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RESUMO 

 

A crescente urbanização, o consequente incremento das áreas impermeáveis e os efeitos das 

alterações climáticas provocam um aumento não só no número de inundações urbanas bem como na 

sua dimensão, gerando prejuízos sociais, ambientais e económicos. 

A bacia de Bento Ferreira, na cidade de Vitória (capital do estado de Espírito Santo, Brasil) reflete esta 

problemática. Inserida numa cidade costeira e munida com um sistema de drenagem de águas pluviais 

pouco resiliente, carece de intervenções adequadas de modo a beneficiar o sistema atual, atendendo 

não só a cenários atuais, mas também a cenários futuros, mediante as alterações climáticas. 

Neste contexto, desenvolveu-se um modelo dinâmico do sistema de drenagem da bacia Bento Ferreira 

recorrendo ao software SWMM (Storm Water Management Model), e procedeu-se à simulação da rede 

atual perante diferentes cenários. Tendo por base os dados e propostas de beneficiação apresentados 

no Plano Diretor de Drenagem Urbana do Município de Vitória (PDDU), estabeleceram-se diferentes 

cenários de intervenção infraestrutural de modo a fazer face à problemática das inundações urbanas, 

com foco nas alterações climáticas. Foi também analisada a eficiência de cada um, através de uma 

comparação custo-benefício.  

A solução de intervenção que apresenta melhores resultados inclui três componentes principais: a 

construção de quatro reservatórios enterrados em locais estratégicos, a substituição de coletores com 

capacidade de drenagem limitada e o aumento da capacidade de bombagem da estação elevatória, 

instalada a jusante do sistema de drenagem. 

Adicionalmente, sugere-se uma análise de soluções não estruturais, de modo a aumentar a resiliência 

urbana. 

 

 

Palavras-chave: beneficiação de sistemas de drenagem; drenagem pluvial urbana; resiliência; 

alterações climáticas; modelação dinâmica. 
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ABSTRACT 

 

The increasing urbanization, the consequent rise in impermeable areas and the effects of climate 

change lead to an increase not only in the number of urban floods but also in their extent, causing social, 

environmental and economic damage. 

The Bento Ferreira basin, in the city of Vitória, (capital of Espírito Santo State, Brazil) reflects this 

problem. Inserted in a coastal area and provided with a rainwater drainage system of low resiliency, 

appropriate measures to benefit the current system are required, addressing not only current but also 

future scenarios, considering climate change. 

In this context, a dynamic model of the drainage system of the Bento Ferreira basin was developed 

using SWMM software (Storm Water Management Model), and a network simulation in different 

scenarios was undertaken. Based on the data and improvement proposals specified in the Urban 

Drainage Master Plan of the Municipality of Vitória (PDDU), different scenarios of infrastructural 

intervention were established to tackle the problem of urban floods, with focus on climate change. The 

efficiency of each proposal was compared through a cost-benefit analysis. 

The best performing solution includes three main components: the construction of four underground 

storage tanks in strategic locations, the replacement of conduits with limited drainage capacity and the 

capacity increase of the pumping station, which is installed downstream of the drainage network.  

Additionally, the implementation of non-structural solutions is suggested, to increase urban resilience. 

 
Key-Words: rainwater drainage system improvement; urban flood management; resilience; climate 

change; dynamic simulation model.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Relevância do tema 

Desde o século XIX que a população urbana tem vindo a aumentar. O aumento das áreas 

impermeáveis, a diminuição do tempo de concentração das bacias hidrográficas, a redução da 

infiltração das águas pluviais e o consequente incremento das escorrências superficiais, resulta no 

agravamento das inundações urbanas bem como na deterioração da qualidade das águas pluviais 

(Zevenbergen et al., 2010).  

Os fenómenos das alterações climáticas manifestam-se no aumento da temperatura, da intensidade 

de precipitação e do nível médio da água do mar (IPCC, 2014), têm impacto nos sistemas de drenagem 

e contribuem para o agravamento dos problemas das inundações. Os sistemas de drenagem 

dimensionados com base em registos históricos podem não ter capacidade para situações futuras 

sendo necessário proceder à implementação de medidas de adaptação, incluindo a beneficiação das 

infraestruturas existentes com vista ao incremento da resiliência urbana. 

No Brasil, as atitudes estruturais adotadas nem sempre são as mais adequadas. A alta densidade 

urbana e a ocupação de zonas ilegais e perigosas são recorrentes no país inteiro (Tucci, 2007a). 

Adicionalmente, o dimensionamento inadequado dos sistemas de drenagem é uma problemática atual, 

especialmente quando este não tem por base as alterações climáticas. 

Nos últimos anos foram registados na cidade de Vitória (capital do estado de Espírito Santo, Brasil) 

diversos problemas de inundações urbanas. Esta cidade combina vários fatores negativos: é uma 

cidade costeira (inclui uma zona continental e uma ilha principal, rodeada por uma baía), apresenta 

cotas de terreno muito reduzidas, em alguns casos abaixo da máxima preia mar de águas vivas, tem 

topografia praticamente plana, o que limita as pendentes dos coletores de drenagem, e é servida por 

um sistema de drenagem de águas pluviais deficiente, onde o extravasamento e as consequentes 

inundações urbanas são recorrentes, provocando danos sociais e económicos para a população 

urbana.  

1.2 Objetivos da dissertação  

O objetivo da dissertação é analisar a eficácia de diferentes soluções de beneficiação do sistema de 

drenagem de águas pluviais da bacia Bento Ferreira (na cidade de Vitória, capital do estado de Espírito 

Santo, Brasil) em diferentes cenários de solicitação, que têm em conta a situação atual e as alterações 

climáticas, através da modulação do mesmo recorrendo ao software SWMM (Storm Water 

Management Model). Atualmente, a bacia de Bento Ferreira (com uma área de 2.97 km2), apresenta 

um sistema de drenagem separativo pluvial que termina numa estação elevatória e que encaminha o 

escoamento para o mar. Com este intuito, e tendo por base os dados e propostas estabelecidas no 

Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) elaborado pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV, 2008), 

foram concebidas diferentes soluções alternativas de beneficiação do sistema de drenagem pluvial. 
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O modelo desenvolvido e implementado no software SWMM foi simulado com base no hietograma de 

cheia e no nível de maré apresentado pelo PDDU, para dois períodos de retorno: T = 10 e T = 25 anos. 

Adicionalmente, tiveram-se em conta cenários futuros de alterações climáticas, com um incremento de 

10 e 20% na intensidade de precipitação (correspondente a T = 25 anos) e de 0.4 a 0.8 metros no nível 

do mar (IPCC, 2014). 

As soluções analisadas envolvem três tipos de intervenções principais: a construção de reservatórios 

enterrados, a expansão/beneficiação do sistema de drenagem e o aumento da capacidade de 

bombagem da estação elevatória. Foram criadas diferentes combinações destas intervenções e foi feita 

uma análise de custos/benefícios, de modo a clarificar a viabilidade e as vantagens de cada intervenção 

proposta. 

1.3 Estrutura da dissertação 

A dissertação é composta por 6 capítulos. O presente capítulo destina-se à exposição da relevância do 

tema e dos objetivos e da estrutura da dissertação. 

O Capítulo 2 foca-se no problema que se pretende analisar, isto é, as inundações urbanas e as 

alterações climáticas. Caracteriza-se o ciclo hidrológico das cidades, analisa-se o risco dos diferentes 

tipos de inundações e expõe-se o fenómeno das alterações climáticas e como este contribui para as 

inundações urbanas, especialmente em cidades costeiras e no Brasil. 

No Capítulo 3 apresentam-se as diferentes formas de como se pode responder a este problema, quer 

sustentáveis ou não. Analisam-se estratégias resilientes para fazer face às alterações climáticas e 

apresentam-se resumidamente diferentes soluções de controlo das águas pluviais de pequena ou 

grande dimensão, como por exemplo, bacias de retenção. 

No Capítulo 4 são dados diferentes exemplos de gestão das inundações em diferentes cidades/países. 

É dado ênfase às cidades costeiras/ribeirinhas e com extensos historiais de inundações urbanas, tal 

como Roterdão, Tóquio, Londres e Lisboa. São analisadas soluções de gestão na rede de drenagem, 

soluções inovadoras de controlo na origem e soluções de defesa costeira e fluvial. 

No Capítulo 5 expõe-se a análise feita ao caso de estudo, onde se caracteriza a cidade de Vitória, 

explica-se detalhadamente o modelo desenvolvido da bacia Bento Ferreira, a geração de cenários de 

solicitação e a criação de soluções alternativas. No fim, apresenta-se os diferentes resultados e faz-se 

uma análise comparativa funcional e monetária. 

No Capítulo 6 sintetizam-se as conclusões retiradas na elaboração desta dissertação e propõem-se 

outras abordagens com foco no aumento da resiliência urbana em cenários de alterações climáticas.  
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2 INUNDAÇÕES EM MEIO URBANO 

O ciclo hidrológico urbano envolve 5 principais tipos de água: água subterrânea, água superficial, água 

pluvial, água potável e água residual. A Figura 2.1 apresenta, de forma esquemática, o percurso 

generalizado da água urbana.  

 

Figura 2.1 - Ciclo Hidrológico Urbano (Zevenbergen et al., 2010). 

Quando um evento pluvioso ocorre, dependendo do tipo de solo, da respetiva cobertura e do clima de 

uma dada área, a água precipitada é transformada em água subterrânea, escoamento superficial e em 

vapor de água. Parte desta água é intercetada antes de alcançar o solo, por árvores ou telhados planos, 

água esta que é evaporada. A restante, que atinge o solo, pode ser novamente evaporada, dependendo 

das depressões e do tipo de solo presente, escoada para jusante ou infiltrada no solo e subsolo. 

Dependendo do número de áreas pavimentadas e do clima de um dado aglomerado urbano, a 

percentagem de cada uma das referidas componentes varia. Segundo Zevenbergen et al. (2010) em 

cidades totalmente urbanizadas (75-100% de área impermeável) cerca de 15% da água pluvial é 

infiltrada, 55% escoada para jusante (quer através de escoamento superficial ou artificial, isto é, através 

de coletores e canais) e 30% evaporada. Por outro lado, em zonas não urbanizadas, com cobertura 

natural vegetal e sem áreas artificialmente impermeabilizadas, cerca de 50% da água pluvial é infiltrada, 

10% escoada e 40% evaporada. Simultaneamente, o desenvolvimento urbano promove a importação 

de água potável.  

Ao contrário do ciclo hidrológico natural, que ocorre a uma escala global, é raro existir um ciclo urbano 

fechado, ou seja, em que ocorra a reutilização de efluentes. No entanto, algumas cidades começaram 

a alterar esta atitude no inicio do presente século, promovendo a reutilização de efluentes e reduzindo 

o impacto ambiental no meio natural adjacente, como é o exemplo da cidade Aurora (em Melbourne, 

Austrália), que promove medidas como a reciclagem de águas residuais domésticas e a retenção de 

águas pluviais, o que permite reduzir em cerca de 70% a importação de água potável (Zevenbergen et 

al., 2010). 

Na Figura 2.1 é admitido um sistema unitário, isto é, que admite que as águas residuais domésticas, 

industriais e pluviais são transportadas todas no mesmo coletor, o que se traduz numa possível 
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excedência da sua capacidade de drenagem, durante eventos pluviais extremos, causando 

extravasamento nos nós do sistema e possível escoamento superficial de águas poluídas. Grande parte 

das cidades europeias recorrem a este tipo de sistemas unitários (Matos et al., 2008) quer devido a 

questões económicas quer a outros fatores relevantes para o desenvolvimento do país. Estima-se que 

cerca de 70% da população europeia seja servida por sistemas de drenagem unitários, prevalecendo 

no Sul da Alemanha e na Holanda (85%). 

A população urbana tem vindo a sofrer um aumento mais significativo desde o século XIX, variando a 

sua percentagem da população mundial desde 13% em 1900, 49% em 2005 e, segundo as recentes 

estatísticas do Banco Mundial (World Bank, 2017), em 2015 a população urbana era cerca de 53.9%. 

De acordo com Zevenbergen et al. (2010) e Su et al. (2014), é previsível que em 2050 se chegue aos 

69.6%, dos 9 mil milhões futuros habitantes. A compactação urbana é uma tendência atual com o intuito 

de consumir menos recursos e melhorar a mobilidade e uso de infraestruturas em geral. Isto pode 

causar problemas como a redução de área vegetal e aumento de área impermeável. A redução de 

espaços abertos dentro de centros urbanos impede processos ambientais como a infiltração de águas 

pluviais (Pauleit et al., 2005 e Miguez et al., 2015). 

Segundo Tucci (2007a), nos países em desenvolvimento, o crescimento da população urbana tem sido 

significativo desde os anos 70, ao contrário de países já desenvolvidos, em que a taxa de natalidade 

decresceu. A previsão das Nações Unidas é que o crescimento populacional (em países em 

desenvolvimento) só irá estabilizar em 2150.  

No Brasil, a maioria da população vive em zonas urbanas. EM 2002, 79.9% dos aproximadamente 173 

milhões de habitantes viviam em meio urbano. Mais recentemente, em 2015, e segundo o Banco 

Mundial (World Bank, 2017), este valor já atingiu 85.7%, dos 200 milhões de habitantes totais.  

O desenvolvimento urbano pode afetar o ciclo hidrológico de diferentes maneiras. Segundo Tucci 

(2007a), os principais efeitos da urbanização são: 

 Aumento da área impermeável -  a área impermeável é a superfície que contribui diretamente, 

ou através de coletores e canais, para a rede de drenagem, gerando escoamento superficial. 

 

 Redução do tempo de concentração - o tempo de concentração é o tempo que uma gota de 

água que cai no ponto mais afastado da secção de referência de uma bacia hidrográfica 

demora a percorrer o seu maior percurso, até à secção de referência. Segundo Leopold (1968), 

em bacias hidrográficas urbanizadas, existe uma relação inversamente proporcional entre o 

aumento da impermeabilização e o tempo de concentração, o que poderá causar um 

incremento até sete vezes no pico do hidrograma de cheia. 

 

  Aumento da Temperatura – O aumento de superfícies impermeáveis (como o betão e o asfalto) 

promove a absorção de energia solar o que provoca, através da emissão da radiação térmica, 

as intituladas “ilhas de calor” na parte central das urbanizações, onde ocorre um pico de 

temperatura. A cor escura do asfalto provoca também uma diminuição do albedo, ou seja, da 
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quantidade da radiação solar refletida de volta para a atmosfera, contribuindo para o efeito de 

estufa. Simultaneamente, o betão tem tendência a escurecer à medida que envelhece, o que 

implica também uma maior absorção da radiação. É possível observar uma diferença de 2º C 

a 5º C entre centros urbanos e subúrbios rurais (Tucci, 2007b). O aumento da temperatura 

também pode estar relacionado com o aumento da precipitação, devido aos movimentos de ar 

ascendente.  

 

 Alteração do ciclo hidrológico - Com o aumento de volume de escoamento superficial, a 

infiltração diminui, o abastecimento dos aquíferos também e o nível freático decresce. Existe 

também uma redução da evapotranspiração (com a redução de superfícies irregulares que 

retêm a água). Como os efeitos das perdas de infiltração são mais relevantes no inicio do 

evento pluvioso, os caudais de ponta de cheia no ambiente urbano, em comparação com o 

ambiente rural, são maiores para inundações de menor dimensão.  

 

 Produção de Resíduos – Os resíduos produzidos no processo de urbanização podem-se 

distinguir em dois tipos diferentes: resíduos naturais e resíduos gerados pela população. Os 

resíduos naturais são gerados durante o processo de construção, devido à alteração do uso 

do solo, remoção de cobertura vegetal, movimentação de grandes volumes de terra e 

desagregação da camada superficial do solo. Esta produção de sedimentos causa a erosão de 

superfícies desprotegidas, o aumento das áreas degradadas, o assoreamento das linhas de 

drenagem e o transporte de poluentes tóxicos agregados às mesmas, contaminando as águas 

pluviais. Os resíduos sólidos produzidos pelo cidadão urbano são maioritariamente materiais 

não degradáveis pela a natureza, como o plástico com fraca capacidade de reciclagem, e a 

sua concentração tem vindo a aumentar, poluindo o sistema hídrico que envolve a urbanização, 

aumentado o custo de manutenção e degradando o funcionamento de sistemas de drenagem. 

 

 Deterioração da qualidade da água – A contaminação da água ocorre devido a 4 razões 

principais: a absorção de poluentes aéreos, onde cerca de 90% destes são depositados em 

superfícies impermeáveis e transportados para o rio; a lavagem de superfícies urbanas, quer 

permeáveis, quer impermeáveis; os poluentes acumulados no sistema de drenagem e a 

lavagem dos depósitos contaminados. Segundo Tucci (2007a) 90% da poluição que provém 

de um evento pluvioso extremo concentra-se nos primeiros 25 mm de precipitação, ou seja, 

durante o first-flush, que é basicamente o escoamento drenado no inicio do evento 

pluviométrico, onde as cargas poluentes acumuladas desde a última precipitação são 

transportadas para jusante. Os principais poluentes transportados por águas urbanas são 

nutrientes, sedimentos, metais pesados e microrganismos patogénicos. A qualidade fica então 

dependente da limpeza urbana, da intensidade de precipitação e respetiva distribuição, da 

época do ano e do tipo de uso da área urbana. O facto dos sistemas de saneamento 

considerados separativos serem por vezes, na verdade, sistemas mistos, provoca a mistura de 
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caudais residuais e caudais pluviais em excesso, o que contribui para a deterioração da 

qualidade da água drenada. 

No Brasil, a população de classe baixa tende a mover-se para os centros urbanos. Devido à reduzida 

capacidade de investimento, a população instala-se em áreas ilegais, sem infraestrutura de água e 

saneamento, estando sujeita a um risco iminente de inundações. No Rio de Janeiro, por exemplo, 

durante uma tempestade, morreram 84 pessoas, em 2004 devido, maioritariamente, a ocupação de 

zonas de risco (Tucci, 2007b). 

A grande concentração populacional em pequenas áreas gera uma redução da saúde e qualidade de 

vida, o que paradoxalmente é uma das principais limitações para o desenvolvimento urbano. Estas 

situações decorrem, sobretudo, da inexistência de redes de águas residuais, o que implica a deposição 

de águas domésticas em sistemas de drenagem pluvial, que podem ser a céu aberto.  

2.1 Risco e inundações urbanas 

Economicamente, as inundações são os eventos naturais que causam maiores prejuízos. Com mais 

que 80% das cidades mundiais em bacias hidrográficas e/ou perto da costa (Zevenbergen et al., 2010), 

as inundações são um desafio dominante no mundo inteiro. 

São vários os riscos relacionados com a água, tanto para a sociedade como para o ambiente. Falhas 

no ciclo hidrológico provocam desastres naturais e afetam o desenvolvimento urbano e rural, a 

sustentabilidade do planeta e os transportes e energia. Existem diversos fatores que podem causar um 

desastre natural, sendo possível distinguir três tipos principais de desastres: hidrometeorológicos, 

geofísicos e biológicos (Tucci, 2007a). Segundo o International Strategy of Disaster Reduction (ISDR), 

os desastres hidrometeorológicos são os com maior e crescente densidade, de acordo com a Figura 

2.2. 

 

Figura 2.2 - Evolução de diferentes tipos de desastres ao longo do último século (adaptado de Tucci, 2007a). 

Segundo Adikari e Yoshitani (2009) os desastres relacionados com a água são claramente dominantes 

ao longo do último século, como se pode ver na Figura 2.3, que demonstra o número anual de desastres 

registados globalmente entre 1900 e 2006.  

0

500

1000

1500

2000

2500

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

M
é
d
ia

 d
e
 e

v
e
n
to

s
 n

a
  
d
é
c
a
d
a

Ano

Hidrometeorológicos Geológicos Biológicos



7 
 

 

Figura 2.3 - Número anual de desastres registados globalmente entre 1900 e 2006 (adaptado de Adikari e 

Yoshitani., 2009). 

As fontes do risco de inundações são várias. A pressão que a sociedade exerce sobre o ambiente, os 

impactos das alterações climáticas, as vulnerabilidades económicas e sociais e as vulnerabilidades 

físicas são as componentes principais apresentadas por Tucci (2007a). A qualidade de vida exigida 

pela sociedade gera um conjunto de atividades cuja componente insustentável é maioritária e 

prejudicial para a própria qualidade de vida, embora seja a longo prazo. Assim, os efeitos aparentam 

ser menos reais, especialmente em países subdesenvolvidos, onde a consciencialização da sociedade 

é reduzida. Para além disso, certas zonas são mais vulneráveis aos desastres naturais, não só pela 

localização física como também pelo desenvolvimento económico e social. 

As inundações devido a precipitações excecionais diferem temporalmente (Ramos, 2013): podem 

ocorrer durante um amplo espaço de tempo, de forma contínua, com intensidade não excessiva, o que 

causa a saturação do solo, reposição de reservas subterrâneas, subida gradual do lençol freático e 

inundações de depressões urbanas e são intituladas por inundações lentas; ou então, podem ocorrer 

de forma concentrada, com valores de intensidade elevados durante minutos ou horas (até 6 horas), o 

que causa a sobrecarga dos sistemas artificias de drenagem urbana e consequentes possíveis 

inundações repentinas (fast-flooding). 

Segundo Zevenbergen et al. (2010), existem dois tipos de inundações urbanas principais: inundações 

em território interior, que são causadas por um evento pluvioso excecional, e inundações em território 

costeiro, que podem depender de uma combinação entre a precipitação e variações do nível do mar. 

O agravamento das inundações costeiras depende da coincidência de eventos, visto que quando uma 

precipitação intensa ocorre simultaneamente a uma variação ampla do nível de maré, o risco de 

inundação agrava-se substancialmente. Convém salientar que uma zona costeira de reduzidas cotas 

topográficas inclui todas as áreas próximas do nível do mar e, recentemente, é definida como a área 

continental até 10 metros de elevação (IPCC, 2014).  

