável dada a natureza do caudal armazenado. Assim,
deverá ser implantado um sistema de tratamento do ar, dos quais se destacam os filtros de carvão ativado. A
nível de equipamento de tratamento do ar, desaconselha-se a utilização de filtros biológicos, pois requerem
operação contínua e a utilização de produtos químicos como o ozono, o oxigénio e o dióxido de enxofre, que não
são economicamente vantajosos e podem causar problemas de corrosão no restante equipamento. No caso de
se optar por um sistema de tratamento de ar por filtração, ressalva-se a necessidade de implantar um sistema de
extratores que capte o ar do interior da câmara de retenção, reconduzindo-o até ao sistema de tratamento e,
posteriormente, até ao exterior da estrutura de armazenamento.
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Ligação com a Superfície, Acessibilidade e Cobertura

No caso das estruturas de armazenamento enterradas é necessário garantir a existência de ligação com a
superfície de modo a permitir a sua operação e manutenção. Estes elementos são normalmente os acessos à
câmara de retenção e a locais técnicos, saídas de emergência, entrada e saída de ventilação e escotilhas para
substituição de comportas, movimentação de maquinaria ou extração ocasional de resíduos. Nos acessos entre
o interior da câmara de retenção e a parte da câmara seca, onde normalmente se localizam os locais técnicos e
de equipamento eletromecânico, deve sempre ser garantida a estanquidade. A fim de possibilitar a operação e
manutenção da câmara de retenção, é necessária a existência de estruturas que possibilitem o acesso dos
operadores ao seu interior. Desta forma, de acordo com as dimensões de cada câmara, devem existir escadas de
acesso, saídas de emergência e passadiços laterais (Figura 5.8).

Figura 5.8 - Exemplos de passadiços laterais no interior da câmara de retenção.

O dimensionamento da cobertura da estrutura de armazenamento deve assegurar uma folga livre entre os
passadiços laterais e a cota inferior da cobertura de pelo menos 2 metros de forma a permitir a realização de
operações de manutenção. Em zonas urbanas, as bacias de armazenamento podem constituir locais de interesse
a nível estético e recreativo, através do aproveitamento da sua cobertura para outras finalidades, tais como
criação de espaços verdes ou campos adequados à prática desportiva, tal como se exemplifica Figura 5.9.

Figura 5.9 - Cobertura de um reservatório no Parque Joan Miró (esquerda) e cobertura do reservatório Etxebarri com
espaços verdes, ambos em Barcelona.

De uma forma generalizada, existem duas metodologias de construção da cobertura: cobertura em betão
executada in situ e cobertura com elementos pré-fabricados. As coberturas em betão, são estruturas mais
robustas e morosas do ponto de vista construtivo, podendo ser aplicadas tanto em estruturas de pequenas como
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grandes dimensões. As coberturas pré-fabricadas são normalmente utilizadas em estruturas de grandes
dimensões com grandes profundidades, sendo particularmente vantajosas do ponto de vista da celeridade do
processo construtivo. Embora a implementação deste tipo de cobertura seja relativamente simples, apresenta
alguma rigidez no processo de conceção dos acessos e da ventilação, acrescentando-se ainda o facto de
necessitarem de grande superfície no estaleiro para o processo de montagem.

Regulação de Caudal

O dispositivo de regulação de caudal, frequentemente, instalado à entrada ou à saída da câmara de retenção,
permite gerir os tempos de enchimento e esvaziamento da estrutura, uma vez que regula o caudal que aflui ou é
restituído à rede, de acordo com os níveis a montante, e apresenta quatro tipologias distintas:


Orifícios calibrados – são aberturas retangulares ou circulares, de dimensões conhecidas, que permitem
a passagem de um caudal determinado através de fórmulas empíricas.



Válvulas do tipo vórtice – são reguladores de caudal sem partes móveis que utilizam o efeito vórtice
para limitar o caudal que passa para jusante. A escolha desta tipologia de reguladores implica a
existência de sistema de bypass para manutenção da válvula.



Comporta manual ou automática - são equipamentos que permitem uma maior flexibilidade e
adaptabilidade, uma vez que permitem a regulação do fluxo de descarga através da abertura da
comporta.



Equipamento eletromecânico (bombas) – em caso de esvaziamento por bombagem.

A maioria das estruturas de armazenamento, dada a sua profundidade e reduzida cota de soleira, dispõe de
equipamentos eletromecânicos para realizar o esvaziamento da câmara de retenção, sendo que o tempo total de
esvaziamento não deve ser superior a 15 horas (ATV-A128, 1992). A imposição deste valor prende-se com a
necessidade de evitar a formação de odores resultantes de uma retenção prolongada do caudal no interior da
câmara. A diminuição do tempo de esvaziamento permite, ainda, disponibilidade da estrutura com maior
frequência para armazenamento de novos caudais, condição que assume particular relevância dada a
imprevisibilidade dos eventos pluviométricos. Tempos de esvaziamento muito superiores implicariam a possível
indisponibilidade da estrutura para armazenar caudais gerados por eventos de precipitação sucessivos, situação
por vezes habitual em tempo chuvoso.
Em drenagem de águas residuais, tipicamente, são utilizadas bombas helicoidais, centrífugas ou injetoras. No
caso específico de estruturas de armazenamento de caudais excedentes unitários, dada a natureza e
características do caudal afluente, as bombas centrífugas são as mais utilizadas. Todavia, em situações em que o
caudal seja pequeno recomenda-se a adoção de bombas injetoras, e em casos em que o caudal seja considerável,
mas a altura de elevação seja reduzida recomenda-se a implantação de bombas helicoidais (MAGRAMA, 2014).
O número de bombas a instalar depende, obviamente, das dimensões da estrutura, no entanto, devem sempre
ser instalados pelo menos dois equipamentos (com as mesmas especificações), contando que um seja de reserva.
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Dada a grande variedade de caudais a bombear, para efeitos de melhor regulação de caudal, os equipamentos
selecionados devem sempre ter máxima eficiência para as condições médias de serviço, aconselhando-se a
implementação de um maior número de bombas com menor potência ao invés de um número mais reduzido,
mas com maior capacidade.

Outras Instalações

Para além de todas as componentes anteriormente enunciadas, existem ainda um conjunto de equipamentos e
sistemas que permitem o bom funcionamento e manutenção da câmara de retenção, dos quais se destacam: o
sistema de iluminação, o sistema de abastecimento e armazenamento de água para limpeza, o sistema de
transporte de carga (gruas e pontes) e o sistema de ativação do equipamento eletromecânico, caso exista.

5.3.

SISTEMA DE TELEMETRIA

5.3.1.

ELEMENTOS DO SISTEMA

Atualmente, e em estruturas de grandes dimensões, é usual a implementação de sistemas de telemetria que
permitem a sua gestão integrada com os restantes elementos da rede de drenagem. A telemetria possibilita
assim, a medição contínua e teletransmissão em tempo real das diferentes variáveis que definem o estado da
estrutura de armazenamento por forma a controlar as ações necessárias para o seu correto funcionamento. A
monitorização das variáveis necessárias para a gestão da estrutura é realizada através de um conjunto de
elementos, tais como sensores e sensores de estado. Os sensores de estado são sensores genéricos inerentes ao
funcionamento da própria estrutura, dos quais se destacam:


Boias - equipamentos que permitem detetar níveis pontuais. Estes equipamentos são normalmente
utilizados como sensores de segurança, uma vez que em caso de falha dos sensores de nível, podem
desempenhar a sua função.



Detetores de ativação e paragem de bombas – equipamentos que permitem conhecer o estado de
funcionamento de uma determinada bomba, tanto no quadro elétrico como no centro de controlo.



Proteções de bombas (sondas térmicas) – equipamentos que permitem detetar o sobreaquecimento
das bombas através da ativação de uma proteção que pára a sua alimentação.



Proteções elétricas – equipamentos que permitem controlar o estado das alimentações elétricas nos
quadros de manobra, evitando assim situações de sobretensão.



Comutadores (chaves fim de curso) – equipamentos que indicam o estado, aberto ou fechado, de certos
elementos como válvulas e comportas.



Detetores de presença – equipamentos que detetam a presença de pessoas ou animais no interior da
instalação.
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Atuadores – dispositivos de regulação que permitem modificar as condições do escoamento, tais como
comportas, válvulas e eletrobombas.

Os sensores são equipamentos que transmitem informação acerca da rede de drenagem e do regime
pluviométrico da região onde se inserem, permitindo uma gestão integrada em tempo real:


Udómetros – equipamentos que permitem determinar o volume e a intensidade da precipitação.



Medidores de caudal – em escoamento em superfície livre, para medição do caudal é necessário, aferir
a velocidade e o nível do escoamento, através dos respetivos sensores:
o

Sensores de nível – equipamentos que permitem a mediação em contínuo do nível de água
existente num determinado ponto da rede de drenagem. Os sensores de nível podem ser
sensores de pressão, baseados no princípio da hidrostática ou sensores ultrassónicos, que
medem a altura do escoamento através da emissão de uma onda de elevada frequência e
receção do respetivo eco.

o

Sensores de velocidade – equipamentos que permitem a mediação da velocidade da água num
determinado ponto da rede de drenagem. Os sensores de velocidade podem ser sensores por
efeito Doppler, através da emissão de sinal acústico ou eletromagnético de frequência
conhecida, sensores por efeito de radar através da emissão de um sinal na frequência rádio,
sensores eletromagnéticos, que determinam a velocidade de acordo com a Lei de Faraday e
sensores de tempo trânsito, baseados na emissão de ultrassons.