Mais de dois terços das cidades maiores do mundo estão vulneráveis ao aumento do nível do mar. Em 

2010, a densidade populacional em áreas costeiras era 3 vezes a média global. As nações unidas 

projetam, para 2040, um amento para 60% da população mundial a viver numa zona de perigo, ou seja, 

num raio de 100 km da costa. Cerca de 65% das cidades com população superior a 5 milhões estão 
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localizadas em zonas costeiras de reduzida cota (IPCC, 2014). As chamadas “Delta Cities” (Cidades 

Delta) são as cidades em maior risco, que se caracterizam pela sua localização instável, devido à 

coincidência de efeitos dos rios circundantes e galgamento marítimo; são cidades vulneráveis a 

inundações, devido ao facto de se localizarem em zonas de pequena elevação e/ou incluírem 

depressões de terreno (IPCC, 2014). São também, em regra, cidades com poder económico e uma 

densidade populacional elevada, o que aumenta a impermeabilização do solo.  Assim os riscos e os 

prejuízos decorrentes de inundações aumentam bastante (Zevenbergen et al., 2010). Exemplos de 

Delta Cities são apresentados no capítulo 4, onde são apresentados os seus sistemas de adaptação.  

2.2 Alterações climáticas 

2.2.1 Considerações gerais 

O conceito de alterações climáticas refere-se a qualquer mudança substancial nos parâmetros que 

quantificam o clima (como temperatura ou precipitação) que dura por um amplo período de tempo 

(décadas ou séculos). As alterações climáticas ocorrem desde o início da história terrestre, devido a 

causas naturais. No entanto, as atividades humanas têm vindo a acelerar este processo, contribuindo 

para a mudança global de forma rápida e significativa. 

Desde a revolução industrial no século XVIII que o efeito de estufa tem vindo a aumentar, devido 

principalmente à combustão de combustíveis fósseis para gerar eletricidade e na mobilidade de 

veículos. Esta combustão promove a emissão de gases de estufa para a atmosfera onde podem 

permanecer durante períodos de tempo extremamente longos, desde décadas a milhares de anos.  

Estes gases consistem principalmente em dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados. 

A sua permanência na atmosfera causa problemas desfasados no tempo, visto que acumulam energia 

nas partes inferiores da atmosfera, durante longos períodos de tempo.  As consequências são claras: 

a temperatura, as precipitações e o nível do mar aumentam, os glaciares derretem e os ciclos de vida 

dos animais e plantas mudam (EPA, 2016). A evolução global de emissão de gases de estufa pode ser 

observada na Figura 2.4, onde é possível notar que as emissões de dióxido de carbono representam 

¾ das emissões totais. Esta evolução representa um aumento de 35% de 1990 para 2010. 

 

Figura 2.4 – Evolução das emissões de diferentes gases nocivos para a atmosfera, ao longo das últimas 

décadas (adaptado de EPA, 2016). 
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Os aumentos da intensidade de tempestades aumentam o risco de inundações e da degradação da 

qualidade da água. Cidades costeiras têm que lidar com um aumento significativo das águas do mar, 

que pode conduzir a eventos catastróficos. Ao mesmo tempo, as intrusões salinas nos sistemas de 

drenagem urbana podem afetar o tratamento de águas residuais e comprometer a sua reutilização 

(Proença de Oliveira et al., 2015).  

Os impactos em zonas urbanizadas podem acontecer nos espaços construídos, na saúde pública, na 

utilização de energia, na disponibilidade de água doce e na perda de património cultural. Como referido 

no subcapítulo 2.1, o aumento da exposição da população aumenta o risco de inundações. Para 

cidades portuárias com mais que um milhão de habitantes, é expectável que a população exposta a 

eventos extremos do nível do mar, com um período de retorno de 100 anos, aumente de 39 milhões 

(em 2005) para 59 milhões (em 2070) (IPCC, 2014).  

Caso se considere o desenvolvimento socioeconómico e de acordo com as projeções das Nações 

Unidas, este número pode alcançar os 148 milhões. No entanto, esta exposição não tem em conta a 

medidas de adaptação que poderão vir a ser aplicadas. A proteção costeira pode reduzir 

substancialmente este risco. Segundo Hinkel et al. (2013), citado em IPCC (2014), as estimativas são 

que, sem proteção, 172 a 262 milhões de habitantes terão de ser deslocados em 2100, assumindo um 

aumento médio do nível do mar entre 0.6 a 1.3 metros. Com um aumento do número de proteções 

(como diques) estes números (de habitantes) pode diminuir em 2 ordens de grandeza. 

O IPCC (2014) - Intergovernmental Panel on Climate Change - desenvolveu, desde 1990, cinco 

relatórios que relacionam as causas, medidas de adaptação e medidas de mitigação em relação às 

alterações climáticas. Nas suas versões mais recentes são abordados diversos aspetos em como estas 

podem afetar os valores de precipitação e nível de maré e como estes interagem com as áreas 

costeiras. De seguida são apresentados aqueles que foram considerados mais importantes, bem como 

outras informações recolhidas em outros documentos. Salienta-se também a relação entre as 

alterações climáticas e a América do Sul, com foco no Brasil, derivado da sua relevância para a 

presente dissertação. 

2.2.2 Efeito nas precipitações 

A variação de precipitações devido às alterações climáticas torna-se mais relevante durante o período 

das monções. As monções são fenómenos sazonais responsáveis pela maioria das precipitações 

intensas nos trópicos. Estas ocorrem a uma escala mundial, podendo-se dividir em três zonas 

principais: Ásia-Austrália, Américas e África. A circulação das monções ocorre devido à diferença de 

temperaturas entre a terra e o mar, que varia sazonalmente com a distribuição do aquecimento solar. 

Tanto o seu aumento como redução trazem problemas extremos para o globo. As projeções (PBMC, 

2014) são que, no fim deste século, a área abrangida pelas monções, a precipitação total proveniente 

destas e a respetiva intensidade venham a aumentar. Prevê-se um aumento entre 5 e 16% da 

precipitação global devido às monções, devido a um aumento de fluxo de humidade e evaporação 

superficial. 
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O Sistema de monções na América do Sul (SMAS) influência principalmente as precipitações nos 

trópicos e nas zonas de convergências.  Este sistema provoca uma variação do ciclo sazonal da 

precipitação sobre a América do Sul em diferentes estações (Andrade, 2011). Estas começam a meio 

de outubro, na zona Noroeste da América do Sul e avançam gradualmente para Sul e Sudeste. A 

influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul começa no fim de outubro, estendendo-se sobre 

a região Amazônica, onde surge a iteração com a zona de convergência intertropical. 

 Assim encontra-se estabelecida uma relação entre o SMAS, a zona de convergência do atlântico Sul 

(ZCAS) e as zonas tropicais. A ZCAS surge com as frentes frias que penetram as regiões tropicais e 

tornam-se estacionárias na região Sudeste do Brasil, o que provoca não só eventos de precipitações 

intensas como uma variação dos ventos (Brandão e Fisch, 2009). Quando existe uma redução de 

eventos da ZCAS a região Sudeste do brasil pode vir a sofrer secas, visto que grande maioria das 

cidades urbanizadas se encontra presente na costa e a alimentação hídrica provém de 

armazenamentos próximos. Está prevista uma mobilização para Sul da ZCAS e a respetiva 

intensificação da precipitação.  

O IPCC (2014) resume as seguintes projeções principais para a América do Sul: em relação às 

monções, está previsto que os extremos de precipitação aumentem bem como a extensão da área 

atingida pelas monções, classificado com alta relevância e impactos elevados. Em relação aos 

fenómenos tropicais, está previsto que aumentem a precipitação média no Sudeste devido à 

mobilização em direção a Sul da ZCAS, também classificada com alta relevância e impactos elevados. 

A deslocação para Sul da atividade ciclónica irá também aumentar a precipitação no extremo Sul da 

América do Sul, com alta relevância e impactos igualmente elevados. Salienta-se que a área de estudo, 

a cidade de Vitória (devidamente caracterizada no Capítulo 5), encontra-se precisamente localizada no 

Sudeste da América do Sul. 

As previsões de variações na América do Sul, particularmente na sua zona Sudeste, tanto de 

precipitações anuais como de temperaturas, podem ser observadas na Figura 2.5. O segmento de reta 

(a preto) representa o registo observado, envolvido pelas manchas do registo histórico (a encarnado), 

que reflete tanto causas antropogénicas como naturais, e do registo natural (a azul), que reflete apenas 

causas naturais. Em relação às projeções, apresentam-se os dois cenários de nível de emissões 

possíveis, o pior caso possível (RCP8.5) e o melhor cenário possível (RCP2.6). As projeções das 

precipitações são relativas a incrementos sobre a precipitação total anual. Como se pode observar, 

projeta-se um aumento máximo na temperatura de cerca de 5 ºC, enquanto que na precipitação anual, 

o intervalo percentual em que esta varia apresenta um aumento no máximo próximo dos 20%. 
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Figura 2.5 - Registos e projeções do aumento da temperatura e da precipitação anual (IPCC, 2014). 

O PBMC (2014) - redigiu, em 2014, um primeiro relatório de avaliação das alterações climáticas. 

\Baseando-se na divisão do território Brasileiro em diferentes sectores, o documento estabelece 

previsões mais específicas que aquelas apresentadas na Figura 2.5. Para a região intitulada “Mata 

Atlântica” e focando na porção Sul/Sudeste (que inclui a área de estudo), é estimado um aumento de 

5% a 10% da precipitação anual até 2040. Entre 2041 e 2070, prevê-se um aumento maior de 15% a 

20% sendo que no fim do século (2071-2100) as previsões podem chegar a valores entre 25% a 30%. 

Como é possível observar, estes valores estão relativamente próximos dos propostos pelo IPCC (2014). 

2.2.3 Efeito no nível médio das águas do mar  

A nível global, existem diferentes causas que contribuem para o aumento do nível médio do mar, assim 

como: propriedades dos oceanos, iteração com a atmosfera, ciclo hidrológico, degelo de glaciares e 

degelo de camadas de gelo. No que toca às propriedades dos oceanos e iteração com a atmosfera, as 

variações nas correntes, a densidade e salinidade do oceano, a temperatura e a pressão atmosférica 

afetam substancialmente as variações do nível do mar numa larga escala de tempo e espaço. A 

variação dos ventos também afeta correntes de longo curso, aumenta os níveis de maré e a erosão de 

praias, degradando os processos costeiros e a dinâmica sedimentar.  No entanto, devido à escassez 

de registos de ventos médios ou extremos e à incerteza das técnicas de medição, as projeções das 

suas alterações, bem como as suas implicações nas ondas de maré, são pouco conclusivas (PBMC, 

2014).  

A transferência de água entre os continentes e massas de gelo pode causar grandes variações a nível 

global. Uma entrada de massa numa determinada zona do globo pode-se propagar e afetar regiões 

afastadas, num espaço de dias. Esta pode alterar também a salinidade, a densidade e a temperatura 

do oceano. 

A expansão térmica do oceano e o degelo de glaciares são consideradas as maiores causas para este 

aumento. A variação da expansão térmica e a sua estabilização dependem do nível de estabilização 

dos gases de estufa. A partir de 1990 (IPCC, 2014), a contribuição de camadas de gelo para a variação 

do nível médio do mar tornou-se relevante. Através de levantamentos aéreos e de satélites, foi possível 

observar o degelo e a respetiva contribuição para o aumento do nível médio do mar por parte da 

Gronelândia e da Antártida. 

Registo histórico 

Sobreposição 

Natural 

Sobreposição 

RCP8.5 

RCP2.6 

Observado 
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A variação de armazenamento de água superficial em terra, tanto devido a causas naturais como devido 

à intervenção humana, afeta também a variação do nível do mar (EPA, 2016). Apesar de não existir 

uma tendência de variação de reservas naturais a longo prazo, existe uma flutuação decenal que 

equivale a uma variação considerável de milímetros do nível médio do mar. No entanto, a atividade 

humana tem um efeito relevante a longo prazo, através da construção de reservatórios e da extração 

de águas subterrâneas, que provoca uma diminuição de décimas de milímetros por ano. 

Outras causas do aumento do nível médio das águas do mar a nível local incluem o movimento de 

placas tectónicas, especialmente em zonas costeiras perto dos limites de placas ativas, como 

aconteceu no Japão em 2004 onde a costa Nordeste sofreu aumentos do nível médio do mar até 1.2 m 

(IPCC, 2014). O aumento de atividades humanas na costa, como a extração de gás, petróleo e águas 

subterrâneas, ou mesmo a construção de barragens, causam uma subsidência do solo, que pode vir a 

ser maior que o próprio aumento do nível médio do mar. A compactação do solo devido a edifícios (ou 

outras estruturas) com massa excessiva está também associada a perigos de assentamento. 

É estimado que o nível médio das águas do mar tenha vindo a crescer a uma taxa média de 3.2 mm/ano 

entre 1993 e 2010, em comparação com uma taxa média de 2 mm/ano entre 1970 e 2010. Segundo o 

IPCC (2014) a tendência é que no cenário mais pessimista, ou seja, onde o nível de emissões é mais 

elevado, o nível do mar aumente 0.74 m até ao fim do século XXI e, na pior das hipóteses, aumente 

6.63 m até 2500. No entanto, a Delta Comission (Holandesa) estabelece uma previsão de aumento 

entre 0.2 e 0.4 m até 2050 e de, no pior cenário possível, 1.3 m no fim do século XXI (Stead, 2013). 

No Quadro 2.1 é possível observar os registos de aumento de altura média do nível do mar em 

comparação com valores modelados. Apresenta-se as contribuições das 6 categorias mais relevantes: 

expansão térmica, armazenamento em terra, cobertura de gelo da Gronelândia e Antártida, glaciares 

da Gronelândia e restantes glaciares. 
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Quadro 2.1 - Registo e modelação do aumento do nível médio das águas do mar em metros (IPCC, 2014). 

Fonte 1901-1990 1971-2010 1993-2010 

Contribuições observadas para 
o aumento nível médio das 
águas do mar (NMAM) 

      

Expansão térmica - 0.8 (0.5 a 1.1) 1.1 (0.8 a 1.4) 

Glaciares exceto na Gronelândia e 
Antártida 

0.54 (0.47 a 0.61) 0.62 (0.25 a 0.99) 0.76 (0.39 a 1.13) 

Glaciares na Gronelândia 0.15 (0.1 a 0.19) 0.06 (0.03 a 0.09) 0.10 (0.07 a 0.13) 

Camada de gelo da Gronelândia - - 0.33 (0.25 a 0.41) 

Camada de gelo na Antártida - - 0.27 (0.16 a 0.38) 

Armazenamento de água em terra -0.11 (-0.16 a -0.06) 0.12 (0.02 a 0.22) 0.38 (0.26 a 0.49) 

Contribuições totais - - 2.8 (2.3 a 3.4) 

Aumento do NMAM observado 1.5 (1.3 a 1.7) 2.0 (1.7 a 2.3) 3.2 (2.8 a 3.6) 

Contribuições resultantes de 
modelos para o aumento do 
NMAM 

      

Expansão térmica 0.37 (0.06 a 0.67) 0.96 (0.51 a 1.41) 1.49 (0.97 a 2.02) 

Glaciares exceto na Gronelândia e 
Antártida 

0.63 (0.37 a 0.89)  0.62 (0.41 a 0.84) 0.79 (0.43 a 1.13) 

Glaciares na Gronelândia 0.07 (-0.02 a 0.116) 0.1 (0.05 a 0.15) 0.14 (0.06 a 0.23) 

Contribuições totais (incluindo 
armazenamento de água em 
terra) 

1.0 (0.5 a 1.4) 1.8 (1.3 a 2.3) 2.8 (2.1 a 3.5) 

Residual 0.5 (0.1 a 1.0) 0.2 (-0.4 a 0.8) 0.4 (-0.4 a 1.2) 

 

Na Figura 2.6 (IPCC, 2014) é possível observar as projeções feitas, separando as diferentes 

componentes e para 4 cenários alternativos: RCP2.6, 4.5, 6.0 e 8.5. Tal como na Figura 2.5, cada RCP 

(Representative Concentration Pathway) representa um cenário específico que inclui séries 

cronológicas da evolução da emissão e concentração de gases de estufa e aerossóis. Os diferentes 

valores de cada série (2.6, 4.5, 6.0 e 8.5) representam o pico, em W/m2, da perturbação radioativa 

atingida antes de 2100. Como se pode observar, na pior das hipóteses, a altura do mar pode aumentar 

até perto de 0.8 m, enquanto que, na melhor das hipóteses, irá aumentar apenas 0.4 metros 

(IPCC, 2014).  
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Figura 2.6 – Projeções do aumento do nível médio das águas do mar, até 
2100 (IPCC, 2014). 
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3 GESTÃO SUSTENTÁVEL E CONTROLO DE 

INUNDAÇÕES 

3.1 Considerações gerais 

No presente capítulo expõem-se, de uma forma geral, as possíveis abordagens do problema das 

inundações urbanas, através de uma gestão inadequada (insustentável) ou adequada (sustentável), 

em conformidade com a terminologia usada por Tucci (2007a). De seguida, expõe-se a estratégia a 

adotar de modo a fazer face às alterações climáticas e por fim apresenta-se uma breve caracterização 

de diferentes soluções no controlo de inundações. 

3.2 Gestão insustentável de inundações 

Existem diversas formas de abordar a gestão de inundações, embora nem todas sejam funcionais e/ou 

sustentáveis. O conceito de gestão insustentável passa por, basicamente, transferir problemas para 

jusante em vez de os resolver. Segundo Tucci (2007a), o princípio base da gestão insustentável é que 

“a melhor drenagem é aquela que escoa as águas pluviais o mais rapidamente possível para jusante”. 

O grande problema desta abordagem é que, quando uma dada área da cidade (como um lote, por 

exemplo) drena os caudais pluviais descontroladamente para a rede de drenagem, os seus caudais 

são transferidos para jusante.  

 A progressiva transferência do escoamento ao longo da rede de drenagem causa um aumento do 

hidrograma de cheia gradual até à secção de referência, ou seja, uma acumulação de caudais na 

secção de jusante. O aumento da velocidade da drenagem faz coincidir os picos dos hidrogramas de 

cheia, provocando a estagnação de águas pluviais nos coletores com pendentes reduzidas e a jusante 

da rede. Esta atitude desresponsabiliza as zonas a montante e causa problemas proporcionalmente 

superiores a jusante. O facto de a urbanização aumentar quer para jusante quer para montante, agrava 

inevitavelmente os problemas de jusante.  

Este tipo de medidas insustentáveis fez parte, durante bastante tempo, da prática tradicional adotada 

em cidades no Brasil. Exemplos dos problemas associados às mesmas aconteceram em São Paulo e 

em Belo Horizonte, onde os rios que atravessam as cidades (rio Tamanduateí e rio Arrudas) foram 

canalizados, durante o século XX. A combinação desta canalização com o crescimento urbano 

descontrolado (e a consequente ocupação de áreas ilegais nos leitos de cheia dos rios), e perante 

precipitações superiores às precipitações de projeto, causaram inundações nas referidas cidades e 

prejuízos de magnitude elevada, tanto económicos como sociais (Tucci, 2007a) e (Cavalcante, 2011). 

A solução não passa apenas (ou necessariamente) pelo aumento da rede de drenagem, quer seja o 

comprimento ou o diâmetro dos coletores. De acordo com cada caso específico, deve ser promovido o 

desfasamento dos picos de cheio (através do armazenamento temporário, por exemplo) e o 

retardamento das afluências das águas pluviais à rede de drenagem.  
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3.3 Gestão sustentável 

3.3.1 Princípios base 

A gestão sustentável passa por diversas medidas. Segundo Tucci (2007b), o principio base da gestão 

sustentável é que a inundação natural não deve ser ampliada pela urbanização, a nível local e 

municipal. Deve-se fazer os possíveis para que o escoamento causado pela bacia pré-urbanizada se 

mantenha semelhante durante o período de pós urbanização. Isto implica favorecer mecanismos 

naturais de escoamento, como a infiltração. O ideal seria, antes do próprio desenvolvimento da 

urbanização, impedir a ocupação de zonas onde o escoamento ocorre.  

A gestão sustentável baseia-se também no controlo da ocupação de espaços ilegais e de risco. Estes 

devem ser adquiridos controlados e/ou ocupados pelo estado antes da sua invasão ilegal. É imperativo 

a consciencialização da sociedade, de modo a seguir os planos e medidas de controlo. Deve-se 

também promover a educação de profissionais e da população em geral e o apoio na administração 

pública (Tucci, 2007a). 

É importante considerar a bacia hidrográfica como um todo, ou seja, evitar a transferência de caudais 

entre as diferentes áreas da bacia e promover a sinergia entre diferentes cidades/freguesias, de modo 

a gerir a problemática das inundações urbanas em conjunto. Deve ser favorecida uma gestão conjunta 

de medidas estruturais e não estruturais, visto que as estruturais podem apresentar custos elevados, 

por vezes incompatíveis com o estado financeiro de países em desenvolvimento, e as não-estruturais 

assumem uma posição, regra geral, preventiva.  

A gestão sustentável de inundações tem o intuito de promover a máxima resiliência social e económica 

contra as inundações de modo a que este controlo seja economicamente viável não só atualmente 

como no futuro (Zevenbergen et al., 2010). A melhor forma de abordar o problema das inundações é 

através de uma combinação de medidas. Estas podem incluir a construção de coletores impermeáveis, 

embora não deva ser admitida como a solução absoluta e ideal. Cada cidade é única e o seu 

funcionamento difere de todas as outras em vários níveis (Tucci, 2007b).  

3.3.2 Gestão de risco 

. A gestão de risco de inundações envolve o planeamento de um sistema de modo a reduzir o respetivo 

risco e inclui o conjunto de ações que pretende reduzir o impacto dos desastres naturais (Plate, 2002). 

A gestão do risco começa pela análise do risco que implica uma análise do perigo e da vulnerabilidade 

da zona em questão. Uma análise do risco inclui a criação de mapas de áreas afetadas (mapeamento 

de zonas propícias a inundações), baseando-se em sistemas de informação geográfica, que permitem 

identificar os pontos fracos (vulneráveis) de um sistema, com o intuito de os proteger ou de implementar 

medidas de adaptação (Plate, 2002). Este tipo de medida não-estrutural tem vindo a ser utilizado em 

diversos países. No Reino Unido, estes mapas são, por exemplo, constantemente consultados para a 

avaliação dos lotes/terreno por parte das seguradoras. Outros exemplos são as Caraíbas que, em 

conjunto com o Japão e o Canadá, têm vindo a desenvolver diferentes tipos de mapas, de modo a 

avaliar o risco e as consequências das inundações (Zevenbergen et al., 2010). 
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 Através desta análise é possível partir para o próximo passo que pode envolver tanto a manutenção 

como o melhoramento do sistema existente. As medidas aplicáveis podem vir a ser estruturais (como 

diques, comportas, reservatórios, aumento dos diâmetros dos coletores…) ou não estruturais (Plate, 

2002). 

Saliente-se que uma solução estrutural instalada está, regra geral, dimensionada de acordo com 

valores de períodos de retorno, precipitações, caudais ou nível de maré estimados de acordo com 

análises estatísticas e probabilísticas. Assim, existe sempre um certo nível de incerteza associado ao 

sucesso de cada intervenção. Um dique, por exemplo, pode ser dimensionado para determinados 

valores do nível de maré, mas existe uma probabilidade (mesmo que pequena) de este ser galgado ou 

destruído. Deste modo, as zonas de risco de inundação não desparecem necessariamente. Se a 

sociedade não é informada deste risco (embora residual), esta pode vir a ocupar zonas de risco e pode 

prejudicar a sua própria segurança (Miguez et al., 2015). 

É então importante consciencializar a sociedade que nenhuma medida estrutural assumida garante a 

total e completa segurança. A incerteza é grande e, assim, surge a necessidade de criar sistemas de 

alerta e preparação. A preparação para o risco residual devido à falha do sistema ou para um evento 

de dimensão superior ao de projeto deve ser tida em conta. Um exemplo de falha de medidas de 

adaptação foi o caso do rio Oder em 1997, onde o nível de cheias inesperado causou o galgamento 

dos sistemas de proteção ao longo do seu percurso. Em Wroclaw, na Polónia, os sistemas de proteção 

dimensionados para 24 000 m3/s foram ultrapassados por perto de 50% do pico de cheia (Kundzewicz 

et al., 1999). Assim, sistemas de alerta e planos de evacuação são medidas adequadas em qualquer 

área de risco (Tucci, 2007a e Plate, 2002). Por fim, é necessário estabelecer medidas de resposta ao 

desastre, ou seja, as medidas que devem ser tomadas quando o desastre atinge a área em questão, 

que envolvem apoio humanitário e reconstrução de serviços e infraestruturas. 

Em Portugal foi atualizado, em 2010, a diretiva comunitária sobre a avaliação e gestão dos riscos de 

inundações, de modo a reduzir os prejuízos de inundações. De entre as medidas propostas, é de 

salientar a elaboração de mapas de risco para áreas propícias a inundações, quer devido ao seu 

histórico pluvial quer devido à sua exposição probabilística às cheias (Ramos, 2013). 

3.3.3 Conceito de resiliência 

Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) o conceito de resiliência é “a 

capacidade de um sistema antecipar, absorver, acomodar ou recuperar dos efeitos provenientes de 

eventos perigosos de uma maneira eficiente e apropriada, garantido a preservação, restauração ou 

melhoramento das suas estruturas básicas ou funções”. É basicamente a capacidade de adaptar e 

responder a efeitos de choque, o que não implica voltar ao estado disfuncional anterior, mas antes uma 

adaptação dinâmica de modo a proteger e melhorar a qualidade de vida (Beatley e Newman, 2013). 

Depende também do período de tempo dessa capacidade de resposta, visto que, regra geral, uma boa 

resposta a eventos drásticos implica celeridade no seu desenvolvimento, 

 A resiliência implica robustez do sistema e flexibilidade de resposta. Esta pode ser medida com base 

no desempenho do sistema/cidade. Durante uma variação do estado natural de um sistema, o ponto 
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até que este mantém a sua função inicial, ou seja, até onde é possível suportar esta variação, é medido 

pela robustez do mesmo. Após a perturbação o sistema estabiliza novamente, e a velocidade a que 

este processo de equilíbrio ocorre é intitulado de flexibilidade de resposta.  

Existem duas abordagens possíveis perante um possível evento de inundações urbanas: a mitigação 

e a adaptação. Segundo (Stead, 2013) a mitigação está associada à robustez da cidade e a adaptação 

à sua flexibilidade de resposta. No âmbito das alterações climáticas, certos autores, tal como Howard 

(2010) citado por Stead (2013), afirmam que as duas são incompatíveis e que assumir uma atitude de 

adaptação é desistir ou renunciar à mitigação dos problemas em questão. Por outro lado, certos autores 

(World Bank, 2010 e Susskind, 2010) afirmam que é lógico e possível enfrentar os problemas de 

alterações climáticas através da união destes dois conjuntos de medidas. No entanto, o facto de serem 

geridos por diferentes níveis legais (mitigação ocorre a um nível nacional ou internacional e adaptação 

ocorre a um nível local) e ocorrerem a escalas temporais diferentes (a mitigação ocorre a longo prazo 

e adaptação a médio-curto prazo) torna-se complicado conciliar as duas.  

O mesmo se reflete quanto ao processo de urbanização, no âmbito do qual as opiniões diferem 

também. O planeamento urbano pode ter mais incidência na redução dos impactos causados no 

ambiente (mitigação), ou investir na adaptação aos problemas existentes e futuros. Um exemplo de 

medidas de mitigação é o planeamento urbano sustentável, que poderá ser feito de modo a reduzir a 

concentração de consumo de energia nos centros urbanos e a minimizar o efeito da ilha de calor, o que 

reduz o risco de problemas na drenagem urbana (Stead, 2013). Assumir que são necessárias medidas 

de adaptação foi visto, durante muito tempo, como uma atitude de derrota contra as alterações 

climáticas. No entanto, admitindo que é complicado alterar o comportamento da sociedade em relação 

às emissões nocivas, as medidas de adaptação tornaram-se parte da agenda política internacional (Tol, 

2005). 

O problema associado à escolha da melhor solução é a incerteza que as alterações climáticas trazem. 

Investir numa solução estática, isto é, que não apresenta flexibilidade, pode ser um erro a longo prazo, 

tendo em conta que o seu desempenho pode variar com o tempo, quer devido a influências exteriores 

ou à deterioração do próprio investimento. Assim, torna-se necessária uma atitude adaptativa, isto é, 

que propicie espaço para alterações à medida que o conhecimento sobre as alterações climáticas 

aumenta (Zevenbergen et al., 2010). 

3.4 Estratégias de adaptação no âmbito da drenagem 

Tendo em conta a problemática das alterações climáticas, em especial o seu impacto nos sistemas de 

água urbanos, e a forma como uma resposta com base na redução do risco e no aumento da resiliência 

pode ser desenvolvida, é importante salientar algumas estratégias de adaptação, com vista a salientar 

ideias chave que as entidades gestoras propõem a curto e longo prazo. 

O objetivo maioritário de uma estratégia relacionada com recursos hídricos é reduzir a vulnerabilidade 

de um país ou cidade, no que toca aos impactos relacionados com a água, de uma forma sustentável, 

no âmbito ambiental, social, económico e técnico. A vulnerabilidade de uma sociedade consiste na sua 
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exposição a diferentes condições climáticas, na sua capacidade de funcionalidade perante novas 

condições climáticas (robustez) e na sua capacidade de recuperar de condições adversas, ou seja, 

resiliência (ver subcapítulo 3.3.2). 

Segundo o National Climate Adaptation Strategy (Ministry of Infrastructure and the Environment, 2016) 

o governo Holandês apresenta uma gestão de risco a 3 níveis diferentes: prevenção, planeamento 

urbano e resposta ao desastre. A prevenção é a medida prioritária, seguida da adaptação a nível de 

obras de proteção e, por fim, medidas resilientes que permitam recuperar o estado da cidade após um 

evento extremo. Cerca de um terço dos investimentos na gestão de inundações urbanas é direcionada 

para a beneficiação da drenagem urbana. 

Em 2010 foi criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) o programa global das cidades 

resilientes (Making Cities Resilient Campaign) com o intuito de promover o desenvolvimento urbano 

sustentável através de atividades resilientes e consciencialização a nível local do risco dos desastres, 

em diferentes cidades no mundo inteiro (ISDR, 2017). Este programa tem por base 10 pontos essências 

para o seu funcionamento, tais como: identificação e monotorização de zonas vulneráveis e riscos 

associados; investimento em infraestruturas que possam reduzir o risco (como sistemas de drenagem 

preparados para as alterações climáticas); criação de regulamentos de controlo de construção de 

edifícios e de ocupação do solo; proteção de ecossistemas e de sistemas de amortecimento naturais 

de modo a mitigar inundações urbanas; criação de sistemas de alerta e de emergência da cidade, entre 

outros. No Brasil, este programa foi aceite por mais que 300 cidades.  

A cidade de Rio de Janeiro é um exemplo de uma cidade com estratégias no âmbito da resiliência, 

onde existem graves consequências de precipitações intensas, tanto nas inundações urbanas como no 

deslizamento de encostas (PRJ, 2013). Entre os objetivos principais, é de salientar o desenvolvimento 

de espaços urbanos verdes e flexíveis, os serviços de saneamento básico e o amento da resiliência da 

urbanização. Ao aumentar e revitalizar a densidade arbórea de 78 praças (que ocupam uma área total 

de 1900 m2), prevê-se que a vulnerabilidade da cidade a precipitações intensas irá diminuir.  

Adicionalmente, é promovida a utilização de superfícies permeáveis, e que absorvam menos a radiação 

solar (PRJ, 2016). Nos últimos anos, foram relocalizadas várias famílias que habitavam em áreas de 

risco e foi implementado um plano de prevenção contra as inundações do canal do mangue, que afeta 

parte da cidade durante períodos críticos (PRJ, 2013).  

Em Portugal foi adotado, em 2010, a “Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas”. Esta 

adaptação foca-se em diferentes sectores, sendo de destacar, tendo em conta o contexto do presente 

documento, a “Estratégia Sectorial de Adaptação aos Impactos das Alterações Climáticas 

Relacionados com os Recursos Hídricos”. A estratégia apresenta um conjunto de medidas, propostas 

e linhas gerais a serem adotadas por cada organização, que abrangem as temáticas de recursos 

hídricos e zonas costeiras (Proença de Oliveira et al., 2015). Embora com foco em Portugal, os 

conceitos gerais e os princípios base podem ser aplicados noutros países e cidades. 

As abordagens propostas promovem medidas flexíveis estruturais e não-estruturais, tendo em conta a 

incerteza associada às alterações climáticas, com vista na adaptação progressiva ao incremento do 
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conhecimento e confiança das previsões. Para além de um vasto conjunto de medidas gerais, a 

estratégia apresenta também exemplos de boas práticas e reconhece que a adaptação varia consoante 

a localização e as condicionantes de cada localização. Assim, o objetivo é que as entidades gestoras 

locais desenvolvam as suas próprias medidas concretas, com base nos conceitos apresentados pela 

estratégia apresentada (APA, 2012). Deste modo, é de salientar o foco deste documento nos sistemas 

de drenagem de águas residuais. Como referido em 2.2, está previsto um impacto no aumento do risco 

de precipitações intensas e o consequente incremento do caudal de ponta de cheia, o que poderá 

ultrapassar a capacidade dos sistemas de drenagem. 

 Por outro lado, as infraestruturas que compõem os sistemas de águas urbanas, tais como estações 

elevatórias, de tratamento de águas e de águas residuais, estarão sujeitas a um aumento do risco de 

inundações, especialmente se localizadas em zonas suscetíveis de inundações, tais como zonas 

costeiras ou ribeirinhas. É de salientar as problemáticas associadas a sistemas costeiros, que 

descarregam diretamente para o mar as águas pluviais, visto que estarão diretamente relacionados 

com o aumento do nível médio do mar, que irá criar problemáticas na capacidade de escoamento.  

De modo a responder a esta problemática, deve-se ter em conta as seguintes medidas: 

 Controlo de afluências impróprias aos sistemas de drenagem, através de ligações ilegais e 

infiltração; 

 Instalação de soluções de controlo na origem de águas pluviais e medidas que promovam o 

armazenamento e infiltração, de modo a atrasar as afluências pluviais aos sistemas de 

drenagem. 

 Instalação de válvulas de maré em zonas suscetíveis de inundação devido ao aumento do nível 

médio das águas do mar (tal como instalado no Terreiro do Paço, em Lisboa) e proteção contra 

a intrusão salina.  

 Intervenções de reforço para aumento da capacidade de drenagem, ou alteração da gestão do 

sistema. 

 Gestão das condições de auto-limpeza dos coletores, tendo em conta os períodos de seca 

gerados pelas alterações climáticas e consequente incremento de poluentes acumulados. 

Proposta de instalação de dispositivos de descarga durante períodos de seca, de modo a 

minimizar condições anaeróbicas nos coletores e estações de tratamento de águas residuais 

(ETAR). 

 Construção de diques, obras de proteção longitudinal, obras de desvio de águas ou realocação 

de infraestruturas em zonas de risco de inundação costeira ou fluvial.   

O controlo de afluências pluviais a sistemas de drenagem de águas residuais domésticas e industriais 

é também uma problemática a abordar, embora a sua eficiência pode não vir a ser suficiente, sendo 

proposta o aumento da capacidade dos referidos sistemas e das respetivas estações de tratamento. 

Deste modo, é importante adotar medidas atuais de proteção e adaptação, mas sempre com base na 

incerteza associada às situações futuras, e a flexibilidade que esta implica. A transmissão de 

conhecimento e a inclusão da sociedade no processo de adaptação é um ponto importante, com o 
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intuito de promover a flexibilidade e a resiliência local, de modo a não limitar as soluções com base em 

estratégias adotadas antes das alterações climáticas serem um problema.  

Existem duas formas principais de proteger uma urbanização contra as inundações urbanas, através 

de medidas estruturais. As escorrências pluviais podem ser controladas na fonte (soluções de controlo 

na origem) através da implementação de soluções que promovam a retenção, armazenamento ou 

desvio do caudal gerado pela precipitação ou podem ser controladas ao longo da cidade, através de 

um sistema de drenagem composto por coletores de diferentes dimensões e soluções que promovam 

também o armazenamento ao longo da rede. As duas abordagens podem e devem ser utilizadas em 

simultâneo, de modo a que a cidade funcione com base na resiliência. 

As soluções de controlo na origem incluem o aumento de áreas de infiltração e percolação e o 

armazenamento temporário em reservatórios residenciais e/ou telhados. Isto melhora a eficiência do 

sistema de drenagem a jusante dos locais controlados e o respetivo controlo de inundações, mas, ao 

mesmo tempo, pode causar dificuldades no controlo, projeto e manutenção de vários e diferentes 

sistemas simultaneamente, visto que implica custos de operação e manutenção possivelmente 

elevados. Um dos critérios da lei de muitos países é o de limitar o caudal que cada lote/instalação 

comercial e industrial pode escoar para a rede pública como Denver, Colorado, USA ou Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul, Brasil. O limite pode ser estabelecido em função do caudal que a zona pré-

urbanizada escoaria para um dado período de retorno (Tucci, 2007a).  

A utilização dos dispositivos que promovem a infiltração e/ou armazenamento local traz vantagens 

como o aumento da recarga de aquíferos, a preservação da vegetação natural, a redução da poluição 

transportada por arraste, a redução dos caudais máximos de jusante e a redução da extensão dos 

coletores. No entanto, pode também trazer desvantagens como a impermeabilização dos solos no fim 

de um longo período de tempo e o aumento do nível freático, que pode atingir construções 

subterrâneas. Para além disso, a própria água infiltrada pode estar contaminada, o que polui os 

aquíferos. Solos argilosos, quando húmidos, apresentam baixa capacidade de infiltração e percolação, 

o que limita o seu uso. Solos arenosos permitem maior capacidade de infiltração.  

Os dispositivos de pequena dimensão a utilizar passam pela instalação de valas com cobertura vegetal, 

poços absorventes, trincheiras de infiltração, pavimentos porosos, coberturas vegetais (telhados 

verdes) e reservatórios em lotes urbanos, com o intuito de reutilizar as águas pluviais (Woods-Ballard 

et al., 2015).  

Para além destes dispositivos, existem soluções de maior dimensão, como bacias de retenção. As 

bacias de retenção são bacias destinadas a regularizar os caudais pluviais afluentes, de modo a restituir 

os caudais compatíveis com a capacidade de transporte da rede de drenagem (ou curso de água) a 

jusante da mesma. Uma bacia de retenção (ou amortecimento) pode funcionar de diferentes formas e 

pode ser instalada em diferentes zonas da rede de drenagem (Matos, 2003).  

No que se refere ao tipo de bacia, pode ser a céu aberto (a seco ou com um nível de água permanente), 

ou então enterrada. As bacias a céu aberto podem intercetar uma linha de água existente ou aproveitar 

uma zona de depressão natural, consoante o tipo de solo e respetivas características, o que implica a 



22 
 

existência de zonas com baixa densidade populacional para a sua instalação. As bacias a seco são 

dimensionadas para estarem sem água, acumulando apenas as escorrências pluviais decorrentes de 

uma chuvada. As bacias com nível de água permanente, mantêm um nível de água mesmo durante 

períodos com ausência de precipitação. A escolha da segunda em comparação com a primeira 

depende do financiamento, visto que manter um nível de água permanente acarreta custos elevados. 

As bacias enterradas podem ser construídas em betão armado e são apropriadas para zonas urbanas 

densas, com um comportamento semelhante a um reservatório enterrado. Com limitações associadas 

à disponibilidade do terreno, este tipo de soluções é regra geral construído sob áreas públicas, como 

parques de estacionamento ou zonas ajardinadas. 

As bacias de retenção podem ainda ser em série (in-line) ou em paralelo (off-line). As bacias em série 

são colocadas no alinhamento do coletor de drenagem e as bacias em paralelo são colocadas 

lateralmente aos coletores. 

Em meio urbano é comum optar pela construção de reservatórios enterrados, dada a inexistência de 

locais adequados à implementação de bacias a céu aberto, do custo de aquisição da área e da retenção 

de resíduos (Tucci, 2007b). 

Os reservatórios de armazenamento/amortecimento pode ainda assumir as seguintes configurações 

(Woods-Ballard et al., 2015):  

 Galerias de betão pré-fabricadas - São módulos de betão pré-fabricados que podem ser 

unidos e selados através de juntas de betume. São bastante utilizadas devido ao vasto 

conhecimento das capacidades técnicas e funcionais dos materiais.  

 

 Reservatórios híbridos - São uma combinação de paredes de terra reforçadas com painéis 

de betão reforçado na cobertura. Basicamente é um espaço aberto por debaixo de uma 

infraestrutura superior, como uma estrada ou caminho ferroviário.  

 

 Reservatórios geocelulares - São estruturas modulares plásticas constituídas por um número 

de unidades individuais com alta porosidade (cerca de 95%) que são envolvidas por uma 

geomembrana ou um geotêxtil.  

 

 Coletores sobredimensionados - Coletores (enterrados) de betão aço ou plástico com 

secções superiores às necessárias para drenar as águas pluviais, com o intuito de fornecer 

armazenamento temporário.  

 

As vantagens deste tipo de soluções incluem a sua alta capacidade de armazenamento (em 

comparação com sistemas preenchidos com material agregado) e a possibilidade de serem sistemas 

enterrados reduzindo a interferência com funcionamento urbano à superfície. Exemplos de utilização 

de reservatórios enterrados são dados no seguinte capítulo 4. 
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4 EXEMPLOS DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO/PROTEÇÃO 

DE DIFERENTES PAÍSES E CIDADES 

4.1 Considerações gerais 

Tal como referido no subcapítulo 2.1, este capítulo irá mencionar as medidas de adaptação assumidas 

por certas cidades, focando-se nas cidades delta, isto é, cidades que estão especialmente expostas e 

vulneráveis ao aumento do nível médio das águas do mar e/ou a tempestades. 

4.2 Holanda 

4.2.1 DeltaWorks 

A Holanda é um país que, desde a sua criação, teve que lidar com frentes aquáticas. O desenvolvimento 

de um país rodeado por água (localizado nas bacias hidrográficas dos rios Rino, Mosa, Escalda e Ems) 

pode trazer benefícios económicos e sociais, no entanto implica uma gestão da água adequada, 

complexa e, acima de tudo, não linear. A sua gestão passou pela construção de barragens, estacas-

prancha ou obras de passagem de escoamento. Com o avanço tecnológico, passaram por recuperar 

pântanos do mar, recorrendo a canais e valas com proteções de diques, de modo a drenar a futura 

área continental. Isto provocou o assentamento do solo até este estar abaixo do nível do rio (ou do 

mar), o que implicou uma espécie de bombagem, com a utilização de moinhos de vento 

(Rijkswaterstaat, 2011). O processo de drenagem aumentou, através da proteção de zonas secas com 

diques, criando os chamados pólderes, que são áreas de terrenos baixos, regra geral abaixo do nível 

do mar, que são protegidas das inundações através de um dique construído à sua volta, que precisa 

de ser drenado periodicamente (Gerritsen, 2005). 

Com o contínuo aumento do nível mar e assentamento dos solos, a necessidade de obras com maior 

dimensão aumentou. Ao mesmo tempo, o aumento de terras recuperadas do mar aumentou também, 

bem como a proteção de lagos da intrusão salina. As obras de proteção melhoraram tecnologicamente, 

passando, após a revolução industrial, por estações de bombagem a vapor. Os sistemas de proteção 

atuais deste país passam principalmente por diques, diferentes sistemas de comportas e dunas. Para 

além destas componentes, existem diversas pequenas barragens ao longo dos rios, mas cujo principal 

intuito é acumular água doce para consumo. 