Para além dos sensores referidos anteriormente, é também possível a utilização de radares meteorológicos para
previsão das condições meteorológicas que possam influenciar a gestão da estrutura. De facto, na última década,
o controlo em tempo real preditivo, ou seja, o controlo que é realizado em função da previsão do comportamento
futuro do sistema de drenagem através de previsões meteorológicas e simulações computacionais, tem sido uma
ferramenta de gestão valiosa, no que se refere a estruturas de armazenamento. As previsões meteorológicas
permitem, assim, uma antecipação de picos de precipitação, fazendo com que as bacias não limitem a sua
capacidade ao armazenar caudais resultantes de precipitações pouco intensas, anteriores a uma previsão de
precipitação de maior intensidade. No caso de redes com diversos reservatórios espacialmente distantes, o
sistema de previsão permite uma diferenciação da utilização da capacidade de armazenamento em situações de
precipitação espacialmente não-uniforme (MACHADO, 2014)
Existem ainda, elementos específicos de controlo, tais como estações remotas, redes de comunicações e centro
de controlo. As estações remotas controlam localmente os sistemas, através da receção de instruções específicas
do centro de controlo. As suas principais funções são receber os sinais transmitidos pelos sensores, realizar
cálculos primários e processos de regulação local. As redes de comunicações são o conjunto de equipamentos
que permite a comunicação entre a estação remota e o centro de controlo, onde toda a informação é armazenada
e gerida informaticamente.
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5.3.2.

MODOS DE CONTROLO

O controlo de uma bacia de armazenamento é um processo integral que abrange todo o ciclo das águas residuais,
desde a sua recolha até à sua descarga no meio recetor. Para otimização do processo deve ser definido um modo
de exploração integral e ativo, que possibilite a gestão em tempo real. Desta forma, podem definir-se diferentes
modos de controlo:



Funcionamento sem controlo – em alguns casos, as bacias de armazenamento podem ser concebidas
sem elementos de controlo não podendo dessa forma alterar os parâmetros de funcionamento
inicialmente projetados. Nestes casos, as bacias dispõem de orifícios de saída como válvulas vórtice para
gerir o caudal de saída da estrutura.



Funcionamento controlado – por questões de segurança, esta tipologia de funcionamento deve ser
hierarquizada, de modo a que, caso ocorra alguma falha que impossibilite a operação de um
determinado nível de controlo, o nível de controlo inferior entre em operação. Para este propósito,
definem-se:
O

Controlo global – é o nível de ótimo controlo, pois permite a recolha de dados de estado de
toda a rede, em função dos quais são dadas instruções aos atuadores. O uso de toda a
informação disponível em tempo real para decidir qual a melhor estratégia de gestão e
operação dos atuadores, confere ao controlo global uma potencialidade muito superior
comparativamente com os sistemas de controlo localizados. Para operar com este nível é
necessário que as comunicações com o centro de controlo funcionem adequadamente pelo
que, em caso da sua interrupção, deve passar-se a operar com o nível imediatamente inferior.

O

Controlo local – o controlo local dos atuadores das bacias de armazenamento é efetuado em
função dos valores que medem e transmitem os sensores locais que pertencem ao sistema
associado a cada atuador. Neste tipo de controlo é a estação remota do próprio atuador que,
de maneira previamente programada, gere o mesmo de acordo com o estado da rede na
proximidade deste.

O

Controlo remoto – controlo efetuado remotamente por operador através do centro de
controlo.

O

Controlo manual – o controlo manual é um nível de controlo básico que todas as estruturas de
armazenamento devem dispor, operando através da atuação direta de um operário nos
quadros elétricos dos atuadores, sem ser necessário recorrer a nenhum software específico de
controlo.

O

Controlo físico – caso não seja possível operar com nenhum dos níveis de controlo anteriores,
os atuadores são concebidos para assumir uma determinada posição de segurança por ação do
seu peso.
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A nível específico de controlo de atuadores, destacam-se os controladores P, PI e PID, que atuam de acordo com
o estado observado de uma determinada variável de controlo. O controlador P (Proporcional) rege-se por uma
lei de controlo que gera uma ação do atuador, proporcional ao erro, ou seja, pela diferença entre o valor alvo da
variável e o valor observado pelo sensor. O controlador PI (Proporcional Integral) rege-se por uma lei de controlo
que gera uma ação no atuador, dada pela soma da parcela proporcional ao erro com uma parcela que integra o
erro passado, por forma a evitar erros estacionários. O controlador PID (Proporcional Integral Derivativo) rege-se
por uma lei de controlo que inclui as parcelas consideradas pelo controlador PI, ao qual é adicionada uma parcela
derivativa do erro que analisa a sua tendência futura (VANROLLEGHEM, et al., 2005 citado por MACHADO, 2014).
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6. CASO DE ESTUDO
6.1.

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

A cidade de Lisboa enfrenta desafios particularmente complexos de gestão e controlo de descargas de excedentes
e inundações devidos não só à tipologia e complexidade do sistema de saneamento, mas também à crescente
ocupação territorial e ao efeito das alterações climáticas (aumento do nível médio da água do mar). O sistema de
Alcântara, em concreto a zona baixa de Alcântara e a Baixa Pombalina, constituem zonas prioritárias de
intervenção, não só devido à sua localização, a jusante de uma grande bacia hidrográfica e próxima do estuário,
mas também devido à grande ocupação e pouca disponibilidade gravítica para o escoamento. Desta forma,
aquando a ocorrência de eventos pluviométricos intensos, ocorrem situações de inundações, provocadas não só
pela inexistência de capacidade hidráulica dos coletores da rede, mas também pela impossibilidade de descarga
condicionada pelo nível de maré. Importa referir que, as inundações são provocadas, maioritariamente, pela água
transportada das bacias contributivas a montante a cotas mais elevadas, podendo por isso não resultar diretamente
da precipitação gerada localmente.
Face a esta problemática, em 2015, no âmbito do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL), foram desenvolvidas
três soluções alternativas baseadas em diferentes ações estruturantes com o intuito de melhorar as condições de
escoamento e reduzir o risco de ocorrência de inundações na Bacia de Alcântara. As soluções A e B, consistiam
fundamentalmente na construção de reservatórios com o objetivo de atenuar o caudal de ponta de cheia afluente
ao troço final do caneiro e desconexão dos coletores afluentes na zona baixa de Alcântara. A solução C consistia na
construção de um túnel de forma a desviar o caudal afluente da zona baixa de Alcântara para descarga em Santa
Apolónia. Segundo HIDRA et al. (2015), dados os impactes sociais, ambientais, investimentos e encargos estimados,
a solução C foi a alternativa recomendada, uma vez que, comparativamente com as outras alternativas propostas,
era a tecnicamente mais favorável para controlo de risco de inundações e a que apresentava menores interferências
à superfície, evitando elevados movimentos de terra e escavações a céu aberto. Posteriormente, e tirando partido
da empreitada prevista, foi equacionada a construção de uma bacia de armazenamento com cerca de 16 000 m3,
com pré-tratamento de efluentes, na interceção da obra de desvio do Caneiro de Alcântara, antes do Túnel de
Monsanto Santa Apolónia propriamente dito. Ainda que as soluções A e B, ambas direcionadas para
armazenamento de caudais, tenham sido excluídas, comparativamente com a solução C, apresentam a vantagem
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de proporcionar reserva de caudais pluviais passíveis de receberem tratamento adequado em ETAR, evitando a
descarga de excedentes unitários com um certo grau de contaminação e permitindo o funcionamento da ETAR na
sua capacidade máxima instalada. Desta forma, e dada a temática da presente dissertação, considerou-se
pertinente realizar uma adaptação destas soluções para aplicação da metodologia abordada.
Para aplicação dos diferentes métodos de dimensionamento, foi concebida uma ferramenta de cálculo automática
que permite obter as dimensões das bacias de armazenamento através da introdução de dados gerais relacionados
com as características das sub-bacias tributárias afetas às estruturas a dimensionar, tais como população, área
impermeável, tempo de concentração, caudais, regime pluviométrico e concentrações de poluentes. Os valores
obtidos através desta ferramenta podem ser consultados no Anexo 2.

6.2.

SISTEMA DE DRENAGEM DE LISBOA

O sistema de drenagem de Lisboa apresenta uma extensão total superior a 1 400 km e serve cerca de 10 000
habitantes (HIDRA, et al., 2015). Genericamente, o sistema é unitário, embora apresente alguma diversidade e
complexidade, sobretudo devido à existência de núcleos de redes, separativas e pseudo-separativas, à existência
de zonas separativas intercaladas com zonas unitárias e à existência de redes ramificadas, malhadas e pseudomalhadas. A estas características acresce ainda a existência de contribuições de concelhos vizinhos (Amadora e
Oeiras), a influência da maré nas zonas ribeirinhas e a existência de coletores de idades, tipos de secção e
materiais diversos, dificultando a compreensão do funcionamento integrado da rede (HIDRA, et al., 2015). Na
rede de drenagem de Lisboa totalizam-se 25 bacias hidrográficas (Figura 6.1), 21 principais e 4 adjacentes, das
quais três constituem a base do sistema de drenagem do concelho: Alcântara, Beirolas e Chelas.

Figura 6.1 - Bacias hidrográficas do concelho de Lisboa (adaptado de HIDRA et al., 2015).