Os grandes trabalhos de proteção fluvial e marítima holandesa têm como ponto de partida a grande 

inundação de 1953 (Zevenbergen, 2016). Devido às intervenções feitas durante o período de guerra e 

à falta de manutenção dos diques, as inundações causadas foram especialmente pejorativas. O pico 

da cheia coincidiu com a mudança de maré o que causa um nível de água em certas zonas que excedeu 

todos os registos prevenientes. Durante dias, houve cerca de 150 falhas nos diques principais, afetando 

cerca de 136 500 ha e 750 000 pessoas, com 1836 perdas civis. A atitude imediata, para além de alertar 

a população e aplicar planos de emergência, foi a de fechar as falhas abertas nos diques, seguindo a 

lógica aplicada nas inundações de anos anteriores (1945 e 1946). Após os perigos estarem controlados 
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e os danos serem recuperados, a atitude passou por estabelecer a comissão delta (Delta Committee), 

com o intuito de desenvolver medidas de modo a evitar futuros desastres. As decisões tomadas 

passaram por fechar completamente determinadas zonas de rios que desaguavam no mar, em vez de 

apenas aumentar a altura dos diques. Apesar do custo de implementação da primeira opção ser 

bastante superior ao da segunda, os benefícios indiretos, como a recuperação de terras, transportes, 

ligações e redução de intrusão salina viriam a trazer lucros ainda maiores. 

A primeira obra passou por proteger a área com alta densidade populacional de Nordeste, incluindo 

Roterdão, através da construção de uma barreira a montante do rio Hollandsche IJssel com duas 

comportas verticais de aço (MIE, 2017), inaugurada em 1958 (Figura 4.1). Durante um evento pluvioso 

extremo, o rio não teria capacidade para transferir o escoamento para jusante, devido ao aumento do 

nível do mar, causando o seu transbordo, afetando as zonas mais baixas e com maior concentração 

populacional da holanda. Com a construção desta barreira dupla foi possível impedir a passagem de 

grande parte do caudal. Cada comporta mede 80 metros e pode-se mover verticalmente. Estas estão 

normalmente abertas, de modo a não afetar o tráfego marítimo, fechando apenas durante eventos 

extremos. Para além desta barreira de tempestade, foi construído um dispositivo lateral de modo a 

permitir a passagem de navios demasiado altos para passar debaixo das comportas ou para permitir a 

passagem de navios mesmo durante uma tempestade.  

Pouco tempo depois, em 1960 e 1961, (Deltawerken, 2004) foram construídas duas barragens que 

fecharam a entrada e saída de um outro rio, a Sudoeste, criando um atual lago de água doce, o lago 

de Veere. São basicamente barragens de aterro, cujos processos de construção foram extremamente 

complexos, devido às oscilações de maré, recorrendo maioritariamente a caixotões. A barragem a 

jusante do lago (Zandrrekdam, Figura 4.1) tem 830 metros de comprimento e foi construída com 

caixotões de grandes dimensões (11x7.5x6 m3), dispostos por cima de uma camada rochosa colocado 

sobre o leito do rio, com os espaços entre eles preenchidos por gravilha e areia. Esta barragem dispõe, 

tal como a barreira no rio IJssel, de um dispositivo lateral composto por uma barragem e uma comporta, 

de modo a permitir a navegação marítima. Sem a construção desta barragem, teria sido impossível a 

construção da de montante (Veerse Gat dam), cuja instabilidade devido a correntes marítimas foi 

superior. No fim desta construção, terminada em 1961, o contacto direto do lago com a água salgada 

foi impedido com sucesso. 
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Figura 4.1 - Diferentes tipos de proteções marítimas na Holanda (Deltawerken, 2004). 

Outra grande construção que permitiu conciliar o trafego marítimo e a proteção contra as inundações 

foi o caso da barreira de Maeslant (Deltawerken, 2004), que protege principalmente a cidade de 

Roterdão. Visto que o aumento necessário da altura dos diques da região não era viável, optou-se pela 

construção de uma barreira composta por duas comportas de aço que, quando necessário, são 

fechadas, afundadas e protegem contra o aumento da altura de água no rio. Esta consegue fechar uma 

distância de 350 metros, e é automaticamente ativada quando o nível do mar atinge valores 3 metros 

superiores ao nível de referência. Cada comporta tem um comprimento de 240 metros, e estão regra 

geral abertas, de modo a permitir a navegação marítima, apoiadas em docas artificiais. As comportas 

são ocas de modo a permitirem o seu afundamento e assentamento numa camada de betão no leito 

do rio, aquando o fecho da estrutura. Este processo ocorre quando elas se encontram centradas no rio, 

através da abertura de válvulas específicas. 

4.2.2 Roterdão 

Roterdão é uma cidade localizada no delta dos rios Reno e Mosa (Rhine e Muse, respetivamente, em 

inglês).  É uma cidade com ligação direta ao mar (City of Rotterdam, 2016), influenciada pela maré, 

com uma forte componente económica e que é, tal como a cidade de Vitória, diretamente afetada pelas 

alterações climáticas. O facto da cidade estar maioritariamente abaixo do nível médio do mar, 

proporcionou uma adaptação constante desde a sua origem. A forma como esta cidade localizada no 

estuário do rio se adaptou aos problemas passa pela utilização de diques, barragens e a referida 

recuperação de terras (pólderes). Tal como referido no subcapítulo  4.2.1, a jusante do rio que atravessa 

a cidade encontra-se a barreira Maeslant contra inundações. 

Tendo em conta que que a cidade se encontra envolvida por rios, esta está principalmente protegida 

por diques exteriores (Joanneum Research, 2009). No entanto, parte da área exterior aos diques (outer-

dike), isto é, que não faz parte da zona protegida, é ocupada por portos ou mesmo por distritos urbanos. 

Dentro da área protegida pelos diques (inner-dike) a cidade apresenta zonas inferiores ao nível do mar, 
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chegando a atingir 6.67 metros abaixo do nível médio do mar, que podem incluir pólderes e zonas 

verdes, ou zonas urbanizadas e compactas. A água que atinge a área protegida (devido à precipitação 

ou infiltração) é dirigida para canais, lagos ou esgotos que a encaminham para estações de bombagem, 

direcionadas para o rio principal. Todo este sistema está representado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Esquema representativo da gestão das águas pluviais em Roterdão (City of Rotterdam, 2016). 

As zonas da cidade (outer-dike), estão naturalmente mais expostas aos rios e ao mar (City of 

Rotterdam, 2013). No entanto, são as zonas com vulnerabilidade menor, visto que o nível do solo é 

superior ao nível do mar e a precipitação é facilmente drenada diretamente para o rio, para além de 

serem igualmente protegidas pela barreira Maeslant. As zonas interiores têm um nível de proteção 

onde a probabilidade (tempo de retorno) de colapso dos diques é 1 em 10 000 anos, embora isso não 

corresponda uma equivalente probabilidade de inundações, visto que estas podem ocorrer sem o 

colapso dos diques, apenas através do seu galgamento. 

Na Figura 4.3 (à esquerda) pode-se observar um mapa de risco de modo a expor as alturas e perigos 

de inundações que são previstas que ocorram em 2100 (City of Rotterdam, 2013), para o pior cenário 

possível de alterações climáticas. O rio está representado a cinzento e o limite a preto representa os 

diques principais. A escala azul representa a altura de água da inundação nas zonas interiores aos 

diques, com azul claro para baixas alturas (<0.5 metros) e azul escuro para alturas superiores (>2.0 

metros), onde a zona metropolitana é a mais afetada. A amarelo estão representados os danos 

previstos e a encarnado as zonas dos diques que apresentam um défice em altura, onde a maior 

concentração de cor corresponde a um défice maior. 

  

Figura 4.3 – À esquerda: mapa de risco de inundações na cidade de Roterdão. À direita: praça de água (Water 
square) em Roterdão (City of Rotterdam, 2013). 
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A cidade dispõe de um sistema de drenagem que mantém a área dos pólderes seca. A rede de esgotos 

funciona através de um sistema unitário, onde águas pluviais e residuais são encaminhadas em 

conjunto para estações de tratamento e consequentemente descarregadas no rio Mosa. Como é 

normal, quando os caudais ultrapassam o previsto, o transbordo de águas residuais domésticas e 

industriais é visível e sentido pela sociedade. Assim, a cidade tem vindo a desenvolver um conjunto de 

medidas que permitem reduzir a afluência de águas pluviais à rede de esgotos.  

O melhor exemplo de estruturas de retenção de águas pluviais utilizada em Roterdão é a chamada 

praça de água (Water square em Inglês e Benthemplein em Holandês, Figura 4.3, à direita). É, no 

fundo, uma combinação de um espaço público com uma bacia de retenção a seco (City of Rotterdam, 

2016). Durante um evento pluvioso extremo a água das escolas e da igreja que envolvem a praça drena 

para duas bacias pouco profundas. As águas de outro edifício vizinho são encaminhadas para a bacia 

maior e mais profunda, apesar de esta só ser utlizada durante eventos de longa duração. Esta bacia 

de maiores dimensões é, durante períodos secos, um campo de desporto de futebol e basquetebol. A 

água é encaminhada através de caleiras sobredimensionadas de aço inoxidável e através de um poço 

e uma parede de água que drena diretamente para a bacia maior, o campo de desporto. O poço 

encaminha a água do edifício adjacente para a bacia e a parede recolhe a água de zonas mais 

afastadas.  

Quando a precipitação termina, a água das duas bacias menos profundas escoa através de um 

dispositivo de infiltração e é devolvida ao subsolo gradualmente, garantido a consistência do nível 

freático para combater os períodos de seca. A água da terceira bacia é encaminhada para um dos 

muitos canais a céu aberto, em vez de ser mais um contribuinte para o sobrecarregado sistema de 

esgotos. Ao todo, a bacia de água tem uma capacidade de 1 800 m3 de água. Este é um bom exemplo 

de um espaço de lazer, com zonas verdes e paisagisticamente bem integrado, que inclui uma 

componente funcional quando necessário.  

Outras medidas de minimização de caudais afluentes à rede de drenagem pluvial passaram pela 

instalação de telhados verdes que ao todo retêm cerca de 3 300 m3 de águas pluviais (City of 

Rotterdam, 2013), bem como a instalação de um jardim vertical com 5 000 m2, num parque de 

estacionamento (Westblaak). Também foram construídas estruturas de armazenamento como a 

garagem do Museumpark, que armazena 10 000 m3. É basicamente um parque de estacionamento 

onde, por debaixo da sua entrada, existe um reservatório que armazena águas pluviais quando o 

sistema de esgotos ameaça alcançar o seu limite. Quando a chuvada termina, a água é novamente 

bombeada para o sistema principal de drenagem. Existe já outro reservatório semelhante, mas com 

dimensão inferior, no estacionamento de Kruisplein, com um volume de armazenamento de 2 300 m3 

(Joanneum Research, 2009). 

Para além destes sistemas de armazenamento, a cidade apresenta parques com espaços a céu aberto 

para armazenar água bem como canais criados com o intuito de armazenar águas pluviais. Está 

previsto que, no futuro, o reforço dos diques virá a ser indispensável (City of Rotterdam, 2016). No 

entanto, nas zonas exteriores aos diques, está prevista uma construção adaptativa como estruturas 

flutuantes ou estruturas que permitam a passagem da água durante uma inundação. Nas zonas 



28 
 

interiores aos diques, o futuro passará por promover tanto zonas verdes (telhados, fachadas ou 

reposição de pavimentos) como espaços de armazenamento e infiltração. 

4.3 Londres e estuário do Tamisa 

4.3.1 Proteção costeira e fluvial 

A zona central de Londres foi desenvolvida em áreas baixas pantanosas que se distribuem em redor 

do rio Tamisa. Existem registos de inundações devido ao aumento do nível do mar e a tempestades ao 

longo dos últimos 2000 anos e registos de práticas de proteção que foram implantadas há mais de 1500 

anos. A história desta área segue muito a lógica do desenvolvimento holandês: a recuperação de terras 

fluviais, que começaram no século XVII, e continuam até hoje. As defesas perante as inundações têm 

vindo a aumentar, sendo que a mudança de rumo principal ocorreu devido à referida inundação de 

1953 (Lavery e Donovan, 2005) . Por esta altura, grande parte do estuário do Tamisa estava ocupado 

ou alterado por intervenções humana e surgiu a proposta de criação de uma defesa principal, a barreira 

do Tamisa, bem como outras defesas de dimensão inferior. Esta barreira principal iniciou o seu período 

operacional em 1982 e foi acionada, pela primeira vez, em fevereiro de 1983. Adicionalmente, foram 

construídas 8 barreiras principais, 36 comportas industriais, 400 estruturas móveis, de menor dimensão 

e em áreas privadas, e 330 km de obras longitudinais aderentes, como muros de proteção e aterros 

(Environment Agency, 2012). As principais barreiras estão representadas na Figura 4.4: 

 

Figura 4.4 – Principais barreiras no estuário do rio Tamisa (Environment Agency, 2012). 

Ao longo do rio Tamisa existem diferentes tipos de proteções longitudinais que podem ser divididos em 

6 categorias principais. A proteção principal passa por margens artificiais verticais com acesso, isto é, 

o topo destas paredes faz parte da malha urbana. Existem também margens naturais dos rios, cobertas 

por vegetação densa e árvores, que, embora escassas, estão maioritariamente presentes a montante 

do rio. Outro tipo de proteção são as margens artificiais inclinadas com ou sem vegetação (Süsser, 

2010).  

A barreira do Tamisa (Figura 4.5) tem um comprimento de 520 m e protege uma área de 125 km2 no 

centro de Londres da flutuação de marés. É composta por 10 comportas de aço, cada uma pesa cerca 

de 3300 toneladas, e teve um custo de cerca de 535 milhões de libras (aproximadamente 622 milhões 

de euros). O fecho completo pode ser feito em 1,5 horas, sendo que o ideal é fazê-lo após a maré 

baixa. Após o fecho, as comportas mantêm-se na mesma posição até que o nível do rio a jusante tenha 
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descido para o mesmo que montante. Este processo pode vir a demorar 5 horas. Até recentemente, a 

barreira foi fechada 178 vezes, onde 91 vezes foram devido a flutuações de maré e 87 vezes foram 

devido a combinações de maré com variações fluviais. É importante salientar que a barreira foi fechada 

4 vezes durante os anos 80, 35 vezes durante os anos 90 e 139 vezes desde o início do século. Uma 

das grandes vantagens desta barreira é que permite obras de aumento da sua dimensão, de modo a 

fazer face à incerteza de variações de marés e do nível médio do mar. 

 

Figura 4.5 – Barreira do Tamisa (Environment Agency, 2012). 

4.3.2 Sistema de drenagem 

O sistema de esgotos de Londres foi construído no século XIX, tendo vindo a sofrer alterações até hoje. 

Estes foram dimensionados para fazer face a quatro milhões de cidadãos e para pequenos períodos 

de retorno, com cerca de 2100 km de coletores de esgotos que conduzem as águas residuais para 131 

km de interoceptores de dimensões superiores paralelos ao rio. Grande parte da rede mantém a mesma 

construção feita há dois séculos atrás.  

Atualmente, este sistema tem que responder a uma população de oito milhões e pode ser separado 

em 2 componentes principais: na área central funciona como um sistema unitário, onde a mesma rede 

de esgotos transporta águas pluviais e residuais domésticas e industriais para duas grandes estações 

de tratamento de águas residuais (ETAR) perto da foz do rio Tamisa. Na zona exterior da cidade, o 

sistema é maioritariamente separativo, sendo as águas pluviais conduzidas para rios secundários e as 

águas residuais para as estações de tratamento. Após o tratamento das águas residuais estas são 

descarregadas para o rio Tamisa (Environment Agency, 2015). Como a zona central de Londres é 

aquela que gera mais caudais, devido à sua elevada concentração populacional e à impermeabilização 

do solo, pode-se considerar um sistema maioritariamente unitário. Assim, esta rede incorpora pontos 

de descarga diretamente para o rio tamisa devido a extravasamento do sistema. É de salientar que o 

solo dominante na área urbana londrina é a argila, o que também aumenta a impermeabilização 

(Environment Agency, 2015).  

De acordo com o estabelecido no Thames Tideway Strategic Study (Thames Tideway Tunnel, 2013) 

foram investigados 57 pontos de descarga de águas residuais e pluviais (misturadas) e chegou-se à 

conclusão que algumas descarregam tanto águas residuais como pluviais para o rio, em média uma 

vez por semana. No mesmo documento (Thames Tideway Tunnel, 2013) é referido que, anualmente, 
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cerca de 20 milhões de m3 de águas residuais sem tratamento são descarregas diretamente no rio 

Tamisa.  

Ao longo dos últimos dois anos foram desenvolvidos os seguintes trabalhos de melhoramento do 

sistema: aumento das estações de tratamento que descarregam para o rio em 2015; construção do Lee 

tunnel (Figura 4.6, à esquerda), terminado em 2015, que estabelece a ligação de uma estação de 

bombagem (Abbey Mills Pumping Station) para uma estação de tratamento a jusante (Beckton 

treatment station); Construção do intitulado Thames Tideway Tunnel (Figura 4.6, à direita), que 

estabelece a ligação ao Lee Tunnel, cuja construção está neste momento a ser desenvolvida.  

O Lee Tunnel é um túnel subterrâneo, com 6.9 km. Antes da sua construção, as águas afluentes a 

Abbey Mills descarregavam diretamente para o rio Lee, que as encaminhava para o rio Tamisa, 

constituindo cerca de 40% das águas residuais e pluviais que descarregavam no segundo rio. É de 

salientar, nesta obra, a construção de cinco poços verticais que conduzem as águas ao túnel, cujo 

maior tem um diâmetro de 35 metros e paredes a atingir os 98 metro de profundidade. O túnel tem um 

diâmetro de 7.2 metros e conduz cerca de 16 milhões de m3 para a estação de tratamento. O custo 

total de projeto e construção foi cerca de 635 milhões de libras (aproximadamente 738 milhões de 

euros) de acordo com estabelecido no Tideway Annual Report (Tideway, 2016). 

 

Figura 4.6- À esquerda: planta de implantação do Lee Tunnel. À direita: perfil de elevação do Thames Tideway 
Tunnel (Tideway, 2016). 

O túnel do Tamisa (Thames Tideway Tunnel) será um túnel com 25 km de comprimento, com um 

diâmetro interno de 6.5 em parte do seu percurso e de 7.2 metros na restante e uma capacidade de 

armazenamento e transporte de 1.24 milhões de m3 de águas residuais. O período de vida para o qual 

está dimensionado são 120 anos, com uma estimativa de custos totais iniciais de 4.2 mil milhões de 

Libras. A maior parte deste túnel está a ser construído sob o rio Tamisa, para onde 34 pontos de 

descarga foram desviados. De modo a funcionar por gravidade e a garantir a velocidade de auto-

limpeza, o túnel apresenta um declive de 1/790 (m/m), começando com 30 metros de profundidade na 

secção inicial e 66 metros de profundidade na final. Ao todo, para a construção do túnel, serão 

necessários 24 espaços de construção, com 11 deles na margem do rio. Para além do túnel principal, 

existem 2 túneis menores que estabelecem uma conexão com este. Um com 4.6 km de comprimento 

e diâmetro interno de 5 m (conexão de Greenwich) e outro com 1.1 km de comprimento e diâmetro 

interno de 2.6 m (conexão de Frogmore). As projeções são que os trabalhos de construção terminem 

em 2022 e a sua utilização comece em 2023 (Tideway, 2016).  
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Para além das referidas medidas de elevada dimensão, foram e estão a ser desenvolvidos e 

implementados planos de modo a promover uma drenagem urbana sustentável pela autarquia de 

Londres. Assim, de acordo com o London Sustainable Drainage Action Plan 

(Environment Agency, 2015), que se baseia, em grande parte, no manual de SUDS (Sustainable 

Drainage System) desenvolvido pela CIRIA (Woods-Ballard et al., 2015), as medidas planeadas 

passam pela construção de coberturas vegetais, jardins de coleta de águas pluviais, pavimentos 

permeáveis, tanques de armazenamento e amortecimento, valas de infiltração e o armazenamento 

local de água para a sua reutilização. A resposta ao problema passa pela incerteza dos caudais pluviais 

futuros, onde as medidas estruturais de grande dimensão podem não ser suficientes, embora as 

mesmas estejam dimensionadas para resistir a projeções futuras. 

4.4 Barcelona  

Barcelona é outra cidade com um extenso histórico de medidas de adaptação. Começa, como várias 

cidades europeias, pela construção de um sistema de drenagem que servia maioritariamente a 

população que vivia no interior das muralhas, construído pelos romanos no século XIV. No entanto, 

com a expansão da cidade, o conceito de higiene surgiu como prioritário na segunda metade do século 

XIX, devido às grandes epidemias de cólera de 1865 e 1885, bem como a outras doenças relacionadas 

com água, geradas a partir de condições insalubres. O primeiro grande plano de drenagem surgiu em 

1891, composto pelo engenheiro Pere Garcia Faria, com o intuito de expandir a rede de esgotos, na 

altura com 30 km de comprimento, para 200 km (Saurí e Palau-rof, 2017). O seu plano pretendia 

remover águas pluviais e residuais de Barcelona e encaminhá-las para campos agrícolas perto da 

cidade, para uso na rega dos mesmos, e para alto mar, com emissários submarinos. No entanto, a 

maior parte destes objetivos não foi alcançada, visto que grande parte dos efluentes acabou por 

desaguar na zona Sudeste da cidade, numa praia que se viria a tornar numa fonte de inundações e 

poluição na primeira metade do século XX.  

Com o crescimento da população, foi criado, em 1968, um plano geral de saneamento com o intuito de 

criar estações de tratamento de águas residuais e promover a reutilização a água tratada. O mesmo 

voltou a acontecer em 1981, com a reutilização de efluentes na recarga de aquíferos, com o objetivo 

de reduzir a intrusão salina (AMB, 2005).  