A bacia de Alcântara (Bacia E) está inserida no sistema de drenagem de Alcântara e é a maior bacia hidrográfica
da cidade, totalizando 3 200 ha. A principal estrutura de drenagem da bacia, o Caneiro de Alcântara, apresenta
uma secção do tipo “caneiro” com abóbadas e soleira de revestimento simples, sendo composta por quatro
ramos distintos: Benfica-Campolide, Avenidas Novas, Campolide-Alcântara e Marítimo. No final do século
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passado, foi construído o túnel Campo Grande-Chelas, que desvia parte dos caudais da bacia de Alcântara (bacia
E) para a bacia de Chelas (bacia O).

6.3.

DADOS BASE

6.3.1.

ÁREA SERVIDA E POPULAÇÃO

A bacia de Alcântara possui uma área total de 3199 ha sendo que, apenas 78% da sua área, cerca de 2500 ha,
contribuem e geram caudal afluente às bacias de armazenamento a dimensionar no presente caso de estudo. No
que diz respeito à população associada e aos respetivos cenários de evolução (Quadro 6.1), foram adotados os
valores que constam da análise efetuada no PGDL (2015), baseadas nas projeções de população residente entre
2012 e 2016 do INE, nas perspetivas demográficas para a Área Metropolitana de Lisboa, nas Projeções
Demográficas para a cidade de Lisboa elaboradas no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Lisboa
(2012) e nas Projeções realizadas no âmbito do estudo da AQUAFORUM (AQUAFORUM, 2012).
Quadro 6.1 - Cenário de evolução demográfica para a sub-bacia de Alcântara (adaptado de HIDRA et al., 2015).
Ano
População (hab)

6.3.2.

2011
258 610

2025
285 177

2045
292 650

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO

Precipitação

Segundo HIDRA et al. (2015), na área geral do Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2016-2030 existem 20
udómetros em funcionamento, 7 pertencentes à SIMTEJO e 13 pertencentes ao IPMA. Os udómetros da SIMTEJO
encontram-se em funcionamento desde 2010, e localizam-se nos concelhos de Mafra (um), Loures (três), Vila
Franca de Xira (um), Odivelas (um) e Lisboa (um). Os udómetros do IPMA localizam-se todos na região de Lisboa,
distribuídos por vários pontos da cidade.

Caudais

No que diz respeito à monitorização de caudais, em 2010, a SIMTEJO instalou vários medidores, dos quais se
destacam os instalados nos Caneiros de Alcântara, Falagueira e Damaia, Terreiro do Paço e Calçada de Carriche.
No Terreiro do Paço existem ainda medidores instalados na Rua Augusta, na Rua do Ouro, na Rua da Prata e no
emissário doméstico. Mais recentemente, procedeu-se à reabilitação do medidor de caudal instalado no
emissário de Monsanto (HIDRA, et al., 2015). O medidor do Caneiro de Alcântara encontra-se instalado a
montante da ETAR da Alcântara e recolhe dados de caudal de minuto a minuto desde de 2011. Em 2015, a
Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico (ADIST), desenvolveu um estudo referente ao
registo de caudais a montante da ETAR de Alcântara intitulado “Desenvolvimento de tratamento de dados e
correção automática de falhas de dados de medição de caudal e qualidade em sistemas de saneamento na área
de atendimento das Águas de Lisboa e Vale do Tejo, anterior SIMTEJO”. Os resultados do estudo de monitorização
permitiram a obtenção dos hidrogramas padrão de tempo seco, entre 2011 e 2015, de 10 minutos, nos períodos
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de verão e inverno, semana e fim-de-semana, para o histórico de dados medidos no Caneiro de Alcântara, os
quais se exemplificam com a Figura 6.2. Do estudo conclui-se que o caudal padrão em tempo seco tem vindo a
diminuir ao longo do tempo, de cerca de 1 m3/s em 2011 para 0.7 m3/s em 2015, verificando-se uma estabilização
nos últimos três anos de monitorização. Segundo ADIST (2015), a bacia de Alcântara apresenta bastante
heterogeneidade, pelo que a diminuição do caudal ao longo dos anos pode ser justificada por vários fatores, tais
como a degradação das infraestruturas de drenagem, fatores meteorológicos e fatores socioeconómicos.

Figura 6.2 -Hidrogramas Padrão de tempo seco, de 10 minutos, de verão e inverno, semana e fim-de-semana, para o
histórico de dados medidos no Caneiro de Alcântara de Agosto de 2015 (adaptado de ADIST, 2015).

6.3.3.

ANÁLISE HIDROLÓGICA – REGIME DE PRECIPITAÇÕES E CAUDAIS GERADOS

Segundo FERREIRA (2006), a análise do regime de precipitações torna-se fundamental para a compreensão do
comportamento hidráulico dos sistemas de águas residuais em tempo de chuva e, consequentemente, para a
avaliação da frequência de descargas diretas no meio recetor. Desta forma, foi levado a cabo um estudo sobre o
regime de precipitações em Lisboa, com base na informação udográfica disponibilizada pelo Instituto Geofísico
Infante Dom Luiz (IGIDL), cerca de 18 anos hidrológicos completos de registos. A análise da série de registos de
precipitação teve por base a separação de eventos de precipitação conforme dois critérios previamente
estabelecidos: a exclusão de registos com intensidade de precipitação inferior a 0.25 mm/, correspondentes a
registos de precipitação residual, e a exclusão de eventos com um período de tempo seco inferior a 30 minutos.
A escolha do segundo critério prende-se com o facto de, por regra, as bacias inseridas em meio urbano
apresentarem tempos de concentração inferiores a 30 minutos, garantido assim que a resposta do sistema de
drenagem se processará como um único evento (FERREIRA, 2006).
Posteriormente, foram realizadas análises da série para eventos com duração superior a 15 minutos e a 30
minutos, e obtidas as curvas de intensidade versus frequência de precipitação (número de eventos por ano). No
presente caso de estudo, e uma vez que a bacia considerada apresenta um tempo de concentração superior a 30
minutos, é apenas relevante a análise da curva de intensidade versus frequência para precipitações que
apresentem uma duração superior a 30 minutos. Na Figura 6.3 e na Figura 6.4 apresentam-se, respetivamente, a
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distribuição da precipitação por intervalos de intensidade média para durações de precipitação superiores a 30
minutos e a respetiva curva anteriormente referida.

Classe (mm/h)
<=1
>1 e <= 2
>2 e <= 3
>3 e <= 5
>5 e <= 10
>10 e <= 15
>15 e <= 20
>20 e <= 25
>25
Total

Nº de eventos
Total
Por ano
872
45.9
719
37.8
402
21.2
350
18.4
165
8.7
26
1.4
3
0.2
3
0.2
0
0
2540
134

D méd
(h/ano)

249.2
190.4
115.3
62.3
1.3
2.5
0.5
0.1
0
-

Figura 6.3 - Distribuição da precipitação por intervalos de intensidade média (mm/h) de acordo com o número de eventos,
para durações superiores a 30 minutos (adaptado de FERREIRA, 2006).

Figura 6.4 - Curva de intensidade versus frequência de precipitação, para durações de precipitação superiores a 30 minutos
(adaptado de FERREIRA, 2006).

Pela análise da curva anteriormente apresentada verifica-se que existem em média 10 eventos por ano com
intensidade de precipitação superior a 5 mm/h. Para intensidades de precipitação mais elevadas, tais como 10
mm/h a frequência média anual diminui para cerca de 2 eventos.
Como foi referido anteriormente, desde 2010, existe um sistema de monitorização no Sistema de Alcântara, que
entre outros parâmetros, monitoriza o caudal afluente ao Caneiro a montante da ETAR de Alcântara. Através dos
dados obtidos, os quais constam do Anexo I, foi realizada uma análise dos eventos pluviométricos, a qual se
encontra representada graficamente na Figura 6.5. Através da sua análise, constata-se que cerca 70% (390) dos
eventos considerados tiveram intensidades inferiores a 6 mm/h e apenas 16% dos eventos (93) tiveram
intensidades compreendidas entre os 6 e os 12 mm/h.
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Figura 6.5 - Intensidade de precipitação e frequência de eventos monitorizados.

Posteriormente, foi estabelecida uma relação entre os eventos pluviométricos considerados, o caudal medido a
montante da ETAR e os volumes gerados na sub-bacia contributiva, durante um período de 3 anos, de Julho de
2013 a Junho de 2016.
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Figura 6.6 - Histograma de número de eventos de tempo de chuva monitorizados e respetivos caudais gerados.
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Figura 6.7 - Histograma de número de eventos de tempo de chuva monitorizados e respetivos volumes gerados.
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Pela análise da Figura 6.6, verifica-se que 72% dos eventos pluviométricos registados geraram caudais iguais ou
inferiores a 3 m3/s, 15% geraram caudais entre os 3 m3/s e os 10 m3/s, e apenas 7% geraram caudais superiores
a 20 m3/s. Uma vez que a capacidade hidráulica da ETAR de Alcântara é de 6.6 m3/s, conclui-se que mais de 72%
dos eventos pluviométricos, geram caudais passíveis de serem tratados na ETAR. Da análise da Figura 6.7, que
contempla o histograma de número de eventos e os respetivos volumes geradas, conclui-se que cerca de 68%
dos eventos gera escoamentos inferiores a 10 000 m3, sendo que apenas 8% dos eventos gera escoamentos
superiores a 100 000 m3.

6.3.4.

CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES

No âmbito do projeto SI-GeA - Sistema Inteligente de Apoio à Gestão Avançada de Sistemas Urbanos de Águas
Residuais, foram monitorizadas as cargas poluentes, no que diz respeito aos SST e à CQO, a montante da ETAR de
Alcântara, desde o ano de 2011. A título exemplificativo apresenta-se na Figura 6.8, a curva padrão de tempo
seco de CQO e o registo de concentrações de CQO e SST de um evento em tempo de chuva.

Figura 6.8 - Curva padrão de CQO afluente à ETAR em tempo seco (esquerda) e registo de concentrações de CQO e SST de
um evento em tempo de chuva (direita).

No que diz respeito às concentrações de CQO afluentes à ETAR em tempo seco, constata-se que as mesmas
variam entre 250 mg/l e 550 mg/l, e o seu comportamento está de acordo com o que seria expectável, isto é, as
menores concentrações verificam-se nos períodos “mortos” (período noturno) quando existe uma menor
afluência de águas residuais à rede de drenagem, dando-se um aumento progressivo da concentração ao longo
do dia, tal como se observa na Figura 6.8. Em tempo húmido, tanto as concentrações de CQO como de SST
afluentes à ETAR não seguem um padrão delineado, uma vez que estão dependentes da extensão do período
seco que antecede o evento pluviométrico. Desta forma, podem verificar-se concentrações de CQO e SST
superiores, caso exista ressupensão das partículas sedimentadas no interior dos coletores ou na superfície de
drenagem, ou concentrações inferiores, resultantes do efeito de diluição provocado pela precipitação. De acordo
com a análise da Figura 6.8, verifica-se a grande variação de concentrações registadas no período em análise (4
dias), observando-se valores mínimos de 20 e 50 mg/l e máximos de 250 e 500 mg/l, para o caso dos SST e CQO,
respetivamente. Importa referir que, em regra, os valores registados se encontram acima dos limites legais de
emissão, o que, em caso de ocorrência de descarga de excedentes, leva ao não cumprimento da legislação em
vigor (vide subcapítulo 2.3).
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Num relatório desenvolvido pela ADIST (2015), procedeu-se à análise das concentrações de CQO, no período
inicial do hidrograma de cheia, de modo a verificar a possibilidade de ocorrência de “first flush”. A análise teve
por base a definição proposta por SAGET et al. (1996), que descreve o efeito de “first flush” como a ocorrência
de 80% da carga poluente nos primeiros 30% de volume gerado pelos eventos. De acordo com os resultados
obtidos e com a definição anteriormente enunciada, não existe “first flush” no Caneiro de Alcântara, uma vez que

% CQO

a carga poluente inicial varia entre 10 e 60%, como se verifica na Figura 6.9.

Eventos

Figura 6.9 - Percentagem de carga de CQO registada no Caneiro de Alcântara, nos primeiros 30% de volume (adaptado de
ADIST, 2015).

6.4.
6.4.1.

DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO
CENÁRIO 1

O Cenário 1 corresponde a uma adaptação da Solução A proposta para a Bacia de Alcântara no âmbito do PGDL
2016-2030, e consiste na construção de duas bacias de armazenamento localizadas no trecho final dos dois
ramais principais do Caneiro de Alcântara, a fim de providenciar pré-tratamento aos caudais armazenados. Ainda
que a Solução A original contemplasse a construção de duas bacias de armazenamento anti inundação,
considerou-se pertinente a adoção das localizações das suas bacias, para execução do presente cenário. Desta
forma, o Cenário 1 consiste no dimensionamento de duas bacias de armazenamento antipoluição com prétratamento através da aplicação dos Métodos da Precipitação Crítica e Simplificado e do Critério da Carga
Hidráulica. Tal como se observa na Figura 6.10, uma bacia de armazenamento será implantada no final do ramal
Benfica - Campolide (Bacia 1), nas imediações do bairro da Liberdade, sendo a outra bacia implantada no final do
ramal das Avenidas Novas (Bacia 2), próximo da Quinta José Pinto, Campolide.
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A

Bacia 1

Bacia 2

A

Figura 6.10 - Localização das bacias de armazenamento referentes ao Cenário 1.

O processo de dimensionamento das bacias de armazenamento teve por base os dados constantes do Quadro
6.2, sendo que aplicação detalhada dos métodos pode ser consultada no Anexo II.

Quadro 6.2 - Dados base utilizados para dimensionamento das bacias de armazenamento referentes ao Cenário 1.
Grandeza
População equivalente
Área da sub-bacia

Sub-bacia
Símbolo
Pop

Unidade
hab

1
203616

2
49304

A

ha

1866

623

%AI

%

60

60

Tempo de percurso na rede de coletores

tp

min

74

57

Grupo de inclinação do terreno

IG

-

0.07

0.09

Cap

l/hab/dia

250

250

Concentração média anual em CQO do caudal pluvial

cr

mg/l

200

200

Concentração média anual em CQO das AR

cw

mg/l

600

600

Concentração média anual em CQO do caudal em tempo seco

cts

mg/l

400

400

Precipitação média anual na região

hpr

mm

790

790

Percentagem de áreas impermeáveis da sub-bacia

Capitação das águas residuais (AR)

De acordo com o processo de dimensionamento descrito no capítulo 4, primeiramente procedeu-se à aplicação
do Método da Precipitação Crítica e do Método Simplificado para cálculo do volume da bacia, tendo sido obtidos
os resultados constantes do Quadro 6.3.
De forma a seguir uma abordagem mais conservativa, optou-se por considerar os valores resultantes do Método
Simplificado por serem superiores. Após obtenção dos volumes das bacias, procedeu-se ao cálculo da secção
horizontal e da altura da bacia através da aplicação do Critério da Carga Hidráulica, cujos resultados se encontram
no Quadro 6.4.
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Símbolo

Unidades

P. Crítica

Simplificado

Bacia 1

Volume da bacia de detenção

V

m3

32 317

46 389

Bacia 2

Quadro 6.3 – Volumes obtidos por aplicação do Método da Precipitação Crítica e do Método Simplificado, para o Cenário 1.
Designação

Volume da bacia de detenção

V

m3

11 156

15 309

Quadro 6.4 - Resumo dos volumes e dimensões obtidos para as bacias de armazenamento referentes ao Cenário 1.

Bacia 2

Bacia 1

Designação

Símbolo

Unidades
3

C. C. Hidráulica

V

m

Largura da bacia de detenção
Comprimento da bacia de detenção
Altura útil da bacia de detenção

l
L
h

m
m
m

47
141
7

Volume da bacia de retenção
Dimensões da estrutura
Largura da bacia de detenção
Comprimento da bacia de detenção
Altura útil da bacia de detenção

V

m3

15 309

l
L
h

m
m
m

27
80
7

Volume da bacia de retenção
Dimensões da estrutura

46 389

Pela análise do Quadro 6.4, verifica-se que o volume obtido para a Bacia de Armazenamento 1, implantada no
ramal de Benfica-Campolide, é cerca de 46 400 m3, e que o volume obtido para a Bacia de Armazenamento 2,
localizada na Quinta José Pinto é de 15 300 m3. Tal como seria expectável, o volume obtido para a Bacia 1 é muito
superior ao obtido para a Bacia 2, uma vez que a bacia de drenagem correspondente à Bacia 1 apresenta área e
população significativamente superiores. De acordo com a análise hidrológica realizada no subcapítulo 6.3.3,
constata-se que cerca de 95% dos eventos pluviométricos geram caudais inferiores ao caudal de
dimensionamento conjunto das duas bacias, cerca de 24 m3/s, sendo que em ano médio a sua capacidade será
excedida cerca de 12 vezes.
O presente cenário foi desenvolvido com o objetivo dimensionar estruturas de armazenamento que possam
providenciar pré-tratamento aos caudais armazenados. Desta forma, torna-se relevante quantificar o benefício
ambiental, traduzido em carga poluente de SST e CQO tratada, que advém da implantação das estruturas. Para
quantificação da carga em SST foram utilizados os valores de concentrações que vigoram no subcapítulo 2.5 e
para a carga de CQO foram adaptados os valores constantes do Quadro 6.3. Os caudais afluentes às bacias de
armazenamento têm em consideração um caudal de águas residuais na ordem de 1 m3/s e caudais pluviais
variáveis de acordo com as intensidades de precipitação constantes da análise hidrológica realizada no
subcapítulo 6.3.3. No que diz respeito à eficiência do tratamento de sedimentação realizado no interior nas bacias
de armazenamento, e tendo em conta a informação do subcapítulo 3.5.1, considerou-se uma eficiência de 50%
para remoção de ambos os poluentes. Nos Quadro 6.5 e Quadro 6.6, encontram-se respetivamente os valores
obtidos para a CQO e para os SST.
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Quadro 6.5 - Quantidades anuais de CQO tratadas e não tratadas, de acordo com a intensidade dos eventos pluviométricos.
I (mm/h)

Qplu (m3/s)

Frequência

CQOtratado (kg/ano)

CQOnão_tratado (kg/ano)

CQOtotal (kg/ano)

6

25

130

29 039 210

12
18
24
30
36

50
75
100
124
149

31
13
9
4
1

6 681 337
2 766 928
1 903 357
842 663
210 119
41 443 614

33 612 886
21 591 854
14 680 860
14 046 774
7 966 681
2 422 317
94 321 371

62 652 096
28 273 190
17 447 789
15 950 131
8 809 344
2 632 435
135 764 986

Total

Quadro 6.6 - Quantidades anuais de SST tratadas e não tratadas, de acordo com a intensidade dos eventos pluviométricos.