Em 1988, a utilização de novos softwares informáticos permitiu a análise pormenorizada da rede, 

provocando a construção de novos coletores numa extensão de 100 km. No entanto, a grande mudança 

na cidade foi em 1997, com a construção dos primeiros reservatórios enterrados. O seu objetivo 

principal seria o de amortecer caudais pluviais. Ao longo dos anos seguintes foram desenvolvidos mais 

projetos, com foco nas zonas mais sensíveis. Atualmente (2015), e após outro grande plano de 2006, 

já existem 12 reservatórios enterrados e 2 reservatórios a céu aberto, que têm uma capacidade total 

de aproximadamente 500 000 m3 (Saurí e Palau-rof, 2017). Na Figura 4.7 (à esquerda) é possível 

observar um desses reservatórios enterrados. Para além destas características, o plano de 2006 propôs 

técnicas experimentais de drenagem urbana sustentável (SUDS) com o intuito de reduzir os afluentes 

à rede de drenagem, sem sucesso e sem apoio financeiro na sua implementação. Em 2009, foi 
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desenvolvido um plano de utilização de recursos hídricos alternativos, com especial enfase na utilização 

de água não potável, tal com na limpeza de ruas e coletores de esgoto. Os primeiros SUDS surgiram 

também neste projeto em ruas, parques públicos e zonas residenciais, bem como no desenvolvimento 

de jardins verticais (CLABSA, 2010). 

 

Figura 4.7 – Reservatório Joan Miró, enterrado abaixo do parque natural homónimo. A área superficial é de 6 
500 m2 o que perfaz um volume de 55 000 m3. À esquerda: fotografia do reservatório. À direita: perfil de elevação 

do mesmo reservatório (Ajuntament de Barcelona, 2017).  

4.5 Tóquio 

Tóquio, capital do Japão, é uma das maiores cidades do mundo com uma alta densidade populacional 

(cerca de 13 milhões de habitantes numa área pouco superior a 2000 km2, o que resulta em cerca de 

6000 habitantes por km2). A cidade encontra-se rodeada por três rios principais, sendo que grande 

parte da sua área está abaixo do nível de cheia dos mesmos. Os eventos pluviosos extremos, tsunamis 

e terramotos são recorrentes e por vezes com efeitos desastrosos. Ao longo dos últimos anos, têm sido 

desenvolvidas diferentes medidas que propõem proteger a cidade destes perigos: diques de proteção 

fluvial, com reforço sísmico, construção de canais paralelos aos rios com intuito de aumentar a sua 

capacidade de drenagem e construção de bacias/reservatórios de retenção/armazenamento (TMG, 

2013).   

A cidade é famosa pela construção dos chamados super levees (super-diques) que basicamente são 

diques com um declive menor que o comum (cerca de 1:30) o que implica uma maior largura para a 

mesma altura. Um dique com 10 metros de altura tem então 300 metros de largura. Estes diques são 

dimensionados com reforço sísmico e com o intuito de minimizar o efeito social negativo, permitindo o 

acesso da população à frente aquática. Os seus benefícios já foram verificados, como por exemplo em 

2001, quando a cidade foi atingida pelo furacão Nº 15. A cidade também apresenta, ao longo dos rios, 

sistemas de comportas de grande dimensão e canais paralelos aos mesmos, como por debaixo de 

autoestradas.  

Quando a construção de canais não é viável, a cidade recorreu à construção de reservatórios 

enterrados para armazenar a água em excesso. Um deles, o reservatório Kanda River Loop Road Nº 7 

(Figura 4.8), construído debaixo da autoestrada homónima (Manekar e Nirmal, 2015), é um túnel-

reservatório, com 4.5 km de comprimento e um diâmetro de 12.5 m, com uma capacidade de 

armazenamento de 540 000 m3, construído a 43 metros de profundidade. Este túnel recebe a agua dos 
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três rios principais e descarrega as águas pluviais num reservatório enterrado, de onde a água é 

posteriormente bombeada de volta para o meio aquático.  

 

Figura 4.8 - Túnel-reservatório Kanda River Loop Road Nº7 (Sawaji, 2014). 

Outro exemplo é o reservatório enterrado construído na periferia da área metropolitana do Japão 

(Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, Figura 4.9). Consiste num túnel com 6.3 km 

de comprimento e 10 metros de diâmetro (Sawaji, 2014), também implantado sob uma autoestrada. 

Recebe a água de 5 cursos de água principais e encaminha-a para o reservatório com 177 metros de 

comprimento, 78 metros de largura e 18 metros de altura. Este tanque dispões de 59 colunas com 7 

metros de comprimento e 2 metros de largura que suportam o topo da estrutura, cada uma a pesar 500 

toneladas. O sistema entra em funcionamento quando a altura de água nos rios ultrapassa um 

determinado nível estabelecido. Desde a sua inauguração em 2002 que o sistema entra em 

funcionamento 7 vezes por ano (exceto em 2013, quando entrou em funcionamento 11 vezes). Os 

poços verticais, que ligam os rios ao túnel, têm forma cilíndrica com 70 metros de altura e 30 metros 

de diâmetro. O túnel está construído a cerca de 50 metros de profundidade. 

c  

Figura 4.9 - Reservatório Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel (Sawaji, 2014). 

Para além destas obras de dimensões extremas, Tóquio tem locais menores para armazenar e 

promover a infiltração das águas pluviais, como pavimentos permeáveis, parques de diversões e 

jardins. Um exemplo é a utilização de campos de ténis, que, durante um evento pluvioso extremo, 

funcionam como bacias de retenção a seco, restituindo as águas pluviais a rios a jusante com um 

caudal reduzido. 
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4.6 Lisboa 

A cidade de Lisboa apresenta um sistema de drenagem e saneamento complexo, com redes unitárias, 

separativas e pseudo-separativas (Matos et al., 2016a). As inundações ocorrem em diversas zonas da 

cidade, especialmente nas zonas baixas e planas, como em Alcântara ou Chelas, a jusante de grandes 

bacias hidrográficas. Com o aumento da ocupação urbana e com as alterações climáticas, as frentes 

ribeirinhas da cidade, com reduzida disponibilidade gravítica, geram mais problemas. Ao longo dos 

anos, as intervenções têm vindo a aumentar, sendo que o sistema atual apresenta coletores de 

diferentes idades, secções e materiais, intercetores, estações elevatórias e descarregadores que 

entram em funcionamento apenas quando é atingido um certo limite, de modo a evitar inundações 

superficiais. A partir de 2010 foram ainda instalados udómetros e medidores de caudal, de modo a 

monitorizar o comportamento do sistema. 

Nesta ótica foi elaborado, em 2015, um Plano Geral de Drenagem de Lisboa, com o intuito de elaborar 

soluções principalmente estruturais na cidade (Hidra e Engidro, 2015). Este plano inclui diferentes 

soluções inspiradas também nas atitudes que os restantes países, referidos nos subcapítulos 

anteriores, tomaram. A solução de maior dimensão e importância consiste no desvio de caudais, 

através da construção de dois túneis principais: túnel Monsanto – Santa Marta – Santa Apolónia, de 

diâmetro interno de 5.5 m e 5 km de comprimento (Figura 4.10, à esquerda) e o túnel Chelas – Beato, 

de diâmetro interno de 5.5 m e 1 km de comprimento (Figura 4.10, à direita).  

 

Figura 4.10 – À esquerda: planta de implantação do túnel Monsanto - Santa Marta - Santa Apolónia. À direita: 
planta de implantação do túnel Chelas – Beato. 

A obra de entrada do primeiro túnel irá intercetar o Caneiro de Alcântara de modo a garantir que os 

caudais domésticos e um volume base dos caudais pluviais (até 6 m3/s) continuam para jusante, de 

forma a afluírem à ETAR de Alcântara. Ao longo do túnel haverá mais dois poços de interceção, na rua 

de Santa Marta e na Av. Almirante Reis, que irão encaminhar os caudais pluviais (que provêm dos 

coletores unitários principais) para o túnel, através de quedas em vórtice controladas. A obra é, à 

partida, complexa, visto que se deve garantir que os caudais domésticos de tempo seco continuam a 

afluir para o sistema existente e, consequentemente, encaminhados para a ETAR de Alcântara. No 

final deste túnel, em Santa Apolónia, haverá uma obra de descarga, onde está previsto um alargamento 
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da seção e o respetivo estreitamento vertical, não só para reduzir as velocidades do escoamento e as 

perdas de carga localizadas, mas também devido à presença do túnel do metro na zona.  

Em relação ao segundo túnel, este terá o mesmo diâmetro que o primeiro (de modo a aproveitar a 

máquina tuneladora) e apresenta três descarregadores de tempestade, que intercetam os caudais 

domésticos de três bacias principais a montante (Picheleira, Quartel, Chelas). Na obra de saída está 

previsto, tal como no primeiro túnel, um alargamento da secção.  

Para além destas medidas estruturais principais, são propostas soluções de controlo na origem de 

águas pluviais, como uma bacia de infiltração/retenção a céu aberto em Monsanto e na Ameixoeira, 

outras soluções de amortecimento no Parque da Quinta das Conchas e na Av. De Berlim. Tendo em 

conta o mau estado de conservação e a reduzida capacidade hidráulica de parte do sistema, é proposta 

também a substituição ou reabilitação de diversos troços ao longo de toda a rede, bem como a 

reconfiguração de zonas da rede com perdas de carga localizadas excessivas. O plano propõe ainda 

outras intervenções menores, como a construção de dispositivos intercetores de superfície, 

monotorização das águas residuais e relocalização de estruturas e soluções urbanísticas. 

Segundo Matos et al. (2016b), prevê-se que as intervenções estruturais principais venham a ser 

implementadas num período de 5 anos (até 2020) o que implica um investimento de 97 milhões de 

euros. Entre 2021 e 2030, está previsto um acréscimo de 72 milhões de euros, perfazendo um total de 

169 milhões de euros, entre 2016 e 2030. 
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5 CASO DE ESTUDO: BACIA BENTO FERREIRA 

5.1 Considerações gerais 

A área de estudo da presente dissertação é a bacia hidrográfica de Bento Ferreira, da cidade de Vitória, 

Brasil que engloba diferentes bairros da cidade (incluindo o bairro homónimo). A escolha desta bacia 

foi feita tendo em conta os dados disponíveis e os respetivos problemas existentes. 

Em 2008 foi elaborado, pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), um Plano Diretor de Drenagem 

Urbana (PDDU) do município de Vitória. Este teve como intuito a análise do sistema de drenagem atual 

da cidade através do parcelamento por bacias de drenagem e a proposta de novas soluções 

(PMV, 2008). O presente capítulo tem como objetivos principais não só analisar as referidas propostas, 

tendo por base valores e informações apresentadas no PDDU, bem como elaborar novas propostas de 

modo a fazer face a diferentes cenários (com ou sem alterações climáticas). 

A rede de drenagem completa foi implementada no software SWMM – Storm Water Management Model 

e foram efetuadas simulações para alguns cenários (com diferentes períodos de retorno com ou sem o 

efeito das alterações climáticas) e soluções alternativas (que incluem diferentes combinações de várias 

intervenções).  

5.2 Caracterização da área de estudo 

5.2.1 Cidade de Vitória 

O município de Vitória é a capital do estado do Espírito Santo, situada no litoral da região Sudeste do 

Brasil. É uma cidade costeira constituída por áreas planas rodeadas por elevações íngremes. Com uma 

área de 93.38 km2, inclui uma porção continental e um arquipélago composto por 33 ilhas, incluindo 

ilhas costeiras, estuarinas e oceânicas e é envolvida pela baía de Vitória, que inclui parte do estuário 

do rio Santa Maria da Vitória, a montante. A ilha principal de Vitória (Figura 5.1) está interligada ao 

continente por 7 pontes. A ocupação Urbana da cidade representa cerca de 50% da sua área total 

(PMV, 2017).  

 

Figura 5.1 - À esquerda: localização da área de estudo. À direita: regiões administrativas e bairros da área de 
estudo (PMV, 2017). 

Espírito Santo 

Brasil 

Vitória 
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A área de estudo em causa é a bacia Bento Ferreira, delimitada a magenta na Figura 5.1 (à direita), 

onde é possível observar os bairros (ou parte deles) que esta engloba: Bento Ferreira, Monte Belo, 

Nazareth, Horto, De Lourdes, Consolação, Gurigica, Santa Lúcia, Praia do Suá e Jesus de Nazareth. 

É de salientar que, de acordo com o PDDU (PMV, 2008), este limite criado envolve ainda outra bacia, 

de dimensão substancialmente inferior, intitulada de bacia Álvares Cabral (na zona Sul). No entanto, 

com intuito de simplificar o texto, assumiu-se que esta última faz parte da primeira. A bacia Bento 

Ferreira inclui áreas de três zonas administrativas, representadas na Figura 5.1 (à direita): Jucutuquara, 

Maruípe, e Praia do Canto. 

A população atual do município de Vitória está próxima dos 360 000 habitantes, de acordo como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), em comparação com os 80 000 habitantes 

em 1960 (PMV, 2008). No Quadro 5.1 é possível observar o crescimento da população em Vitória. Este 

crescimento excessivo deveu-se principalmente ao êxodo rural e aos empregos apelativos no setor 

industrial e nos serviços. No entanto, na transição do milénio, esta taxa de crescimento tem vindo a 

diminuir, devido possivelmente à progressiva redução da taxa de natalidade nos centros urbanos do 

Brasil. É de salientar que a região metropolitana da grande Vitória, que inclui outros 6 municípios, perfaz 

uma população estimada em 1 910 000 habitantes (PMV, 2017 e Nali, 2011). 

Quadro 5.1- Crescimento da população em Vitória, ao longo dos últimos 76 anos. 

Ano 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2007 2016 

População 45 212 50 922 83 351 133 019 207 736 258 243 292 304 314 042 359 555 

 

Esta expansão potenciou o crescimento de 3 fenómenos principais: 

 Ocupação progressiva dos Morros (pequena elevação do terreno) por parte da população de 

baixo rendimento (processo de verticalização). 

 Expansão de zonas comerciais e ocupações para outras áreas da Ilha. 

 Ocupação da área continental. 

Assim, ao longo do século XX, surgiu a necessidade de ampliar a área urbana, através da construção 

de aterros, que alteraram grande parte da malha da cidade. Estes foram construídos não só ao longo 

de toda a baia de Vitória, incluído zonas de manguezais (ecossistema desenvolvido em zonas costeiras 

devido à confluência de rios com o mar) mas também no interior da ilha. A Figura 5.2 apresenta os três 

tipos de aterros que existem na cidade: material inerte (a azul), sanitário (a verde) e hidráulico (a 

encarnado). As percentagens correspondentes encontram-se no Quadro 5.2. Na mesma Figura 5.2 

está marcada também a área de estudo (a magenta), onde é possível verificar a predominância de 

aterro de material inerte e, um pouco menos, de aterro hidráulico. É de salientar que um aterro hidráulico 

se caracteriza pelo uso de material granular transportado por via húmida. Um aterro sanitário consiste 

numa concentração de resíduos sólidos enterrados. (PMV, 2017). 
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Quadro 5.2 – Distribuição percentual do tipo  
de aterro na cidade de Vitória. 

 

 

 

 

 

 

 

A ocupação atual do solo pode ser dividida numa zona urbana, que se encontra distribuída ao longo da 

cidade, numa zona industrial, que se encontra no extremo Este da zona continental, e numa área de 

espaços protegidos, que inclui áreas da estação ecológica municipal, parque municipal e áreas de 

proteção ambiental do maciço central. É de salientar que o uso residencial predomina na cidade, com 

poucos espaços vazios por ocupar e com uma ocupação excessiva das áreas no litoral (Nali, 2011). 

5.2.2 Histórico de eventos extremos 

O estado de Espírito Santo tem um histórico extenso de problemas com inundações. Durante o mês de 

dezembro de 2013, foi registado o maior evento extremo de precipitação dos últimos 50 anos, segundo 

o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2017). Foram registados, durante esse mês, cerca de 

713.9 mm, na cidade de Vitória (Figura 5.3, à esquerda). O volume de chuva gerado é consequência 

da formação e permanência de uma zona de convergência do atlântico Sul durante 15 dias, isto é, de 

11 a 26 de dezembro de 2013 (Langa et al., 2015). O dia 23 foi o pior dia registado, com pouco mais 

que 120 mm de volume acumulado em 24h (Figura 5.3, à direita). Na cidade de Vitória, quatro bairros 

principais foram afetados pelo evento (Figura 5.4). No estado de Espírito Santo, 5 689 pessoas ficaram 

desabrigadas, 55 690 desalojadas e 23 morreram.  

 

Tipo de 
Aterro 

Área 
Percentagem 

da área 
aterrada total 

(km2) (%) 

Hidráulico 4.954 52.9 

Material 
Inerte 

2.662 28.4 

Sanitário 1.751 18.7 

Figura 5.3 - À esquerda: precipitação acumulada mensal para 2013, em Vitória. À direita: precipitação acumulada 
diária para dezembro de 2013, em Vitória (INMET, 2017). 

Figura 5.2 - Distribuição espacial do tipo de aterro na 
cidade de Vitória. 
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Em 2014 foram também registados valores extremos de precipitação, com o máximo diário acumulado 

de pouco mais que 140 mm, que foi atingido no dia 31 de outubro de 2014 (INMET, 2017). Só nesse 

mês choveu, ao todo, quase 300 mm na cidade de Vitória, tendo em conta que a média esperada para 

o mês de outubro é de aproximadamente 120 mm (Coelho, 2015). A bacia de Bento Ferreira (a área 

de estudo deste documento) foi uma das áreas mais alagadas, fazendo parte dos 18% das áreas com 

médio a alto risco de alagamento. Os valores correspondentes ao porto de Vitória, consultados na 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN, 2017), apresentam uma elevação do nível de maré de 

0.6 metros para 1.07 metros, das 15h para as 21h. As áreas alagadas durante este evento estão 

apresentadas na Figura 5.5 (à esquerda) de acordo com uma classificação do nível de risco de 

alagamento: 

 

Figura 5.5 – À esquerda: mapa com regiões de alagamento na bacia de Bento Ferreira, durante o evento de 
2014 (COELHO, 2015). À direita: localização da área mais problemática durante o alagamento de agosto de 

2016. 

Vários foram outros eventos com extremos de precipitação, como em novembro de 2016, onde se 

atingiram mais que 200 mm mensais. É de salientar que, em agosto do mesmo ano (2016), certas ruas 

do bairro de Bento Ferreira ficaram alagadas sem a ocorrência de precipitação (GLOBO, 2017). A zona 

mais problemática foi perto do hospital, assinalada a encarnado na Figura 5.5 (à direita). Esta zona 

engloba precisamente o nó N.60 (da simulação explicada no subcapítulo 5.3.4 ), o mais problemático 

de toda a rede de drenagem.  

A situação alarmante da cidade de Vitória, e em particular na bacia de Bento Ferreira, é um problema 

com duas vertentes: 

Figura 5.4 - Fotografias da cidade de Vitória, durante o evento pluvioso de 23/12/2013. Fonte: Vitor 
Jubini. 
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 As inundações geradas afetam as vias públicas e os serviços da cidade, como hospitais, 

escolas, edifícios relacionados com o comércio, agências governamentais e instituições 

religiosas.  

 A duração prolongada destas inundações gera problemáticas a uma escala superior ao normal 

(Coelho, 2015). Dada a topografia e as características da cidade e do sistema de drenagem, 

um evento extremo de precipitação, embora com uma curta duração, afeta os referidos serviços 

durante um longo período de tempo, em comparação com outras cidades equipadas com 

sistemas mais robustos e resilientes. A rede de drenagem apresenta lacunas no seu 

dimensionamento, o que impede o correto transporte das águas pluviais para jusante, 

aumentando o tempo de permanência da inundação nas ruas da cidade e, consequentemente, 

o seu impacto na sociedade. 

Deste modo, torna-se relevante o foco na beneficiação deste sistema, através da sua análise detalhada 

na falta de capacidade de transporte. 

5.2.3 Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU 

No PDDU (PMV, 2008) são apresentados dados referentes às diferentes bacias de drenagem, como a 

percentagem de áreas aterradas e tipo de ocupação do solo, referidos no subcapítulo 5.2.1, o tipo de 

solo segundo o SCS (Soil Conservation Service), a suscetibilidade natural e potencial de erosão, o 

assoreamento e a qualidade de água. Apresenta-se no Quadro 5.3 os dados relativos à bacia de estudo 

(Bento Ferreira), ignorando as características das bacias vizinhas. 

Quadro 5.3 – Dados relativos à bacia Bento Ferreira. 

Característica Tipo 

Zona (urbana, protegida, industrial) Urbana 

Ocupação atual e futura (SCS) Residencial até 500/1000 m2 

Tipo de solo (SCS) Solo C 

Área (km2) 2.97 

Talvegue (km) 3 

Inclinação média (m/m) 0.0135 

TC (min) 68 

CN 87 

Suscetibilidade natural à erosão e assoreamento Alta 

Suscetibilidade potencial à erosão e assoreamento Média 

 

O sistema de drenagem separativo pluvial engloba 98 bacias. Para o diagnóstico das bacias, o PDDU 

(PMV, 2008) realizou um cadastro topográfico de toda a rede de drenagem que inclui coletores 

circulares com um diâmetro mínimo de 600 mm, e todos os coletores retangulares. 

SISTEMA DE DRENAGEM 

A bacia em questão apresenta uma rede separativa pluvial do tipo ramificada. Embora projetada para 

não receber caudais residuais domésticos e/ou industriais, existe a possibilidade de ligações ilícitas e 
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não controladas ao sistema, afetando não só a qualidade da água que é bombeada para o mar, mas 

também o cálculo e dimensionamento da rede, podendo causar caudais excessivos. Esta rede de 

drenagem é composta por coletores fechados circulares e retangulares, de secção variável. Os 

coletores retangulares sofreram alterações nos últimos 15 anos, ao contrário dos coletores circulares, 

em que alguns têm cerca de 40 anos de idade. É importante ainda salientar que a rede não recebe 

caudais de bacias vizinhas. O cadastro da rede de drenagem, fornecida pela Prefeitura Municipal de 

Vitória (PMV, 2017), é caracterizado pelas seguintes componentes: 

 Caixas de visita (em brasileiro, “poços de visita”): cota de soleira, profundidade, cota do 

terreno e numeração. 

 Coletores: material, dimensão das secções (circulares ou retangulares fechados), extensão de 

cada ramal e direção (pretendida) do escoamento. 

 Sumidouros e sarjetas: localização em planta. 