I (mm/h)
6
12
18

Qplu (m3/s)
25
50
75

Frequência
130
31
13

24
30
36

100
124
149

9
4
1
Total

SSTtratado (kg/ano)
12 966 960
2 899 837
1 188 472
8 13 143
3 588 11
89 270
18 316 494

SSTnão_tratado (kg/ano)
15 009 256
9 371 306
6 305 833
6 000 997
3 392 262
1 029 140
41 108 794

SSTtotal (kg/ano)
27 976 216
12 271 143
7 494 305
6 814 140
3 751 073
1 118 410
59 425 288

Para precipitações com intensidades até 5 mm/h, as bacias de armazenamento dimensionadas têm capacidade
de armazenar a totalidade do afluente, pois o caudal gerado é inferior ao seu caudal de dimensionamento. Pela
observação dos Quadro 6.5 e Quadro 6.6, constata-se que, para precipitações de intensidade igual a 6 mm/h, as
bacias conseguem fornecer pré-tratamento a aproximadamente 50% do caudal afluente, sendo que esta
percentagem diminui, gradualmente, até cerca de 10%, para precipitações de intensidade igual a 36 mm/h (T=50
anos). Desta forma, conclui-se que, em ano médio, e para caudais gerados por precipitações de intensidade entre
os 6 os 36 mm/h, as bacias de armazenamento do presente cenário, permitem o tratamento de cerca de 41
toneladas de CQO e 18 toneladas SST, o que representa o tratamento de aproximadamente 30% da carga
poluente que aflui ao sistema.

6.4.2.

CENÁRIO 2

O Cenário 2 corresponde à solução B do PGDL 2016-2030 para a Bacia de Alcântara, que consiste na construção
de 5 bacias anti inundação, para atenuação dos caudais de ponta de cheia afluentes à zona baixa de Alcântara.
No âmbito do PGDL 2016-2030, inicialmente, foram idealizadas duas bacias de armazenamento anti inundação
na parte final do ramal de Benfica e do Ramal das Avenidas Novas (Solução A). Todavia, através da realização de
simulações com modelos dinâmicos, verificou-se que apenas duas bacias de armazenamento não teriam o efeito
desejado na atenuação de caudais de ponta para períodos de retorno elevados. Desta forma, foi formulada a
Solução B, em alternativa à solução anterior, que consiste num aumento do volume de armazenamento do
sistema através da adição de 3 novos reservatórios na parte superior da bacia tributária. Assim, serão implantados
os reservatórios de Benfica - Campolide (Bacia 2) e da Quinta José Pinto (Bacia 5), aos quais acresce um outro
reservatório no ramal de Benfica, o reservatório da Quinta da Alfarrobeira (Bacia 1), e dois reservatórios no ramal
das Avenidas Novas, o reservatório de Sete Rios (Bacia 3) e o reservatório da Praça de Espanha (Bacia 4), tal como
se observa na Figura 6.11. A bacia de armazenamento da Quinta da Alfarrobeira será implantada com o intuito
73

de reforçar a capacidade de armazenamento no ramal de Benfica, cujas afluências são significativamente
superiores ao ramal das Avenidas Novas. A localização específica do reservatório resulta da disponibilidade de
terrenos recentemente cedidos à Câmara Municipal de Lisboa. A hipótese de construção da bacia de
armazenamento de Sete Rios, surgiu da existência de um projeto para construção de um parque de
estacionamento subterrâneo junto da entrada do Jardim Zoológico. Deste modo, e aproveitando a empreitada já
prevista, o reservatório seria implantado um piso abaixo do parque subterrâneo. A bacia de armazenamento da
Praça de Espanha também se localiza no ramal das Avenidas Novas e resulta da necessidade de intervenções
urbanas ao nível da alteração da configuração da Praça de Espanha.
C

Bacia 4

A

D

Bacia 5
Bacia 1
Bacia 2

B
A

B

Bacia 3

C
D

Figura 6.11 - Localização das bacias de armazenamento referentes ao Cenário 2.

De acordo com a metodologia sugerida no subcapítulo 4.1, para uma primeira estimativa do volume necessário
para uma bacia anti inundação deve ser aplicado o Método Holandês, cujos dados base se encontram no Quadro
6.7.
Quadro 6.7 - Dados base utilizados para dimensionamento das bacias de armazenamento referentes ao Cenário 2.
Grandeza

Sub-bacia

Tempo de concentração da bacia

Símbolo
tc

Unidade
min

1
66

2
82

3
26

4
27

5
40

Coeficiente de impermeabilização

C

-

0.5

0.6

0.7

0.8

0.8

Cnatural

-

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Área total da sub-bacia

A

ha

1 611

254

189

315

119

Parâmetro a das Curvas IDF

a

-

290.68

290.68

290.68

290.68

290.68

Parâmetro b das curvas IDF

b

-

- 0.549

- 0.549

- 0.549

- 0.549

- 0.549

Coeficiente de impermeabilização da bacia
natural

As bacias de armazenamento constantes da solução B do PGDL 2016-2030 foram dimensionadas para caudais
gerados por precipitações com períodos de retorno na ordem dos 10 anos pelo que, no presente cenário, os
parâmetros a e b das curvas IDF também correspondem a esse período de retorno. No Quadro 6.8 encontram-se
os valores obtidos por aplicação do Método Holandês ao Cenário 2.
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Quadro 6.8 – Valores obtidos para as bacias de armazenamento referentes ao Cenário 2.

Bacia 1

Designação

Símbolo
q

l/s

32 745

Caudal específico efluente

qs

mm/min

0.24

Duração crítica

tcrit

min

54

Bacia 2
Bacia 3

3

V

m

q

l/s

33 545

Caudal específico efluente

qs

mm/min

0.20

Duração crítica

tcrit

min

80

V

m3

65 265

Caudal efluente da bacia natural

Volume da Bacia de Armazenamento

129 819

Caudal efluente da bacia natural

q

l/s

6 433

Caudal específico efluente

qs

mm/min

0.31

Duração crítica

tcrit

min

34

V

m

3

16 012

q

l/s

10 346

Caudal específico efluente

qs

mm/min

0.26

Duração crítica

tcrit

min

47

V

m3

35 780

Volume da Bacia de Armazenamento
Bacia 4

Valor

Caudal efluente da bacia natural

Volume da Bacia de Armazenamento

Caudal efluente da bacia natural

Volume da Bacia de Armazenamento
Bacia 5

Unidades

Caudal efluente da bacia natural

q

l/s

16 503

Caudal específico efluente

qs

mm/min

0.22

Duração crítica

tcrit

min

68

V

m3

30 021

Volume da Bacia de Armazenamento

Através da comparação dos valores obtidos no presente cenário, por aplicação do Método Holandês, com os
valores constantes da Solução B do PGDL 2016-2030, Quadro 6.9, constata-se que os mesmos são idênticos, à
exceção dos valores obtidos para a Bacia de Armazenamento 1 que apresentam uma discrepância de cerca de
520%. Todavia, esta discordância é justificada pela indisponibilidade espacial verificada no local de implantação
da Bacia 1, sendo que o valor apresentado na Solução B do PGDL 2016-2030 não corresponde ao valor real
necessário para aquela sub-bacia, mas sim ao volume realmente disponível para construção da estrutura naquela
localização.
Quadro 6.9 - Comparação dos volumes obtidos no Cenário 2 com os valores constantes da Solução B do PGDL 2016-2030.
Bacia de Armazenamento

Volume (m3)
Cenário 2

PGDL 2016-2030 (Solução B)

da Alfarrobeira)

130 000

25 000

Bacia 2 (Benfica-Campolide)

65 000

65 000

Bacia 3 (Sete Rios)

16 000

16 000

Bacia 4 (Praça de Espanha)

36 000

35 000

(Q.ta José

30 000

30 000

Bacia 1

(Q.ta

Bacia 5

Pinto)

Desta forma, e ainda que os volumes constantes do PGDL 2016-2030 tenham sido obtidos por simulações com a
ferramenta SWMM, é possível afirmar, com alguma segurança, que o Método Holandês representa uma
metodologia fiável para uma primeira estimativa do volume de bacias de armazenamento anti inundação. Não
obstante, tal como sugerido no subcapítulo 4.1, posteriormente, será sempre imprescindível a realização de
modelação dinâmica, por forma a avaliar o comportamento da bacia, face a diferentes cenários pluviométricos.
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6.5.