A rede foi fornecida em formato DWG, onde estão representados os diferentes aspetos dos coletores 

de diâmetros/dimensão acima dos 600 mm, visíveis na Figura 5.6. A verde estão representados os 

coletores retangulares, que constituem o sistema principal da rede, e a azul os coletores circulares, que 

constituem o sistema secundário da rede. No ANEXO I encontra-se uma rede mais detalhada, a uma 

escala maior. Na Figura 5.7 (à esquerda) apresenta-se uma fotografia local de um dos coletores 

retangulares principais. Como é possível observar, alguns destes coletores retangulares foram 

inicialmente construídos a céu aberto e só mais tarde cobertos com betão armado.  

A rede principal encaminha as escorrências para 2 estações elevatórias (coincidentes em planta), que 

bombam a água diretamente para o mar. A estação Bento Ferreira apresenta 5 bombas (com 

capacidade individual de 1 m3/s) e a de Santa Lúcia apresenta 4 bombas (com capacidade individual 

de 1.8 m3/s), o que perfaz um total de 12.2 m3/s. Para além deste ponto de descarga, a rede ainda 

apresenta um ramal extra, que encaminha as escorrências diretamente para o mar, sem o apoio de 

uma estação elevatória. Na Figura 5.6 estão representados estes dois pontos de descarga, 

respetivamente Descarga_1 (descarga com bombagem) e Descarga_2 (descarga sem bombagem).  
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É de salientar que a estação elevatória “Bento Ferreira” apresenta ainda uma bomba de reserva (com 

a mesma capacidade de 1 m3/s), ignorada na elaboração desta dissertação, visto que só deverá 

funcionar em situações de falha de funcionamento. Este ponto de descarga está equipado com uma 

válvula de maré, junto à estação elevatória, apresentada na Figura 5.7 (à direita). 

 

Figura 5.7 – À esquerda: coletor retangular principal coberta. À direita: válvula de maré, na estação de 
bombagem. 

A rede apresenta, em média, coletores com pendentes reduzidas e caixas de visita com cota de soleira 

abaixo da cota nula de referência, como apresentado no Quadro 5.4: 

Quadro 5.4 – Inclinação, cota de soleira e de terreno média da área de estudo. 

Inclinação média (%) 0.56 

Cota de soleira média [m] 0.34 

Cota de terreno média [m] 1.91 

Descarga_1 

Descarga_2 

Figura 5.6 – Rede de drenagem da área de estudo: bacia Bento Ferreira. 
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PROPOSTAS DE BENEFICIAÇÃO DO PDDU  

O PDDU apresenta duas opções principais de beneficiação do sistema de drenagem, que incluem a 

construção de coletores complementares e a construção de reservatórios enterrados. A opção nº 1 

inclui quatro reservatórios enterrados e a construção de diferentes coletores complementares, 

assinalados a encarnado na Figura 5.8 (à esquerda). Os reservatórios propostos estão representados 

a cinzento. A opção nº 2 apresenta intervenções semelhantes, diferindo apenas na construção de outro 

coletor complementar (I7) no lugar do reservatório R2 (Figura 5.8, à direita). Os detalhes dos coletores 

a construir estão descritos no Quadro 5.5. A construção é proposta sem a remoção dos coletores 

existentes, daí a nomenclatura de coletores de complementação.  

  

 

 

Quadro 5.5 - Características das diferentes intervenções propostas pelo PDDU. 

Intervenção Estado Atual Complementação 

I1 

Galeria 9.40 x 2.00 [mxm] Galeria 3.00 x 1.50 [mxm] 

i variável i = 0.0015 m/m 

I2 
Galeria 7.50 x 2.00 [mxm] Galeria 2.00 x 1.50 [mxm] 

i variável i = 0.0015 m/m 

I3 
Galeria 2.20 x 1.10 [mxm] Galeria 1.50 x 1.50 [mxm] 

i variável i = 0.0015 m/m 

I4 
Galeria 2.00 x H variável[mxm] Galeria 1.50 x 1.50 [mxm] 

i variável i = 0.0015 m/m 

I5 
Galeria 3.20 x H variável[mxm] Galeria 2.50 x 1.50 [mxm] 

i variável i = 0.0015 m/m 

I6 
Galeria variável[mxm] Galeria 2.00 x 1.00 [mxm] 

i variável i = 0.0015 m/m 

I7 
Galeria 4.10 x 1.70 [mxm] Galeria 2.50 x 1.50 [mxm] 

i variável i = 0.0015 m/m 

Figura 5.8 – À esquerda: opção nº1 do PDDU. À direita: opção nº2 do PDDU. 
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Para além destas intervenções, o PDDU propõe ainda o aumento da capacidade de bombagem, de 

acordo com o Quadro 5.6. A capacidade de bombagem total passará então de 12.2 m3/s para 18 m3/s. 

As dimensões dos reservatórios R1, R2 e R4 não estão definidas no PDDU. Para o reservatório R3 é 

proposta uma dimensão de 10 100 m3 para a opção 1 e de 17 200 m3 para a opção 2.  

Quadro 5.6 - Aumento da capacidade de bombagem proposta pelo PDDU. 

Estação 
elevatória 

Sistema Atual Sistema pós-intervenção 

capacidade 
nominal 

Nº de 
bombas 

capacidade 
total 

capacidade 
nominal 

Nº de 
bombas 

capacidade 
total 

[m3/s] [-] [m3/s] [m3/s] [-] [m3/s] 

Bento 
Ferreira 

1 5 5 1.8 6 10.8 

Santa Lúcia 1.8 4 7.2 1.8 4 7.2 

Conjunto 
Completo 

 12.2   18 

 

5.3 Modelação dinâmica 

5.3.1 Software SWMM 

O software SWMM (Storm Water Management Model) é um programa de modulação dinâmica 

desenvolvido pela EPA (US Environmental Protection Agency) que é utilizado na simulação de eventos 

pluviosos contínuos ou singulares, principalmente em zonas urbanas (EPA, 2015). 

O programa simula eventos realistas tendo em conta dados de precipitação e a caracterização física 

da área e da rede a modelar. Este utiliza passos de cálculo progressivos, definidos pelo utilizador, onde 

calcula as diferentes componentes, como o escoamento superficial, o escoamento nos coletores, a 

neve derretida, as perdas por infiltração, a retenção no solo e ainda tem em conta a qualidade da água 

e as respetivas cargas poluentes. Neste caso específico foi utilizado apenas na simulação de caudais 

pluviais, num sistema separativo, embora pudesse ser utilizado num sistema unitário também.  

O programa tem duas componentes principais: a componente do escoamento superficial e a 

componente do escoamento no sistema. Tendo em conta o evento pluvioso estabelecido e a definição 

das bacias de drenagem, este calcula todo o escoamento que se gera, que pode ou não ser direcionado 

para a rede de drenagem, através de coletores, canais, bombas, mecanismos de regulação e unidade 

de armazenamento. Todos estes valores gerados podem ser consultados entre cada passo de tempo 

estabelecido.  

Para o cálculo do escoamento superficial, o programa utiliza o princípio do hidrograma unitário e para 

o cálculo das perdas de precipitação (infiltração e retenção superficial) utiliza os métodos de Horton 

(clássico e modificado) e Green-Ampt (clássico e modificado), bem como o método do número de 

escoamento, estabelecido pelo Soil Conservation Service (SCS). 
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A caracterização da propagação do escoamento nos coletores é definida pelas equações de 

conservação de massa e momento (baseado nas equações de Saint Venant), variando o nível de 

resolução da equação de conservação de massa: escoamento constante e uniforme (translação 

simples do hidrograma de montante para jusante), aproximação da onda cinemática (acelerações 

pequenas e escoamento rápido sem influência de jusante) e onda dinâmica (resolução completa das 

equações, que permite a simulação de escoamento em pressão e contra-escoamento). 

Para a completa definição do modelo é necessário definir todas as componentes físicas do sistema, 

curvas de funcionamento e detalhes dos eventos pluviométricos a simular. Na Figura 5.9 apresenta-se 

esquematicamente os elementos necessários para a elaboração da rede apresentada neste documento 

e no quadro do ANEXO II as respetivas características. 

     

Figura 5.9 – Representação esquemática da utilização do software SWMM. 

Com as componentes descritas definidas, é possível correr o modelo para um período de tempo a 

definir, que deverá ser suficientemente grande de modo a poder observar os efeitos do evento em 

questão. Após a simulação é possível visualizar e analisar os dados de diferentes formas:  

 Relatório de simulação, que apresenta um resumo dos principais erros e resultados gerais, 

como o volume superficial total ou erros de continuidade. 

 Representação em planta, de forma animada, que permite a visualização do funcionamento 

das diferentes componentes, numa escala temporal, através de um esquema de cores 

representativo. 

 Representação esquemática dos perfis longitudinais dos coletores e evolução temporal do 

funcionamento dos mesmos, de forma animada. 

 Representação gráfica ou em tabela de uma ou mais características (caudal, altura de 

escoamento…) e/ou de um ou mais objetos (caixas de visita, coletores …). 

5.3.2 Componentes físicas do modelo 

A implementação do modelo começou pela caracterização das componentes físicas do sistema, como 

as caixas de visita, coletores, estação elevatória, nós de saída e bacias de drenagem. Nos seguintes 

subcapítulos expõem-se os dados e critérios necessários para estabelecer esses valores. No entanto, 

Posto Udométrico 

Bacias de Drenagem 

Nós/Caixas de Visita 

Coletores 

Estação 

Unidades de 

Armazenamento 

Nós de Saída 
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devido à grande extensão da rede, apresentam-se apenas exemplos de alguns elementos em concreto, 

focando-se nos últimos troços da rede, onde a variedade de componentes presentes é superior. Estes 

elementos estão apresentados na Figura 5.10 do próximo subcapítulo 5.3.2.1. 

5.3.2.1 Coletores e Caixas de Visita 

Como referido no subcapítulo 5.2.3 foi fornecido, pela Prefeitura Municipal de Vitória, o cadastro da 

rede de drenagem. No entanto, a informação disponível nem sempre foi clara, com a ausência de dados 

em determinadas situações. No Quadro 5.7 apresentam-se os diferentes problemas encontrados e a 

forma como foram ultrapassados: 

Quadro 5.7 – Problemas na implantação do modelo no SWMM. 

Componente Problema Abordagem 

Caixas de Visita 

Ausência dos valores de cota de 

soleira (definida como “irregular”) e 

altura da caixa de visita. 

Cálculo dos valores inexistentes através 

da interpolação linear, usando por base 

os nós de montante e jusante mais 

próximos. 

A numeração de caixas de visita 

está incompleta. 

Nova numeração criada, principalmente 

no coletor retangular principal. 

Coletores 

Coletores retangulares e circulares 

definidos como “incertos” ou “em 

construção”, a traço interrompido. 

Assumiu-se que todos estes coletores 

estavam já construídos e em 

funcionamento. 

Coletores com a geometria não 

definida. 

A geometria dos coletores assumiu-se 

igual à de coletores mais próximos a 

montante ou jusante, consoante cada 

caso específico. 

 

No ANEXO III encontra-se a completa definição dos coletores em tabela, o que inclui as caixas de visita 

de montante e de jusante, o comprimento do coletor, a rugosidade e a sua geometria. Admitiu-se um 

coeficiente de rugosidade de manning n de 0.01(3) (correspondente a um coeficiente 𝐾𝑠 = 75 𝑚1/3𝑠−1), 

visto que todos os coletores têm como material o betão. A rede implementada no SWMM pode ser 

observada na Figura 5.10.  
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Figura 5.10 - À esquerda: representação da rede de drenagem sobre a área de estudo. À direita: pormenor do 
troço final da rede e estação elevatória com (em baixo) e sem (em cima) mapa em segundo plano. 

5.3.2.2 Bacias de Drenagem 

Após a implementação da rede no SWMM, foi necessário definir as diferentes sub-bacias de drenagem 

da bacia de Bento Ferreira, de modo a calcular os caudais afluentes à rede.  

Para além do levantamento topográfico apresentado no cadastro fornecido pela Prefeitura Municipal 

de Vitória (PMV,2017), acedeu-se também às curvas de nível de 5 em 5 metros, disponíveis 

gratuitamente no website da PMV (2017), de modo a delimitar as bacias de drenagem. Enquanto que 

o cadastro foi fornecido em formato DWG, e, consequentemente, foi analisado no programa AutoCad, 

as curvas de nível encontram-se disponíveis em formato kml, e foram analisadas através do programa 

Google Earth. A zona de estudo foi dividida em várias bacias de drenagem estrategicamente 

delimitadas no AutoCad, tendo em conta três critérios principais: 

 - Topografia do terreno existente, através do traçado de linhas de festo. 

 - Distribuição das estruturas urbanas existentes, como edifícios ou estradas. 

 - Posicionamento dos sumidouros/sarjetas. 

Devido ao elevado número de caixas de visita, o número de bacias seria, à partida excessivamente alto 

e complicado de controlar. Como tal, cada bacia traçada engloba uma ou mais caixas, com o intuito de 

simplificar a presente dissertação. Na Figura 5.11 apresenta-se o traçado das referidas bacias. 

Bomba 1 

Bomba 2 
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Figura 5.11 - Delimitação das Bacias de Drenagem. 

Os dados necessários para implementar no SWMM foram os seguintes: 

 Área de cada bacia, que foi medida diretamente no AutoCad. 

 Largura Característica, que corresponde à divisão da área da bacia pela extensão do percurso 

máximo de escoamento superficial, também este medido no Autocad. 

 Inclinação, em percentagem, que foi medida com o auxílio dos pontos cotados disponíveis no 

ficheiro DWG mas também tendo em conta as curvas de nível, disponíveis no ficheiro kml. 

 A percentagem de área impermeável foi medida também diretamente no Autocad e 

arredondada às dezenas. 

 O coeficiente de manning para áreas impermeáveis e permeáveis assumiu-se como constante 

e igual a 0.013 e 0.1, respetivamente, que são valores padrão. 

 Para as alturas das depressões para áreas impermeáveis e permeáveis assumiram-se também 

valores padrão, isto é, 2 mm para ambos os casos.  

 Para o cálculo da infiltração assumiu-se o modelo do número de escoamento, proposto pelo 

NRCS, antigo SCS (USDA, 1986). O número de escoamento é baseado no tipo de utilização 

do terreno, das condições hidrológicas e do grupo hidrológico do solo que, por sua vez, 

depende da capacidade de infiltração. Tendo em conta a predominância do grupo hidrológico 

do solo C (referido no capítulo 5.2.3), o número de escoamento varia, para áreas urbanas e 
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para esse tipo de solo, entre 74 e 91, como é possível observar no ANEXO IV. Como tal 

assumiu-se um número de escoamento intermédio de 80. 

No ANEXO III podem-se consultar os dados relevantes de cada bacia, como a área ocupada e 

percentagem de área impermeável, cotas máximas e mínimas, distância entre cotas e inclinação. Na 

Figura 5.12 é possível visualizar a introdução dos dados de duas bacias, B740 e B750 (do troço 

salientado na Figura 5.10) que têm como ponto de saída os nós N.25 e N.15, respetivamente.  

 

Figura 5.12 -  Introdução dos dados referentes às bacias B740 e B750. 

5.3.2.3 Estação Elevatória 

A estação elevatória foi implementada no SWMM com a introdução de duas bombas, cada uma 

representativa do respetivo conjunto de bombas referido no subcapítulo 5.2.3. Para além das bombas 

em si foi necessário implementar um reservatório imediatamente a jusante, de modo a representar o 

poço de bombagem. O conjunto bombas+reservatório representam a estação elevatória final. Para a 

definição do reservatório (ou poço de bombagem), assumiram-se os valores apresentados no Quadro 

5.8: 

Quadro 5.8 – Características do poço de bombagem. 

Para a definição das duas bombas, foi necessário definir as regras de funcionamento e a curva de cada 

uma. Devido à escassez de informação, assumiu-se que ambas as bombas obedeciam à mesma regra 

de funcionamento: começam  a funcionar quando a altura de água no reservatório atinge os 2 metros 

e param de o fazer quando esta volta a descer até 1 metro. Quanto às curvas características, assumiu-

se uma altura de elevação representativa de 10 metros para cada bomba, associada à sua respetiva 

capacidade de bombagem de 5 e 7 m3/s (5000 e 7000 L/s), intituladas de Bomba_1 e Bomba_2, 

respetivamente. No ANEXO V é possível visualizar a introdução dos dados das duas bombas do 

Propriedade Valor 

Cota de Soleira [m] -3.23 

Altura do reservatório [m] 4.43 

Área de superfície (neste caso constante ao longo da sua altura) [m2] 1000 
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respetivo poço de bombagem, R0, incluindo as curvas de cada bomba. É de salientar que cada bomba 

tem como fonte de abastecimento o poço de bombagem, ou seja, o reservatório R0. 

5.3.3 Solicitações do modelo 

Para analisar a rede foi necessário implementar valores realistas de intensidade de precipitação e do 

nível médio das águas do mar, que foram calculados tendo em conta a metodologia apresentada no 

PDDU (Subcapítulo 5.2.3). No entanto, tendo em conta a temática da presente dissertação, é 

necessário analisar o comportamento da rede perante as alterações climáticas. Foram então calculadas 

projeções tendo em conta os valores apresentados no IPCC (subcapítulo 2.2). 

Para o cálculo da intensidade de precipitação foi utilizado o método proposto no PDDU (PMV, 2008) e 

no manual de drenagem da cidade de Vitória (PMV, 2014) criado por Robson Sarmento no trabalho 

realizado “Equação: intensidade-duração-frequência de chuvas intensas na região da Grande Vitória – 

Espírito Santo”, de acordo com a equação (2): 

𝐼 =
973.47𝑇0.19

(𝑡𝑑 + 20)0.77
 (2) 

Onde: 

 I – Intensidade de precipitação (mm/h) 

 T - Período de retorno (anos) 

 td – Duração da precipitação (minutos) 

O PDDU propõe a utilização de um período de retorno de 25 anos e uma duração de precipitação de 

60 minutos, que se assumiu como cenário atual (ou principal). No entanto, criou-se outro cenário 

correspondente a um período de retorno de 10 anos, utilizado para avaliar o desempenho do sistema 

para eventos menos problemáticos. Os valores da intensidade de precipitação resultantes estão 

apresentados no Quadro 5.9. 

Quadro 5.9 – Valores de precipitação de projeto. 

Período de Retorno T [anos] 10 25 

Duração da precipitação td [min.] 60 60 

Intensidade de precipitação I [mm/h] 51.6 61.5 

 

Para a distribuição temporal da precipitação, ou seja, o hietograma de cheia, o PDDU propõe 3 

possíveis métodos distintos: o método de chicago, blocos alternados e do hietograma triangular. No 

entanto, é explicado que o método que se encontra mais próximo dos valores observados para bacias 

entre 1.5 km2 e 5 km2 é o do hietograma triangular. Como tal, foi esse que se adotou ao longo deste 

estudo. O método do hietograma triangular tem como principio base uma evolução linear da intensidade 

até ao seu pico, este que é caracterizado por uma intensidade de pico dada pela equação (3), para o 

período de retorno de T = 25 anos: 



52 
 

𝐼𝑝 =
2𝑃

𝑡𝑑

=
2 × 61.45

1
= 122.91 𝑚𝑚/ℎ (3) 

Em que: 

 Ip – pico da intensidade de precipitação (mm/h) 

 P – Precipitação total (mm) 

 td – duração da precipitação (h) 

Para definir o pico é necessário o coeficiente r, que representa a fração de tempo que decorre desde o 

inicio da chuva até ao pico. Após atingir o pico até ao fim da chuvada, a intensidade diminui também 

linearmente. Neste caso admitiu-se um valor do coeficiente r=0.38333 que corresponde a um 

desfasamento da intensidade de pico de 23 minutos em relação ao inicio da chuvada. Os hietogramas 

correspondentes aos dois períodos de retorno (10 e 25 anos) estão representados na Figura 5.13 e os 

valores utilizados para o criar estão no ANEXO VI.  

Acrescenta-se ainda que, no caso de um estudo mais extenso, é aconselhável a utilização adicional de 

um outro hietograma com uma duração superior e com um primeiro período de intensidade crescente, 

um segundo constante e um terceiro decrescente, que é, possivelmente, mais conservativo. 

  

Figura 5.13 – À esquerda: hietograma triangular para T=10 anos. À direita: hietograma triangular para 
T=25 anos. 

 Os valores de maré da cidade de Vitória foram obtidos através da consulta da tábua de marés 

publicada pela marinha do Brasil (DHN, 2017), para um período de 24 horas com valores relativamente 

superiores à média. De acordo com Nali (2011), a média do pico das preamares em Vitória corresponde 

a 146 cm e os valores previstos por outras instituições apontam para os 170 cm. Ambos estes valores 

estão próximos do valor de 160 cm, resultante da consulta da marinha do Brasil (DHN, 2017). Para 

além destas duas consultas, o PDDU (PMV, 2008) apresenta uma curva de maré cujos valores estão 

igualmente próximos destes apresentados, com um máximo perto dos 150 cm. 

O sistema de referência utilizado para o cálculo destes valores é definido pela Diretoria de Hidrografia 

e Navegação (DHN, 2017) da Marinha do Brasil. No entanto, o cadastro da rede de drenagem foi feito 

tendo por base o sistema de referência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). 

Assim, é necessário proceder a uma transformação, proposta tanto pelo o PDDU (PMV, 2008) como 
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pelo o Manual de Drenagem Urbana do Município de Vitória (PMV, 2014) de acordo com a Figura 5.14 

(à esquerda) e com a equação (4): 

COTA_IBGE = Cota_DHN - 1,069 [m] (4) 

Os valores implementados no SWMM foram aqueles que têm por base o sistema de referência do 

IBGE. No gráfico da Figura 5.14 (à direita) apresenta-se a evolução da altura do mar ao longo de 24 

horas, tendo como base o sistema de referência da DHN e do IBGE. No ANEXO VII estão os valores 

utilizados para os gerar. 

 

Figura 5.14 – À esquerda: conversão entre referências de medição do nível de maré: IBGE e DHN. À direita: 

variação do nível de maré ao longo de 24 horas para os dois sistemas de referência. 