ANÁLISE E SÍNTESE CONCLUSIVA

O presente caso de estudo consiste na adoção da metodologia sugerido no subcapítulo 4.1 para
dimensionamento de estruturas de armazenamento como estratégia de beneficiação de sistemas unitários. No
contexto nacional, e em particular na cidade de Lisboa, a bacia de Alcântara merece principal destaque devido
aos seus problemas a nível de inundações na zona baixa da bacia, os quais foram abordados no âmbito do PGDL
2016-2030. Desta forma, os cenários desenvolvidos basearam-se na adaptação das Soluções A e B do referido
Plano. O primeiro cenário do caso de estudo, Cenário 1, baseia-se numa adaptação da Solução A, e consiste na
construção de duas bacias de armazenamento antipoluição localizadas no trecho final dos dois ramais principais
do Caneiro de Alcântara, a fim de providenciar pré-tratamento aos caudais armazenados. O Cenário 2 consiste
na adaptação da Solução B, pelo que se baseia na implantação de 5 bacias de armazenamento anti inundação,
sendo que duas se localizam no ramal de Benfica e as restantes se localizam no ramal das Avenidas Novas. No
Quadro 6.10, apresenta-se uma síntese dos cenários desenvolvidos no presente caso de estudo.
Quadro 6.10 - Quadro síntese dos cenários de dimensionamento.
Método de Dimensionamento

Cenário

Nº de
Bacias

Objetivo

Método da
Precipitação Crítica

Método
Simplificado

Critério da Carga
Hidráulica

1

2

Antipoluição (Prétratamento)

✘

✘

✘

2

5

Anti inundação

Método
Holandês

✘

Para o Cenário 1 foram aplicados os Métodos da Precipitação Crítica e Simplificado para determinação do volume
necessário, sendo que para obtenção da secção horizontal e da altura da bacia foi aplicado o Critério da Carga
Hidráulica. Desta forma, foram obtidos volumes de 46 400 m3 para a Bacia de Armazenamento 1 (BenficaCampolide) e 15 300 m3 para a Bacia de Armazenamento 2 (Quinta José Pinto). Tendo em conta que se trata do
dimensionamento de bacias de armazenamento para pré-tratamento, verifica-se que a sua implantação, em ano
médio, permite tratar cerca de 41 toneladas de CQO e quase 18 toneladas de SST, reduzindo, assim, em 30% a
carga poluente afluente ao sistema. No que diz respeito à redução do número de descargas de excedentes,
cruzando os valores obtidos nos diferentes cenários com a análise hidrológica realizada no subcapítulo 6.3.3,
constata-se que cerca de 95% dos eventos pluviométricos geram caudais inferiores ao caudal de
dimensionamento total das estruturas, pelo que em ano médio a capacidade das estruturas apenas será excedida
12 vezes. No Cenário 2, foi aplicado o Método Holandês para dimensionamento das 5 bacias anti inundação,
tendo-se obtido volumes entre os 130 000 m3, para a Bacia de Armazenamento 1 (Q.ta da Alfarrobeira), e os
16 000 m3, para a Bacia de Armazenamento 3 (Sete Rios). Por comparação com os volumes constantes da Solução
do PGDL 2016-2030, constata-se que os mesmos são concordantes, com exceção dos valores obtidos para a Bacia
1 que, por limitações espaciais, apresenta dimensões consideravelmente menores, no referido plano.

É importante ressalvar, que os volumes obtidos para as estruturas de armazenamento nos diferentes cenários
não são comparáveis entre si, uma vez que os objetivos de dimensionamento são distintos, e por sua vez os
métodos de dimensionamento também o são.
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7. CONCLUSÃO

Atualmente, quando a capacidade dos coletores é ultrapassada, a descarga de efluentes provenientes de sistemas
unitários ainda é prática corrente. Devido aos riscos de contaminação do meio recetor e à necessidade de cumprir
a legislação em vigor relativa à qualidade dos meios hídricos, têm surgidos várias alternativas para evitar
descargas diretas, das quais se destacam as soluções de controlo na origem, a interceção de caudais, o aumento
da capacidade de armazenamento do sistema e o tratamento. As soluções de controlo na origem, baseiam-se no
armazenamento temporário e/ou infiltração de águas pluviais, e constituem, simultaneamente, instrumentos de
gestão integrada de águas pluviais em meio urbano e técnicas de beneficiação de sistemas unitários. Todavia,
devem ser preferencialmente consideradas numa fase inicial do processo de conceção, ao nível do ordenamento
territorial e do planeamento urbanístico. A adoção destas soluções para além de contribuir para a diminuição do
risco de inundação e de descarga de excedentes, também permite a criação de espaços de lazer e recreio, que
conferem um certo grau de valorização ao espaço que integram.
O aumento da capacidade de reserva dos sistemas constitui uma medida de beneficiação e otimização de
sistemas unitários particularmente eficaz, especialmente quando conjugado com o tratamento de caudais
excedentes, uma vez que, para além de evitar descargas diretas para o meio recetor, também permite aumentar
a eficiência de tratamento da ETAR. A interceção e desvio de caudais através da implementação de dispositivos
de regulação, como válvulas do tipo vórtice e válvulas do tipo flutuador, constitui uma medida igualmente eficaz
de redução da frequência de descargas de excedentes e controlo de inundações, pois permite o desvio de caudais
de zonas urbanas críticas com elevado risco, para descarga a jusante.
Tal como referido, o aumento da capacidade de reserva, materializado por implementação de bacias de
armazenamento especificamente concebidas para esse efeito, constitui uma técnica de beneficiação dos sistemas
de drenagem unitários. Para dimensionamento das estruturas de armazenamento podem ser utilizados
diferentes métodos e critérios, dos quais se destacam o Método da Precipitação Crítica, o Método Simplificado,
o Critério da Carga Hidráulica e o Método Holandês. Todos os métodos recorrem a ábacos e/ou fórmulas
empíricas para proceder ao dimensionamento das estruturas, tendo por base critérios específicos de
dimensionamento. O Método da Precipitação Crítica é normalmente aplicado no dimensionamento de bacias
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antipoluição para retenção do “first flush” ou para controlo do número de descarga de excedentes para o meio
recetor, tendo como critério de dimensionamento fundamental a intensidade de precipitação crítica. Esta
metodologia assenta no princípio geral de que, durante a ocorrência de precipitações com intensidade média
inferior a uma determinada de precipitação crítica, não ocorrem descargas diretas de caudais unitários
excedentes para o meio recetor.
O Método Simplificado, à semelhança do Método da Precipitação Crítica, é utilizado para dimensionamento de
bacias antipoluição que têm por objetivo a retenção do “first flush” ou a redução do número de descargas de
excedentes. O critério de dimensionamento do método assenta na premissa de que, em ano médio, e em
sistemas de drenagem unitários, a carga poluente anual descarregada para o meio recetor (descargas diretas e
após tratamento na ETAR), em termos de CQO, deve ser inferior à que seria descarregada se o sistema fosse
separativo.
A adição do Critério da Carga Hidráulica aos Métodos da Precipitação Crítica e Simplificado, é adequada para o
dimensionamento de bacias de armazenamento antipoluição que não têm por objetivo a limitação do número
de descargas diretas nem a retenção do “first flush”, mas sim fornecer pré-tratamento ao efluente armazenado.
Desta forma, a carga hidráulica da bacia deve ser limitada a um valor de 10 m/h por forma a assegurar prétratamento do efluente armazenado por sedimentação. A utilização desta metodologia é frequentemente
apicada a situações em que, embora não exista um efeito de “first flush” nem proteções especiais ao meio recetor
que condicionem o número de descargas, os excedentes apresentam um nível considerável de poluentes na sua
composição, sendo por isso necessário o seu pré-tratamento. Em cenários em se pretenda dimensionar uma
bacia de armazenamento anti inundação, recomenda-se a aplicação do Método Holandês, que permite obter
uma estimativa preliminar do volume necessário para esta tipologia de bacias. Esta metodologia tem como
critério de dimensionamento o caudal efluente da bacia em condições naturais, ou seja, em condições préurbanização, pelo que as bacias são dimensionadas por forma a restituir esse mesmo caudal natural a jusante.
Em todos os métodos, o processo de dimensionamento das estruturas de armazenamento não considera a
condição específica do meio recetor e, embora o Método da Precipitação Crítica e o Método Simplificado tenham
em consideração um parâmetro de qualidade (CBO5 no caso de Método da Precipitação Crítica e CQO no Método
Simplificado), apenas podem ser aplicados caso não exista nenhuma proteção especial do meio recetor. Para
situações em que o mesmo seja considerado sensível, em que se pretenda limitar o número de descargas ou em
que se pretenda dimensionar bacias anti inundação por aplicação do Método Holandês, é aconselhável a
utilização de modelos de simulação matemática, que integrem outros parâmetros relevantes e que possibilitem
avaliar o comportamento das bacias em diferentes cenários.
Ressalva-se, ainda, que embora sejam de natureza empírica e com relativa facilidade de aplicação, os métodos
enunciados anteriormente apresentam algumas limitações que devem ser consideradas aquando a sua aplicação.
De facto, alguma destas metodologias de dimensionamento foram desenvolvidas para casos específicos de bacias
típicas na Alemanha, pelo que devem ser aplicadas com precaução para países que difiram em termos de regime
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de precipitação e ocupação, tais como Portugal. Desta forma, a aplicação direta dos métodos no contexto
nacional deve ser realizada com alguma reserva, devido à elevada variação do regime pluviométrico,
caracterizado por períodos de seca e simultaneamente por ocorrência de chuvadas de intensidades elevadas.
No que diz respeito à conceção de bacias de armazenamento, e dada a complexidade do funcionamento das
mesmas, destaca-se, a importância de estabelecer uma metodologia concecional e construtiva assente em
princípios orientadores generalistas, por forma a uniformizar e auxiliar o processo de seleção dos seus diversos
aspetos e elementos constituintes.
Segundo o Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2015-2030 (HIDRA, et al., 2015), a Bacia de Alcântara, em
particular a zona baixa, constitui uma zona prioritária de intervenção, não só devido à crescente ocupação do
território e reduzida disponibilidade gravítica para escoar os caudais gerados a montante, mas também devido à
sua proximidade ao estuário e consequente efeito da maré. Dada esta problemática, impõe-se a necessidade de
utilizar soluções de natureza estrutural para controlo dos caudais de ponta que afluem às zonas mais baixas da
bacia, sendo que no caso de estudo desenvolvido, estas intervenções consistem na construção de bacias de
armazenamento situadas a montante, a fim de controlarem as afluências ao Caneiro de Alcântara. A implantação
das bacias de armazenamento permite não só compensar a falta de capacidade dos sistemas de drenagem
aquando a ocorrência de eventos pluviométricos intensos, mas também reconduzir esses mesmos caudais,
posteriormente, para uma ETAR, maximizando assim a sua eficiência de tratamento.
É importante ressalvar que, a principal problemática da Bacia de Alcântara consiste na gestão e controlo do risco
de inundações na zona baixa da bacia, não sendo, por isso, o controlo da poluição nos meios recetores o quesito
primordial. De facto, o Rio Tejo não é considerado um meio sensível, e ainda que se verifique um excesso de
descargas de excedentes com concentrações de SST e CQO muito acima dos requisitos legalmente estabelecidos,
não será esta a problemática que exige intervenção prioritária. Ainda assim, dado o conteúdo da presente
dissertação, considerou-se pertinente o desenvolvimento de um cenário que permitisse a aplicação de
metodologias de dimensionamento de estruturas de armazenamento antipoluição.
Através dos cenários desenvolvidos constatou-se que a conjugação dos Métodos da Precipitação Crítica ou
Simplificado com o Critério da Carga Hidráulica permite efetuar uma estimativa fidedigna do volume, altura e
secção horizontal necessários para uma bacia de armazenamento antipoluição com o objetivo de providenciar
pré-tratamento ao efluente armazenado, tendo-se verificado uma redução na ordem dos 30% da descarga direta
da carga poluente afluente ao sistema. A nível de descargas para o meio recetor foi possível verificar uma redução
da frequência das mesmas, cerca de 12 descargas em ano médio, o que representa um nível de desempenho
ambiental aceitável.
No que diz respeito ao dimensionamento das bacias de armazenamento anti inundação concebidas para o
Cenário 2, constatou-se que a aplicação do Método Holandês permite realizar uma primeira estimativa fidedigna
dos volumes de armazenamento, estando estes concordantes com os valores constantes da Solução B do PGDL
2016-2030 para a bacia de Alcântara. Todavia, tal como referido na metodologia recomendada, o
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dimensionamento de estruturas anti inundação não dispensa a realização de simulações dinâmicas para avaliação
do comportamento das mesmas.
É de notar que, a aplicação de métodos empíricos desta natureza, apenas tem como função dar uma estimativa
do volume de armazenamento necessário numa fase de pré-dimensionamento estando, naturalmente,
dependente de fatores extrínsecos à própria estrutura, tais como disponibilidade de área, condições do terreno
de escavação e condicionamentos urbanísticos. É importante salvaguardar que, dadas as dimensões da Bacia de
Alcântara, é expectável que, somente, a execução de 5 bacias de armazenamento não seja suficiente para
controlo de inundações, problemática de maior relevância na bacia. Desta forma, e embora todas as medidas
anteriormente enunciadas possam constituir opções viáveis para beneficiação de sistemas unitários, tipicamente,
é necessária a adoção de uma ou mais soluções em simultâneo, tais como intervenções complementares em
bacias e redes secundárias ao nível do desvio de caudais, soluções de controlo na origem de águas pluviais e
reforço da capacidade de transporte do sistema.
Como apontamento final, destaca-se a importância de desenvolver projetos futuros que permitam a calibração
das metodologias de dimensionamento, por forma a se adequarem ao contexto nacional. Da mesma forma, seria
interessante o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão, em formato software, que permitisse, de forma
automatizada, a aplicação dos diferentes métodos de dimensionamento conforme o objetivo estabelecido para
a estrutura de armazenamento e, posteriormente, a simulação do respetivo comportamento, em diferentes
cenários.
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ANEXO I
DADOS OBTIDOS PELO SISTEMA DE
MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALCÂNTARA

Figura AI.1 – Exemplos dos dados de precipitação, caudal SST e CQO obtidos através do sistema de monitorização.

ANEXO II
DIMENSIONAMENTO DO CENÁRIO 1

DADOS GERAIS
Grandeza

Sub-bacia

ETAR

Símbolo

Unidade

1

2

Jus

Pop

hab

203616

49304

47177

300097

A

ha

1866

623

789

3277

%AI

%

60

60

80

-

Área impermeável

Ai

ha

1119

374

631

2124

Somatório das áreas impermeáveis

∑Ai

ha

1119

374

2124

2124

tp

min

74

57

37

111

Tempo de percurso superficial máximo

tf

min

-

-

Grupo de inclinação do terreno

IG

-

0,07

0,09

0,15

0,10

Cap

l/hab/dia

250

250

250

250

fp

-

1,6

1,8

1,8

1,6

Qw24

l/s

589

143

137

868

Afluência de caudal de infiltrado

af inf

l/ha

-

-

-

-

Caudal médio de infiltração tempo seco

Qinf24

l/s

295

71

68

434

População equivalente
Área da sub-bacia
Percentagem de áreas impermeáveis da sub-bacia

Tempo de percurso na rede de coletores

Capitação das águas residuais (AR)
Fator de ponta instantâneo (AR)
Caudal médio diário de AR

-

Qts24

l/s

589

214

205

1008

∑Qts24

l/s

589

214

1008

1008

Caudal de ponta instantâneo de AR

Qwp

l/s

962

253

242

1457

Caudal de ponta instantâneo em tempo seco
Caudal de ponta instantâneo em tempo seco que passa para
jusante

Qtsp

l/s

1257

324

311

1891

∑Qtsp

l/s

1257

324

1891

1891

QrS

l/s

0

0

0

0

∑QrS

l/s

0

0

0

0

6000

Caudal médio diário tempo seco
Caudal médio diário em tempo seco que passa para jusante

Caudal pluvial de redes separativas de AR associadas
Caudal pluvial de redes provenientes separativas de AR que
passa para jusante
Caudal máximo que se admite passar para jusante da sub-bacia

Qt

l/s

2219

576

QETAR

l/s

-

-

Concentração média anual em CQO do caudal pluvial

cr

mg/l

186

186

186

186

Concentração média anual em CQO das AR

cw

mg/l

600

600

600

600

Concentração média anual em CQO do caudal em tempo seco
Concentração média anual em CQO do caudal em tempo seco
que passa para jusante
Concentração média anual em CQO do efluente da ETAR durante
os períodos chuvosos

cts

mg/l

400

400

400

400

∑cts

mg/l

400

400

400

400

cet

mg/l

-

-

-

70

hpr

mm

790

790

790

790

Capacidade hidráulica da ETAR

Precipitação média anual na região

Figura AII.1 - Dados gerais afetos Cenário 1.
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Método da Precipitação Crítica
1. DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES DE ARMAZENAMENTO
Designação

2. DIMENSIONAMENTO DAS BACIAS DE ARMAZENAMENTO
Símbolo Unidades

Valor

Bacia de Armazenamento 1

Designação

Símbolo

Unidades

Valor

Bacia de Armazenamento 1
Ic

l/s/ha

Largura do descarregador

b

m

Área reduzida da bacia de drenagem

Ared

ha

1119,36

Largura da bacia de detenção

l

m

36,7

Caudal pluvial crítico

Qpc

l/s

16790,4

Comprimento da bacia de detenção

L

m

110,1

Caudal unitário crítico afluente à estrutura de armazenamento descarga

Qcrit

l/s

18047,1

Altura útil da bacia de detenção

h

m

8,0

Parcela do Caudal pluvial crítico que se admite passar p/ jusante da estrutura

Qjus

l/s

962,1

Volume de armazenamento

V

3

32317

Caudal pluvial específico que se admite passar p/ jusante da estrutura

Ijus

l/s/ha

Verificação da carga hidráulica da bacia

Volume específico de armazenamento

Vr

13,56

Verificação da velocidade de escoamento (longitudinal)

m/s

0,061

Tempo de concentração

tc

m /ha
min

Hb
v

m
m/h

74,4

Verificação do tempo de retenção hidráulica na bacia

tret

min

29,8

Coeficiente de tempo de concentração

at

-

2,13

Verificação do tempo de esvaziamento

te

h

9,3

Volume de armazenamento necessário

V

m

Ic

l/s/ha

Largura do descarregador

b

m

105,9

Área reduzida da bacia de drenagem

Ared

ha

373,74

Largura da bacia de detenção

l

m

21,6

Caudal pluvial crítico

Qpc

l/s

5606,1

Comprimento da bacia de detenção

L

m

64,7

Caudal unitário crítico afluente à estrutura de armazenamento descarga

Qcrit

l/s

5930,0

Altura útil da bacia de detenção

h

m

8,0

Parcela do Caudal pluvial crítico que se admite passar p/ jusante da estrutura

Qjus

l/s

252,5

Volume de armazenamento

V

3

11156

Caudal pluvial específico que se admite passar p/ jusante da estrutura

Ijus

l/s/ha

Verificação da carga hidráulica da bacia

Volume específico de armazenamento

Vr

14,82

Verificação da velocidade de escoamento (longitudinal)

m/s

0,034

Tempo de concentração

tc

m /ha
min

Hb
v

m
m/h

56,5

Verificação do tempo de retenção hidráulica na bacia

tret

min

31,4

Coeficiente de tempo de concentração

at

-

2,01

Verificação do tempo de esvaziamento

te

h

12,3

Volume de armazenamento necessário

V

m

Intensidade da precipitação crítica

3

3

15,0

0,86

16,1

32308,7

Bacia de Armazenamento 2
Intensidade da precipitação crítica

322,3

Bacia de Armazenamento 2

3

3

15,0

0,68

15,3

11149,1

Bacia de Jusante
Ic

l/s/ha

Ared

ha

Caudal pluvial crítico

Qpc

l/s

9463,2

Caudal unitário crítico afluente à estrutura de armazenamento descarga

Qcrit

l/s

12569,1

Parcela do Caudal pluvial crítico que se admite passar p/ jusante da estrutura

Qjus

l/s

2894,1

Caudal pluvial específico que se admite passar p/ jusante da estrutura

Ijus

l/s/ha

Volume específico de armazenamento

Vr

Tempo de concentração

tc

m /ha
min

Coeficiente de tempo de concentração

at

-

Volume de armazenamento necessário

V

m

Intensidade da precipitação crítica
Área reduzida da bacia de drenagem

3

15,0
630,88

4,59
4,81
36,7
1,89

3

5731,7

Figura AII.2 -Determinação dos volumes de armazenamento e dimensionamento das bacias de armazenamento segundo o Método da Precipitação Crítica, para o Cenário 1.