De modo a ter em conta as alterações climáticas foram criados mais dois cenários, um otimista e outro 

pessimista (Quadro 5.10), cujos incrementos se aplicaram sobre os valores de precipitação 

correspondente ao período de retorno de 25 anos (cenário atual) e sobre o nível de maré apresentado 

na Figura 5.14. Estes incrementos foram baseados nos valores estabelecidos pelo IPCC (capítulo 2.2) 

que, embora sejam definidos como aumentos percentuais sobre a precipitação total anual, foram 

aplicados sobre a intensidade de precipitação, com o intuito de simplificar o estudo realizado. 

Quadro 5.10- Cenários de alterações climáticas e respetivos incrementos. 

 

 

 

Chegaram-se então aos gráficos apresentados na Figura 5.15 cujos valores utilizados para os criar 

estão nos ANEXOS VI e VII. 
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Figura 5.15 – À esquerda: hietograma de precipitação para os diferentes cenários. À direita: sobrelevação do 
nível de maré para os diferentes cenários. 

Os valores dos incrementos adotados, da intensidade de precipitação e do nível máximo de maré para 

os quatro cenários estabelecidos apresentam-se no Quadro 5.11. É de salientar que o nível máximo de 

maré do cenário optimista está bastante próximo do valor correspondente à tempestade de 2014, 

1.07 m, referido no subcapítulo 5.2.2. 

Quadro 5.11 – Valores resultantes dos diferentes cenários utilizados. 

 

5.3.4 Diagnóstico de desempenho do sistema 

Ao simular o modelo perante o hietograma triangular (T=25 anos) e os níveis de maré apresentados no 

subcapítulo 5.3.3, chegou-se à conclusão que os problemas principais do sistema são: 

a) Extravasamento de diversos nós (caixas de visita/sumidouros) ao longo da rede. 

b) O caudal afluente aos coletores ultrapassa a sua capacidade de escoamento. 

c) Concentração da água em depressões gerando grandes alturas de água na via pública, durante 

longos períodos de tempo. 

Os problemas a) e b) são claros na Figura 5.16. Os nós com extravasamento e os coletores com 

capacidade de escoamento excedida estão representadas a vermelho. Os perfis longitudinais dos 

coletores assinalados a traço interrompido na Figura 5.16(à esquerda) encontram-se ilustrados na 

mesma Figura 5.16 (à direita), onde é claro o extravasamento dos nós assinalados a vermelho. Ao todo 

tem-se extravasamento em 85 nós, com um volume total de extravasamento de 64.61×103 m3.  
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Figura 5.16 – Desempenho do sistema atual perante um período de retorno de T=25 anos. 

Em relação ao problema c), e de acordo com o subcapítulo 5.2, a bacia tem uma grande discrepância 

de altitudes, com diferentes zonas de depressão, propícias à acumulação de águas pluviais. De modo 

a transmitir o volume de extravasamento, de uma forma grosseira, em altura de água, mediram-se as 

áreas das maiores depressões que coincidem com os nós com extravasamento, tendo por base a 

Figura 5.5, do subcapítulo 5.2.2. A altura de água resulta da divisão do volume extravasado pela área 

potencialmente inundável total (estimada em 125×103 m2), de acordo com a equação (5): 

ℎá𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜

𝐴𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑á𝑣𝑒𝑙

=
64.61

125 × 103
× 102 ≈ 50 𝑐𝑚 (5) 

Assim, estima-se que nas zonas de alagamento são verificadas alturas de meio metro (50 cm), o que 

reflete os casos das fotografias presentes na Figura 5.4 do capítulo 5.2.2. 

É possível observar no gráfico da Figura 5.17 o pico do caudal afluente à estação elevatória, que ocorre 

às 4:29 h com um valor de 18.72 m3/s, quando a capacidade de bombagem da referida estação é de 

12.2 m3/s. Estes valores são relativamente próximos e, caso se observe o gráfico de forma superficial, 

o sistema aparenta ter um comportamento aceitável. No entanto, grande parte do caudal é extravasado 

antes de atingir a rede de drenagem principal, o que impede a sua afluência à estação elevatória. Isto 

significa que a estação elevatória está bem dimensionada para o sistema existente mas, por outro lado, 

que o sistema existente não está bem dimensionado para os caudais gerados.  

Para avaliar a grande discrepância que existe entre os caudais gerados e aqueles que afluem à rede 

de drenagem, calculou-se, de uma forma aproximada, o caudal gerado através da fórmula racional, 

dado pela equação (6): 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝐼𝐴

3.6
 (6) 

Em que 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (m
3/s) é o caudal, 𝐶 (-) o coeficiente de escoamento, 𝐼 a intensidade de precipitação 

(mm/h) e 𝐴 (km2) a área da bacia. Tendo em conta a percentagem média de áreas impermeáveis 

(67.94%, calculado em 5.3.2.2) e o declive médio da bacia (1.35 %, apresentado em 5.2.3), tem-se um 
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coeficiente de escoamento 𝐶 ≈ 0.7. Com uma área total 𝐴 = 2.97 𝑘𝑚2 e uma intensidade de 

precipitação 𝐼 = 61.4542 𝑚𝑚/ℎ (estimada no capítulo 5.3.3), resulta num caudal de 𝑄 = 35.5 𝑚3/𝑠 (ver 

Figura 5.17), valor que é perto do dobro do caudal afluente à estação elevatória e perto do triplo da 

capacidade de bombagem. Assim, fica clara a dimensão dos problemas atuais de drenagem pluvial no 

sistema de Bento Ferreira. 

 

Figura 5.17 – À esquerda: caudal afluente à estação elevatória, capacidade de bombagem e caudal total gerado 
(T=25 anos), para o sistema atual. À direita: mapa de velocidades de escoamento nos coletores. 

Para além desta análise, procedeu-se à avaliação das velocidades mínimas e máximas nos coletores. 

Segundo o manual de drenagem de Vitória (PMV, 2014), as velocidades mínimas e máximas são de 

0.9 ms-1 e 5 ms-1, respetivamente. Estes valores são semelhantes aos estabelecidos no PGDL - Plano 

Geral de Drenagem de Lisboa (Hidra e Engidro, 2015). Na Figura 5.17 apresenta-se o mapa de 

velocidades do sistema atual para um período de retorno de 25 anos, de acordo com uma classificação 

de cores. O intervalo que respeita os valores mínimos e máximos das velocidades está representado a 

verde. Como é possível observar, a velocidade máxima é sempre respeitada, mas a velocidade mínima 

não. 

5.3.5 Soluções alternativas 

Tendo em conta a rede de drenagem implementada no SWMM e as propostas estabelecidas pelo 

PDDU procedeu-se à definição de 4 soluções alternativas principais. Estas incluem as propostas de 

uma forma progressiva, de modo a analisar tanto a sua viabilidade como a sua necessidade, de acordo 

com a Figura 5.18: 
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Figura 5.18 – Diagrama explicativo das soluções alternativas. 

A solução 1 representa a situação atual do sistema, com um pequeno aumento da capacidade de 

bombagem (1-B). A solução 2 propõe a construção dos 4 reservatórios enterrados (2 -A), bem como o 

aumento da capacidade de bombagem (2-B). A solução 3 transmite as 2 opções que o PDDU propõe. 

A solução 4 apresenta uma combinação das diferentes intervenções que se revelaram mais favoráveis 

e necessárias. Nas soluções 2, 3 e 4, determinados valores necessários para a implementação das 

soluções foram corrigidos ou assumidos, visto que nem sempre era possível cumprir os requisitos 

apresentados no PDDU (como as inclinações das tubagens ou mesmo as suas próprias dimensões) e, 

por vezes, o PDDU não define alguns valores cruciais (como as dimensões dos reservatórios).  

As soluções criadas, para além de se basearem nas propostas feitas pelo PDDU, seguem a mesma 

lógica que as cidades abordadas no capítulo 4, em especial Barcelona e Tóquio, que adotaram grandes 

sistemas de reserva de modo a reter as afluências pluviais durante eventos extremos de precipitação, 

acompanhadas por sistemas de bombagem. 

É de salientar que estas soluções foram simuladas perante os 4 referidos cenários, isto é, período de 

retorno de 10 anos, de 25 anos e incrementos otimista e pessimista das alterações climáticas, cujos 

resultados são apresentados nos seguintes capítulos, quando pertinente. Nos subcapítulos 5.3.6 e 

5.3.7 será explicada a metodologia de dimensionamento e implementação dos reservatórios enterrados 

e dos coletores complementares, respetivamente. No subcapítulo 5.5 apresentam-se os diferentes 

resultados e as respetivas comparações e no ANEXO VIII apresenta-se um quadro onde se identifica, 

para cada solução, as intervenções associadas. Nesse quadro estão incluídas as diferentes fases da 

solução 4, explicadas também no subcapítulo 5.5. 

5.3.6 Dimensionamento e localização dos reservatórios 

Tendo em conta a ausência de informação no PDDU quanto à dimensão dos reservatórios, foi 

necessário identificar no mapa da cidade os locais assinalados na Figura 5.19. Verificou-se que 3 dos 
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reservatórios (R1, R3 e R4) coincidiam com parques de estacionamento de automóveis e um deles 

(R2) com um espaço desportivo, tornando possível estimar a área de ocupação de cada reservatório. 

No entanto, a altura não se encontra definida e foi então calculada tendo em conta as necessidades da 

rede, isto é, ao longo das simulações fez-se variar a profundidade de cada reservatório de modo a que 

estes apresentem uma resposta adequada ao sistema. 

 

Figura 5.19 - Localização dos reservatórios na bacia Bento Ferreira. 

Para cada reservatório foi instalada pelo menos um coletor de desvio e um coletor de restituição ao 

sistema. Após várias simulações, tanto dos reservatórios isoladamente como em diferentes 

combinações, chegaram-se às dimensões apesentadas no Quadro 5.12: 

Quadro 5.12 – Dimensões dos diferentes reservatórios e respetivos coletores de desvio e restituição. 

Reservatório 

Área Profundidade Volume 
Coletores de Desvio 

Retangulares 
Coletores Circulares de 

Restituição  

[m2] [m] [m3] Nomenclatura 
Dimensões 
BxH [mxm] 

Nomenclatura 
Diâmetro 

[m] 

R1 3000 6.5 19500 
D1.1 2.0x1.5 

S1.1 0.5 
D1.2 2.0x1.5 

R2 1700 6.5 11050 D2.1 2.0X1.0 S2.1 0.5 

R3 3000 6.0 18000 D3.1 2.0X1.0 S3.1 0.5 

R4 3000 6.2 18600 D4.1 2.0X1.0 S4.1 0.5 

 

O Reservatório R1 tem dois coletores de desvio visto que irá receber escoamento tanto da componente 

a Nordeste como da componente a Este (Figura 5.20). Os resultados das diferentes simulações, bem 

como a sua comparação com as restantes soluções, são apresentados nos subcapítulos 5.4 e 5.5. 

R4 
R1 

R2 

R3 

R1 

R2 
R3 

R4 
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Figura 5.20 - Implementação dos reservatórios no SWMM. 

5.3.7 Ampliação do sistema de drenagem 

De acordo com o PDDU, está prevista a instalação de coletores paralelos aos coletores existentes. No 

entanto, o procedimento construtivo dos mesmos não está especificado no documento. Como tal, 

adotou-se que cada coletor complementar a construir será paralelo ao coletor existente, com conexões 

em determinados nós. Estas conexões são coletores de dimensão a definir (regra geral circulares, com 

1 metro de comprimento) que são colocados com um afastamento em relação à cota de soleira do 

coletor original, de modo a que este sistema de complementação só entre em funcionamento para uma 

determinada altura de água no sistema original.  

No entanto, as características dos coletores exigidas pelo PDDU nem sempre foram satisfeitas. As 

inclinações propostas, embora relativamente baixas, implicavam um desnível de determinados 

coletores que não era viável, tendo em conta a disposição topográfica da rede de jusante e a existência 

de inclinações negativas ao longo da mesma. Como tal, estas também foram adaptadas. 

A intervenção 1 propõe a construção de um coletor retangular de 3x1.5 [mxm] ao longo dos dois 

coletores mais a jusante da rede (coletores 19 e 20), isto é, que estabelecem a ligação a rede à estação 

elevatória. A intervenção 2 propõe a construção de um coletor retangular de 2x1.5 [mxm] ao longo dos 

3 coletores imediatamente a jusante da intervenção 1. Na Figura 5.21 ilustra-se a planta e o perfil de 

elevação destas intervenções. Apresenta-se também um perfil longitudinal de um coletor de 

conexão/desvio correspondente à intervenção 2. Note-se como este coletor de conexão, com um 

diâmetro de 0.8 m, está afastado 1.2 m da cota de soleira do coletor a montante (já existente) bem 

como do coletor a jusante (correspondente à intervenção 2). 

 

R1 

R2 

R3 

R4 
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Figura 5.21 - Intervenção I1 e I2. i) Representação em planta dos coletores. ii) Representação do perfil do coletor 
de conexão/desvio I2.1. iii) Perfil dos coletores correspondentes à intervenção I1 e I2. 

As restantes intervenções seguem a mesma lógica de implantação, de acordo com a Figura 5.22. 

 

Figura 5.22 - Representação em planta das intervenções I3, I4, I5 e I6. 

 

5.4 Resultados das diferentes soluções 

5.4.1 Solução 1 

No subcapítulo anterior (5.3.4) é possível observar o comportamento do sistema atual (correspondente 

à solução 1-A) para um período de retorno de T=25 anos. Na Figura 5.23 compara-se o caudal afluente 

à estação elevatória com a sua capacidade de bombagem, para as soluções 1-A e 1-B (cuja capacidade 

de bombagem é de 12.2 m3/s e 18 m3/s, respetivamente), para T=25 anos. É de salientar que com o 

aumento da capacidade de bombagem o caudal afluente aumenta também, o que diminui o número 

e/ou volume de extravasamento dos nós. 

 

I1 I2 
I2 

I1 

i) 

iii) 

ii) 
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Figura 5.23 – Caudal afluente à estação elevatória e respetiva capacidade de bombagem para cada solução 1-A 

e 1-B, para um período de retorno de 25 anos. 

Em relação ao número de nós com extravasamento, existe uma diminuição de 6 nós (de 85 para 79) e 

de 13.2x103 m3 do volume extravasado (64.6 x103 m3 para 51.4 x103 m3), o que corresponde a uma 

diminuição da altura de água nas zonas inundáveis de 10.5 cm (de 51.6 cm para 41.1 cm, de acordo 

com o estabelecido em 5.3.4). Os restantes cenários (de acordo com 5.3.3) seguem a mesma lógica, 

e os resultados de ambas as soluções perante cada cenário apresentam-se no ANEXO IX. 

5.4.2 Solução 2 

A solução 2 propõe a construção dos 4 reservatórios enterrados, o que provoca uma melhoria 

significativa do comportamento da rede. Na Figura 5.24 compara-se o perfil do trecho principal, na 

situação atual e perante a solução 2-A (para T=25 anos). A construção dos reservatórios propicia 

também uma pequena diminuição do pico caudal afluente à estação elevatória. O caudal de pico desce 

de 18.723 m3/s para 14.811 m3/s (Figura 5.25). 

 

Figura 5.24 - i) Comportamento do sistema na solução 2-A em planta (à esquerda). ii) trecho principal no sistema 
atual, 1-A (à direita, em cima). iii) trecho principal perante a solução 2-A (à direita, em baixo). 
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Cada reservatório implantado promove um amortecimento de caudais. Nos gráficos da Figura 5.26 

apresentam-se os caudais nos coletores imediatamente a montante e a jusante dos reservatórios, bem 

como o volume armazenado no mesmo (para T=25 anos). Os reservatórios não atingem 

necessariamente os volumes de dimensionamento (isto é, a sua dimensão) visto que os coletores que 

conduzem o escoamento para os mesmos têm uma cota de soleira inferior à cota do topo do 

reservatório. O objetivo é precisamente deixar uma margem de segurança e para fins construtivos. 

  

 

 

Figura 5.26 - Volume armazenado, caudal afluente e caudal efluente ao reservatório R1, R2, R3 e R4 (canto superior 
esquerdo, canto superior direito, canto inferior esquerdo e canto inferior direito, respetivamente).  
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Figura 5.25 - Caudal afluente à estação elevatória e respetiva capacidade de bombagem para cada solução 1-A, 
2-A e 2-B para um período de retorno de 25 anos. 
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Os valores de amortecimento de caudal (no ponto de pico) são de 2.88 m3/s, 1.013 m3/s, 5.83 m3/s e 

4.61 m3/s e os volumes máximos atingidos são de 14029 m3, 7840 m3, 12830 m3 e 13789 m3, que 

correspondem aos reservatórios R1, R2, R3 e R4, respetivamente. É de salientar que os caudais 

efluentes dos reservatórios R2 e R3 apresentam um pico relativo quando o caudal afluente é máximo 

e um segundo pico que ocorre após o respetivo reservatório atingir a sua capacidade limite.  

Também é importante referir que os caudais efluentes do reservatório R3 apresentam valores negativos 

devido ao facto de este reservatório se encontrar próximo da confluência de 2 coletores principais. O 

caudal negativo representa a inversão do sentido do escoamento.  

No Quadro IX.1 do ANEXO IX é possível observar o número de nós com extravasamento, o volume 

total extravasado e a altura de inundação para ambas as soluções, 2-A e 2-B (que correspondem à 

construção dos reservatórios com e sem aumento da capacidade de bombagem, respetivamente), bem 

como para cada cenário definido em 5.3.3.  

O aumento da capacidade de bombagem (solução 2-B) é pouco significativo para o comportamento do 

sistema, visto que o número de nós com extravasamento mantém-se constante (53 nós, para T=25) e 

o volume extravasado bastante próximo, em todos os 4 cenários. No entanto, ao contrário da solução 

1-B (ver 5.4.1) este caudal afluente não ultrapassa a respetiva capacidade de bombagem (Figura 5.25). 

Ambas as soluções apresentam uma melhoria significativa em relação à solução 1, como é visível no 

ANEXO IX e no subcapítulo 5.5.1. 

No fim de um evento pluvioso a água armazenada nos reservatórios deve ser devolvida ao sistema, de 

modo a que seja drenada para jusante. Para tal, esta solução inclui ainda a instalação de 4 estações 

elevatórias, uma para cada reservatório, paralelas aos coletores de restituição. Assumindo uma 

duração de bombagem de cerca de 4 horas, chegaram-se aos valores que caracterizam os grupos 

elevatórios a instalar apresentados no Quadro 5.13. 

Quadro 5.13 – Capacidade das estações elevatórias dos reservatórios enterrados. 

Reservatório Estação Elevatória 
Volume de água 

armazenado/bombeado 
(m3) 

Duração de 
bombagem 

(horas) 

Capacidade 
de bombagem 

(m3/s) 

R1 EE_1 14840.01 4.12 1.0 

R2 EE_2 7841.42 4.36 0.5 

R3 EE_3 12830.03 3.56 1.0 

R4 EE_4 13789.28 3.83 1.0 

 

Recorrendo à funcionalidade Hot Start do software SWMM, simulou-se o comportamento do sistema 

sem evento pluvioso e com as 4 estações elevatórias a funcionar simultaneamente, de modo a avaliar 

se são gerados problemas (como o extravasamento de caudais), visto que, nas várias depressões dos 

coletores, há acumulação de águas, provenientes da chuvada anterior, que podem vir a interferir com 

a bombagem dos reservatórios. Verifica-se, então, que o sistema tem um bom comportamento, sem 

proporcionar extravasamento ou escoamento sob pressão. 
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5.4.3 Solução 3 

Na solução 3 analisou-se o comportamento do sistema perante a implantação das duas propostas feitas 

pelo PDDU, referidas no subcapítulo 5.2.3. A solução 3-A corresponde à Opção nº1 do PDDU e a 

solução 3-B corresponde à Opção nº2 do PDDU. A grande diferença entre a solução 2 e a solução 3 

está na construção dos coletores. No Quadro IX.1 do ANEXO IX é possível observar os pequenos 

benefícios (ou a ausência dos mesmos) que estas soluções trazem, para os 4 cenários, em comparação 

com a Solução 2. No capítulo 5.5 é feita uma análise comparativa de todas as soluções. 

5.4.4 Solução 4 

METODOLOGIA 

Tendo em conta a análise feita nos subcapítulos anteriores, desenvolveu-se uma quarta solução com 

o objetivo de reunir as propostas mais úteis das soluções anteriores e combiná-las com outras 

propostas. 

A primeira abordagem começou pela instalação dos reservatórios enterrados, propostos na solução 2 

(2-A e 2-B), visto que esta solução foi aquela com melhores resultados (em comparação ao número e 

dimensão de intervenções feitas), como está explicado no subcapítulo 5.5. No entanto, como explicado 

no subcapítulo 5.4.2. mantêm-se vários nós com extravasamento. Começou-se por analisar as áreas 

com maior volume de extravasamento e procedeu-se à substituição dos coletores existentes por outros 

com capacidades superiores. Optou-se pela substituição e não pela complementação visto que a 

maioria dos problemas ocorrem em coletores de dimensão pequena (em comparação com os coletores 

que se propõe instalar) e, por vezes, é necessário mudar a cota de soleira de certas caixas de visita, o 

que implica uma alteração localizada na rede. É de salientar também que se está perante um modelo 

de simulação, que não corresponde necessariamente à realidade. Assim, na eventualidade de 

aplicação real deste estudo, existe a possibilidade de não retirar os coletores existentes, caso exista 

espaço suficiente para ambos e caso os custos envolvidos assim o justifiquem. 

 Avalia-se ainda a instalação de uma válvula que impeça o retorno da água na Descarga_2 (troço 

independente, a Sul da rede) e a possível construção de uma parede descarregadora imediatamente a 

jusante do reservatório R1, com o intuito de limitar o caudal que segue para jusante. 

A análise foi feita para um período de retorno de 25 anos e perante o cenário de alterações climáticas 

otimista (AC_otimista, que corresponde a um aumento da intensidade de precipitação de 10% e a um 

aumento de maré de 0.4m, de acordo com 5.3.3). O cenário pessimista (AC_pessimista, que 

corresponde a um aumento de 20% de intensidade de precipitação e um aumento de maré de 0.8 m) 

foi apenas aplicado no fim do dimensionamento das intervenções, com o intuito de avaliar o 

comportamento das soluções num caso extremo. O cenário correspondente a um período de retorno 

de 10 anos foi também apenas estudado no fim, com o intuito de analisar a necessidade imediata (ou 

não) das diferentes soluções. 
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SUBSTITUIÇÃO DE COLETORES 

Começou-se por analisar a solução 2-A, de modo a identificar as áreas que se mantêm problemáticas, 

apresentadas na Figura 5.27 separadas e identificadas consoante a sua área cartográfica, bem como 

os respetivos trechos. Na zona Sul (S), por exemplo, existem 2 trechos principais: S_1 e S_2. 