Método Simplificado
1. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO MÉTODO
Designação

Símbolo

Unidades

Valor

Bacia de Armazenamento 1

Designação

Símbolo Unidades

Valor

Bacia de Armazenamento 2

Caudal pluvial que se admite passar p/ jusante da estrutura

Qr24

l/s

Caudal pluvial que se admite passar p/ jusante da estrutura

Qr24

l/s

Caudal específico pluvial que se admite passar p/ jusante da estrutura

qr24

l/s/ha

1,5

Caudal específico pluvial que se admite passar p/ jusante da estrutura

qr24

l/s/ha

1,0

qr24, ETAR

l/s/ha

2,6

Caudal específico pluvial que se admite passar p/ a ETAR

qr24, ETAR

l/s/ha

2,6

Símbolo

Unidades

Caudal específico pluvial que se admite passar p/ a ETAR

1629,6

362,4

2. DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES DE ARMAZENAMENTO
Designação

Valor

Bacia de Armazenamento 1

Designação

Símbolo Unidades

Valor

Bacia de Armazenamento 2

Caudal pluvial que se admite passar p/ jusante da estrutura

Qr24

l/s

Caudal específico pluvial que se admite passar p/ jusante da estrutura

qr24

l/s/ha

Tempo de percurso na rede de colectores

tp

min

74,40

Coeficiente de redução do tempo de percurso na rede de colectores
Caudal médio pluvial afluente à secção a jusante durante descargas de
excedentes

af

-

0,89

1629,6
1,5

Qr0

l/s

Razão média de mistura

m

-

12,9

Concentração média anual em CQO do caudal em tempo seco

cts

mg/l

400,0

7586,9

Caudal pluvial que se admite passar p/ jusante da estrutura

Qr24

l/s

Caudal específico pluvial que se admite passar p/ jusante da estrutura

qr24

l/s/ha

Tempo de percurso na rede de colectores

tp

min

56,50

Coeficiente de redução do tempo de percurso na rede de colectores
Caudal médio pluvial afluente à secção a jusante durante descargas de
excedentes

af

-

0,89

Qr0

l/s

Razão média de mistura

m

-

Concentração média anual em CQO do caudal em tempo seco

cts

mg/l

362,4
1,0

2018,7
9,4
400,0

Coeficiente de concentraçãoem CQO do caudal em tempo seco

ap

-

Coeficiente de concentraçãoem CQO do caudal em tempo seco

ap

-

Precipitação média anual na região

hpr

mm

790,0

Precipitação média anual na região

hpr

mm

790,0

Coeficiente de precipitação média anual

ah

-

-0,01

Coeficiente de precipitação média anual

Grupo de inclinação média do terreno

IGm

-

1,0

xa

h

qts24

l/s/ha

Razão entre o caudal médio e o caudal de ponta, em tempo seco
Caudal médio específico em tempo seco

1,0

11,0
0,5

Coeficiente de arrastamento de depósitos nos coletores

C.A (Ábaco I)
aa

Concentração fictícia em CQO do caudal em tempo seco

cd

mg/l

1093,7

Concentração média anual em CQO das descargas de excedentes

cco

mg/l

251,4

Taxa admissível de descarga de excedentes (valor máximo)

eo

%

20,0

Volume específico de armazenamento
Volume de armazenamento necessário

0,445
0,8

C.A

45,4
3

Vs

m /ha

V

m

3

40,0
44774

1,0

ah

-

-0,01

IGm

-

1,0

xa

h

Caudal médio específico em tempo seco

qts24

l/s/ha

Coeficiente de arrastamento de depósitos nos coletores

C.A (Ábaco I)
aa

Grupo de inclinação média do terreno
Razão entre o caudal médio e o caudal de ponta, em tempo seco

16,0
0,6
0,720
0,4

Concentração fictícia em CQO do caudal em tempo seco

cd

mg/l

827,1

Concentração média anual em CQO das descargas de excedentes

cco

mg/l

247,4

Taxa admissível de descarga de excedentes (valor máximo)

eo

%

20,0

Volume específico de armazenamento
Volume de armazenamento necessário

C.A

54,9
3

Vs

m /ha

V

m

3

Figura AII.3 -Verificação das condições de aplicação do método e determinação dos volumes de armazenamento segundo o Método Simplificado, para o Cenário 1.

40,0
14950

Método Simplificado
3. DIMENSIONAMENTO DAS BACIAS DE DETENÇÃO
Designação

4. DIMENSIONAMENTO DOS DESCARREGADORES DE TEMPESTADE
Símbolo Unidades

Valor

Designação

Bacia de Armazenamento 1
Ic

l/s/ha

Área reduzida da bacia de drenagem

Ared

ha

1119,4

Caudal pluvial crítico

Qpc

l/s

16790,4

Caudal unitário crítico afluente à estrutura de armazenamento
e descarga

Qcrit

l/s

Largura do descarregador

b

m

322,3

Largura da bacia de detenção

l

m

44,0

Comprimento da bacia de detenção

L

m

132,0

Altura útil da bacia de detenção

h

m

8,0

Volume de armazenamento

V

m

3

46464,0

Verificação da carga hidráulica na bacia

Hb

m/h

11,2

Verificação da velocidade do escoamento (longitudinal)

v

m/s

0,05

Verificação do tempo de retenção hidráulica da bacia

tret

min

42,9

Verificação do tempo de esvaziamento

te

h

7,9

Ic

l/s/ha

15,0

Área reduzida da bacia de drenagem

Ared

ha

1119,4

Caudal pluvial crítico
Caudal unitário crítico afluente à estrutura de armazenamento
e descarga

Qpc

l/s

16790,4

Qcrit

l/s

Largura do descarregador

b

m

322,3

Largura da bacia de detenção

l

m

25,0

Comprimento da bacia de detenção

L

m

75,0

Altura útil da bacia de detenção

h

m

8,0

Volume de armazenamento

V

m

3

15000,0

Verificação da carga hidráulica na bacia

Hb

m/h

34,7

Verificação da velocidade do escoamento (longitudinal)

v

m/s

0,09

Verificação do tempo de retenção hidráulica da bacia
Verificação do tempo de esvaziamento

tret

min

te

h

13,9
11,5

Intensidade de precipitação crítica

15,0

18047,1

Bacia de Armazenamento 2
Intensidade de precipitação crítica

Símbolo

Unidades

Valor

Descarregador de Tempestade da Bacia de Armazenamento 1
Área impermeável

AI

ha

1119,4

Máximo tp na bacia hidrogáfica a montante

tf

min

74,4

Intensidade de precipitação crítica

Ic

l/s/ha

9,3

Caudal pluvial crítico afluente ao descarregador

Qpc

l/s

Caudal unitário crítico afluente ao descarregador

Qcrit

l/s

10953,6

Caudal máximo que se admite passar para jusante da sub-bacia

Qt

l/s

10953,6

Concentração média anual em CQO do caudal em tempo seco

cts

mg/l

400,0

MSO

-

17,6

MSO,min

-

Qdim

l/s

10953,6

Verificação da razão média de mistura
Razão mínima de mistura
Caudal de dimensionamento do descarregador de tempestade

10364,4

7,0
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18047,1
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tf

min

74,4
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Ic

l/s/ha

9,3

Caudal pluvial crítico afluente ao descarregador

Qpc

l/s

Caudal unitário crítico afluente ao descarregador

Qcrit

l/s

10953,6

Caudal máximo que se admite passar para jusante da sub-bacia

Qt

l/s

10953,6

Concentração média anual em CQO do caudal em tempo seco

cts

mg/l

400,0

MSO

-

17,6

MSO,min

-

Qdim

l/s

Verificação da razão média de mistura
Razão mínima de mistura
Caudal de dimensionamento do descarregador de tempestade

Figura AII.4 – Dimensionamento das bacias de armazenamento e dos descarregadores de tempestade segundo o Método Simplificado, para o Cenário 1.

10364,4

7,0
10953,6

Figura AII.5 – Determinação dos volumes de armazenamento e dimensionamento das bacias de armazenamento segundo o Critério da Carga Hidráulica, para o Cenário 1.

Figura II.6 – Resultados obtidos através da aplicação dos Métodos da Precipitação Crítica e Simplificado e Critério da Carga Hidráulica, para o Cenário 1.