 

Figura 5.27 – Identificação e separação das áreas problemáticas e respetivos trechos. 

 Os critérios de dimensionamento adaptados foram os seguintes: 

 Garantir que não há extravasamento nos nós 

 Minimizar as pendentes negativas 

 Minimizar escavações 

 Garantir, quando possível, que o caudal de secção cheia a montante não é superior do de 

jusante. 

Em relação a este último critério, salienta-se que nem sempre foi possível cumpri-lo, tendo em conta a 

pequena diferença de cotas existente ao longo da rede, ou seja, a própria rede existente nem sempre 

cumpre este critério. O caudal de secção cheia foi calculado de acordo com recurso à expressão de 

Gauckler-Manning-Strickler, dada pela equação (7): 

𝑄 = 𝐾𝑠𝐴𝑠𝑅ℎ
2/3𝑖1/2 

 
(7) 

Em que 𝐾𝑠 corresponde ao coeficiente de rugosidade, 𝐴𝑠 à área da secção, 𝑅ℎao raio hidráulico e 𝑖 à 

inclinação do coletor. Para 𝐾𝑠 assumiu-se o mesmo valor que foi assumido na implementação dos 
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coletores no programa, 75 m1/3s-1. Todas as intervenções propostas, descritas de seguida, estão 

sintetizadas no ANEXO X. 

ÁREA NOROESTE 

 

 

A área de Noroeste (NO) está dividida em três trechos principais: NO_1, NO_2, e NO_3 (Figura 5.28). 

No trecho NO_1 os coletores existentes são maioritariamente circulares com um diâmetro de 600 e 800 

mm. Após várias simulações, chegou-se a propostas que são maioritariamente coletores retangulares 

fechados, visto que a construção de coletores circulares com um diâmetro admissível (isto é, que não 

ultrapasse o espaço disponível) não é suficiente. O caudal de secção cheia do coletor imediatamente 

a jusante das intervenções (último coletor representado na Figura 5.28 que não sofreu intervenção) é 

de 18.72 m3/s, superior ao caudal do coletor imediatamente a montante igual a 3.66 m3/s. É de salientar 

que neste trecho são propostas algumas alterações de cotas de soleira dos coletores, de modo a gerar 

pendentes negativas no seu percurso. Estas estão assinaladas a vermelho no ANEXO X. 

Na intervenção NO_2 propõem-se a substituição dos coletores 84 e 85 (intervenção NO_2.1), 86 e 87 

(intervenção NO_2.2) bem como dos coletores 23 e 24, comuns a ambas as intervenções, que estavam 

a estrangular o escoamento a montante dos mesmos. É de salientar que estes 4 coletores (84, 85, 86 

e 87) estão assinalados no cadastro como “condutas prováveis/incertas”. Como tal, a pertinência desta 

intervenção é, à partida, dúbia.  No trecho NO_3 manteve-se coletores circulares, propondo um 

aumento das respetivas secções.  

Simulou-se também o sistema perante o cenário AC_otimista e chegou-se à conclusão que os coletores 

84, 85, 86, 87 e 23 (NO_2) precisavam de um aumento de secção para respeitar os objetivos definidos. 

Os restantes troços tinham um comportamento aceitável perante este cenário das alterações 

climáticas. Todos estas dimensões estão descritas no ANEXO X. Os perfis longitudinais dos coletores 

NO_2.1 

NO_3 

NO_1 

NO_2.2 
 

Figura 5.28 - Identificação dos trechos problemáticos na área Noroeste. 



67 
 

para o estado atual da rede e com as alterações propostas estão representados nas Figura 5.29, 5.31, 

5.32 e 5.33 que correspondem às intervenções NO_1, NO_2.1, NO_2.2 e NO_3, respetivamente.  

 

Figura 5.29 - Perfil de elevação do trecho NO_1, perante o cenário “AC_otimista”. À esquerda: coletores 
existentes. À direita: coletores propostos. 

 

Figura 5.30 - Perfil de elevação do trecho NO_2.1, perante o cenário “AC_otimista”. À esquerda: coletores 

existentes. À direita: coletores propostos. 

 

Figura 5.31 - Perfil de elevação do trecho NO_2.2, perante o cenário “AC_otimista”. À esquerda: coletores 
existentes. À direita: coletores propostos. 

 

SUL 

 

 

NO_1 

NO_2.1 

NO_2.2 

NO_3 

Figura 5.32 - Perfil de elevação do trecho NO_3, perante o cenário “AC_otimista”. À esquerda: coletores 
existentes. À direita: coletores propostos. 
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ÁREA SUL 

 

 

Na região Sul (Figura 5.33), propõem-se duas intervenções diferentes. A primeira pretende atuar no 

troço independente da rede, S_1, cujos coletores são todos circulares e com um diâmetro de 0.6 m. A 

proposta passa pela construção de coletores retangulares fechadas, com dimensões variadas, de 

acordo com a Figura 5.34 . Para além disso propõe-se também a instalação de uma válvula de maré 

(no modelo, flap gate) com o intuito de impedir a entrada da água do mar para este troço. 

Na secção S_2, onde os coletores apresentam diâmetros de 0.6 e 0.8 metros, propõe-se a construção 

de coletores retangulares de secção variável e a alteração da cota de soleira do nó PV1469 (assinalada 

a vermelho no ANEXO X), que é superior à cota do nó de montante, de acordo com a Figura 5.35.  

Também se efetuou uma simulação perante o cenário otimista das alterações climáticas (AC_otimista), 

de onde se concluiu que bastava aumentar 10 cm de altura dos coletores de cabeceira de ambos os 

troços (coletor 130 e 124 correspondentes aos troços S_1 e S_2, respetivamente), representados na 

Figura 5.34 e na Figura 5.35. 

 

Figura 5.34 - Perfil de elevação do trecho S_1, perante o cenário “AC_otimista”. À esquerda: coletores existentes. 
À direita: coletores propostos. 

 

Figura 5.35 - Perfil de elevação do trecho S_2, perante o cenário “AC_otimista”. À esquerda: coletores existentes. 
À direita: coletores propostos. 

S_1 
 

S_2 
 

S_1 

S_2 

Figura 5.33 - Identificação dos trechos problemáticos na área Sul. 
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ÁREA ESTE 

      

Na região Este (Figura 5.36) propõem-se intervenções os coletores 138 e 139, onde o diâmetro diminui 

para 0.4. A proposta de intervenção passa por aumentar esses diâmetros para 0.6 e 0.8, 

respetivamente (Figura 5.37). Para além desta intervenção propõe-se ainda a construção de uma 

parede descarregadora imediatamente a montante do reservatório R1. Esta opção tem como intuito 

reter o escoamento que vem de Este e Nordeste, encaminhando as escorrências para o reservatório 

R1. A parede seria construída na parte superior do coletor de modo a limitar o escoamento apenas 

quando a água atinge uma determinada altura (neste caso, 0.8 m), representada no modelo como um 

orifício e esquematicamente na Figura 5.38.  

 

Figura 5.37 - Perfil de elevação do trecho E_1, perante o cenário “AC_otimista”. À esquerda: coletores 
existentes. À direita: coletores propostos. 

 

Figura 5.38 - Representação esquemática da parede descarregadora imediatamente a jusante do reservatório 
R1, perante o cenário “T=25 anos”. 

Parede 
descarregadora 

 

E_1 
 

E_1 

Parede descarregadora 

Reservatório 
R1 

Figura 5.36 - Identificação do trecho problemático e da parede descarregadora na área Este. 
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Perante o cenário otimista das alterações climáticas verificou-se que com o aumento de caudais 

afluentes aos coletores principais, tendo em conta não só o aumento da intensidade precipitação, mas 

também as outras intervenções (em especial a de Noroeste), o trecho principal apresenta 

extravasamento nos nós críticos (em especial nó N.60 e N.100.10). No entanto, com o aumento da 

capacidade de bombagem da estação elevatória e retirando a parede descarregadora, o sistema volta 

a funcionar bem novamente.  

ÁREA NORDESTE 

 

Na região Nordeste existem duas áreas problemáticas principais: NE_1 e NE_2 (Figura 5.39). Em 

relação à região NE_1, com os coletores 155 e 156 circulares de diâmetro 0.6 m, basta substituí-los 

por coletores circulares de 1 metro de diâmetro (Figura 5.40). Por outro lado, a resolução da região 

NE_2 implica alterações extensas (Figura 5.41), visto que se encontra numa zona de depressão do 

terreno, o que limita as pendentes dos coletores. De modo a impedir o volume extravasado seria 

necessário substituir não sou os coletores identificados como também outros a jusante, de modo a 

gerar uma pendente aceitável. Outras soluções passariam pela bombagem da água que se acumula 

nos coletores ou mesmo da construção de um reservatório no campo desportivo vizinho a estes 

coletores (Figura 5.39). Nesta dissertação não se dimensiona as intervenções propostas para esta 

zona, tendo em conta a complexidade da sua implantação e a provável falta de benefícios associados. 

O comportamento de ambas as secções perante o cenário otimista das alterações climáticas 

(AC_otimista) é semelhante ao cenário de T=25 anos, sendo que a solução proposta para a região 

NE_1 é suficiente, como se pode ver na Figura 5.40. 

 

Figura 5.40 - Perfil de elevação do trecho NE_1, perante o cenário “AC_otimista”. À esquerda: coletores 
existentes. À direita: coletores propostos. 

NE_1 

NE_2 

Campo desportivo 

NE_1 

Figura 5.39 - Identificação dos trechos problemáticos na área Nordeste. 
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Figura 5.41 - Perfil de elevação do trecho NE_2, perante o cenário “AC_otimista”. 

5.4.5 Faseamento da solução 4 

Tendo em conta as diversas intervenções que a solução 4 inclui, propõe-se um faseamento da mesma, 

de modo avaliar a viabilidade e a necessidade de cada intervenção. No Quadro 5.14 apresenta-se as 

intervenções que cada fase da solução 4 envolve: uma primeira fase ,4.1, onde se acrescenta, para 

além dos reservatórios, as intervenções propostas para a secção Noroeste da rede (4.1 (Res. + NO)), 

e assim sucessivamente, com o acréscimo das intervenções propostas para as secções de Sul (S), 

Este (E) e Nordeste (NE) o que correspondem às fases 4.2 (Res. + NO + S), 4.3 (Res. + NO + S + E), 

e 4.4 (Res. + NO + S + E + NE), respetivamente. Esta última fase corresponde precisamente à 

construção de todas as intervenções apresentadas no subcapítulo 5.4.4. Por fim tem-se a fase 4.5 

(Res. + NO + S + E + NE + Bomba), com o acréscimo de aumentar a capacidade bombagem (de acordo 

com o sugerido pelo PDDU). A ordem de faseamento das intervenções foi gerada tendo em conta a 

dimensão dos problemas resolvidos por cada intervenção, ou seja, a sua prioridade. 

Quadro 5.14 - Faseamento da solução 4. 

Cenário Fase 
Reservatórios 

Enterrados 

Substituição dos coletores nas 
seguintes áreas: 

Aumento da 
capacidade de 

bombagem Noroeste Sul Este Nordeste 

4 

4.1 
  

    

4.2 
   

   

4.3 
    

  

4.4 
     

 

4.5 
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5.5 Análise comparativa 

5.5.1 Comparação do funcionamento das diferentes soluções 

Tendo em conta o número elevado de intervenções propostas foi feita uma análise comparativa não só 

entre as 4 soluções apresentadas em 5.3.5 bem como entre diferentes fases de implantação da solução 

4, apresentadas no subcapítulo 5.4.5. 

No Quadro 5.15 e no gráfico da Figura 5.42 é possível observar uma comparação geral do 

comportamento das diferentes soluções, para o cenário base, isto é, um período de retorno de 25 anos 

e o nível de maré estabelecido em 5.3.3 (cenário atual). Cada coluna diferente, que representa uma 

solução diferente, está dividida em 4 blocos. Cada bloco de cor diferente representa o número de nós 

com duração de extravasamento no intervalo de tempo correspondente. Para além disso, é 

apresentado o volume total de extravasamento de cada solução, tendo como referência o eixo 

secundário (eixo vertical da direita). Na solução 1-B, por exemplo, existem 22 nós cuja duração de 

extravasamento esteve entre os 15 e os 30 minutos (a azul). O volume total de extravasamento nesta 

solução é de 51x103 m3. 

Assim, é possível verificar que as intervenções estruturantes propostas são de facto benéficas para a 

rede em geral. A solução 2, que envolve a construção dos 4 reservatórios enterrados com (solução 2-

A) ou sem (solução 2-B) aumento da capacidade de bombagem, apresenta uma redução de cerca de 

metade do volume extravasado, em comparação com o estado atual da rede (64x103 m3 para 27x103 

m3) e uma diminuição do número de nós com extravasamento de 85 nós para 53. É claro, também, que 

as soluções 3-A e 3-B não trazem vantagens consideráveis para a rede em comparação com o solução 

2-A ou 2-B. A construção de coletores complementares, para além dos reservatórios (os únicos 

acréscimos que as soluções 3-A e 3-B têm em relação às soluções 2-A e 2-B), não traz vantagens 

significativas.  

Quadro 5.15 – Comparação do funcionamento das diferentes soluções para T=25 anos. 

 Número de nós com extravasamento para cada solução 

Intervalos de 
extravasamento (min) 

1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B 4.5 

[0:00, 00:15] 43 37 22 22 22 21 8 

[00:15, 00:30] 21 22 15 15 14 15 4 

[00:30, 00:45] 13 12 10 10 10 10 3 

[00:45, 01:00] 8 8 6 6 6 6 0 

número total de nós com 
extravasamento 

85 79 53 53 52 52 15 

Volume total de 
extravasamento (x 103 m3) 

64.610 51.413 27.197 27.182 26.991 27.296 2.973 
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Figura 5.42 – Comparação do funcionamento das diferentes soluções para T=25 anos. 

Tendo em conta a falta de benefícios relevantes associados com as soluções 1-B, 2-B, 3-A e 3-B, 

compara-se, de seguida, o sistema existente (solução 1-A) com as soluções 2-A e as diferentes fases 

da solução 4 (Figura 5.43), para um período de retorno de 25 anos. 

 

Figura 5.43 – Comparação das diferentes fases da solução 4 para T=25 anos. 

Como é possível observar, as intervenções na área de Noroeste (4.1) são aquelas com maior relevância 

(de entre as fases da solução 4), visto que causam um decréscimo de 53 para 27 nós com 

extravasamento e a diminuição do respetivo volume de 27x103 m3 para 15x103 m3. A fase seguinte, 

4.2, que acrescenta as intervenções na região Sul, provoca também uma diminuição relevante, de 27 

para 19 nós com extravasamento e a diminuição respetivo volume de 15x103 m3 para 4x103 m3. 
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As fases 4.3 e 4.4, com intervenções menores e mais localizadas, apresentam benefícios de 

dimensões inferiores. O aumento da capacidade de bombagem na fase 4.5 tem um efeito mínimo no 

melhoramento do sistema, para este cenário (T=25 anos). Os 15 nós que ainda apresentam 

extravasamento são, não só os nós problemáticos da região NE_2 (apresentada em 5.4.4) mas também 

outros nós ao longo da rede com volumes e durações de extravasamento demasiado pequenas para 

se considerar o investimento de intervenção. 

Apresenta-se também, no ANEXO IX o comportamento da rede perante os diferentes cenários das 

alterações climáticas (otimista e pessimista) e para um período de retorno de 10 anos no mesmo 

formato do gráfico da Figura 5.43. Para cada cenário, apresentam-se as soluções mais relevantes, isto 

é, o estado atual, a solução 2-A e todas as fases da solução 4. É de salientar que, nos cenários das 

alterações climáticas, as fases da solução 4 não incluem a parede descarregadora, visto que esta criava 

mais problemas que soluções. 

No gráfico da Figura 5.44 compara-se as soluções 2-A e 4.5, perante o cenário pessimista das 

alterações climáticas, com o sistema atual, perante o cenário de T=25 anos. Como é possível observar, 

o sistema melhorado, quer seja com apenas a instalação de reservatórios ou com todas as intervenções 

estruturais propostas, tem sempre um melhor comportamento para um cenário pessimista em 

comparação com o sistema existente, para um cenário atual, que não considera as alterações 

climáticas. Isto significa, de forma grosseira, que melhorar o sistema traz vantagens para qualquer 

situação, presente ou futura. 

 

Figura 5.44 – Comparação do sistema existente, para T=25, com a solução 2-A e a fase 4.5, para o cenário 
AC_pessimista. 

No Quadro IX.1 do ANEXO IX apresenta-se os resultados de todas as soluções perante os diferentes 

cenários. Como parâmetros de avaliação/comparação de funcionamento tem-se o número de nós com 

extravasamento, o respetivo volume extravasado e a estimativa de altura de água nas zonas 

inundáveis. 

Em relação às velocidades, e tendo em conta o mapa referente ao sistema existente apresentado no 

subcapítulo 5.3.4, apresenta-se na Figura 5.45 a comparação de velocidades entre o sistema atual e a 

rede com as beneficiações propostas pela solução 4.5. As velocidades deverão estar entre 
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0.6 e 5 ms-1 (a verde na Figura 5.45) de acordo com o estabelecido pelo manual de drenagem de Vitória 

(PMV, 2014). 

  

Figura 5.45 – Mapa de velocidades do sistema atual (à esquerda) e da solução/fase 4.5 (à direita) para T=25 anos. 

Como é possível observar, a velocidade máxima é sempre respeitada em ambas as soluções. Por outro 

lado, a velocidade mínima, que no sistema existente raramente é respeitada, apesenta melhorias 

consideráveis aquando a implementação de todas as soluções propostas. 

5.5.2 Análise de custos-benefícios 

As intervenções propostas podem-se dividir em 3 componentes principais: construção dos reservatórios 

enterrados, substituição de coletores e aumento da capacidade de bombagem, através da substituição 

das bombas existentes. 

Para o cálculo dos custos totais, teve-se por base os custos adotados no PGDL - Plano Geral de 

Drenagem de Lisboa (Hidra e Engidro, 2015). De acordo com o PGDL, o custo associado à construção 

de reservatórios enterrados em Portugal pode ser estimado em 300 €/m3, o que resulta num custo total 

dos reservatórios de aproximadamente 20 M€ (milhões de euros). Estes custos incluem todos os 

aspetos construtivos, como o rebaixamento do nível freático, a mão-de-obra, a restituição das águas 

ao sistema de drenagem através da bombagem do reservatório e todos os equipamentos associados, 

como válvulas de controlo e telegestão. 

 Para o custo de construção de coletores, assumiram-se os valores unitários apresentados no Quadro 

XI.1 do ANEXO XI (tendo por base, mais uma vez, o PGDL). No total, propõe-se a substituição de 

aproximadamente 3.5 km de rede, o que corresponde a um investimento de aproximadamente 3.13 M€. 

Para a estação elevatória, assumiram-se os valores apresentados no Quadro XI.2 do ANEXO XI, ou 

seja, 1.3 M€. 

No Quadro XI.2 do ANEXO XI apresentam-se os cálculos dos custos individuais e acumulados das 

intervenções propostas. Chegou-se à conclusão que o custo total das intervenções será de, 

aproximadamente, 24.56 M€. 
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No PDDU (Plano Diretor de Drenagem Urbana, elaborado pela Prefeitura Municipal de Vitória) também 

é feita uma análise de custos. Existe uma grande discrepância de valores entre os custos propostos 

pelo PGDL e o PDDU, sendo que a grande diferença está no preço dos reservatórios, que no PDDU é 

cerca de 8.5 M€ para todos os reservatórios (o que corresponde a aproximadamente 130 €/m3), ao 

contrário dos 20 M€, estimados de acordo com o PGDL.  

Por outro lado, os custos associados à estação elevatória apresentados no PDDU são semelhantes 

aos praticados na Europa, valores estes que se assumiram como iguais (os referidos 1.3 M€).  

Não foi possível comparar custos associados aos coletores (entre o PDDU e o PGDL), visto que 

nenhuma proposta elaborada nesta componente (da solução 4, substituição de coletores) corresponde 

àquelas estabelecidas nesse plano diretor (PDDU). 

As diferenças de preços unitários dos reservatórios entre o PDDU e o PGDL podem acontecer devido 

às seguintes razões: 

a) O PDDU foi desenvolvido em 2008, logo os custos podem não estar atualizados, devido ao 

desfasamento temporal e à grave inflação que ocorreu ao longo dos últimos 10 anos no Brasil. 

b) Os custos associados ao PDDU não têm em conta a instalação de equipamento especial na 

construção dos reservatórios, tal como bombas a jusante dos reservatórios, válvulas de 

controlo e telegestão. 

c) A mão-de-obra no Brasil tem um custo inferior ao praticado em Portugal; 

d) O custo unitário do material (betão armado) é inferior no Brasil. 

No que toca ao ponto d) (custo unitário do betão armado) foram consultados mapas de trabalho de 

obras no Brasil, com preços de m3 de betão armado tabelados, e não se notou numa diferença relevante 

de valores, quando comparando com os preços praticados em Portugal.  

No que toca à inflação dos preços no Brasil (ponto a)), foram consultados modelos de atualização de 

preços online (ADVFN, 2017, Calculo Exacto, 2017 e Calculador, 2017) e tendo por base diferentes 

índices de inflação de preços, como o índice nacional de preços ao consumidor amplo (INPCA), 

desenvolvido pelo IGBE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou o índice geral de preços do 

mercado (IGP-M), chegou-se a um valor médio do fator de atualização f entre 2008 e 2017 de f=1.78. 

Assim, o valor estabelecido pelo PDDU para a construção dos reservatórios pode ser atualizado de 

acordo com a equação (8): 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠_2017 = 𝑓𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠_2008 = 1.78 × 8.5 ≈ 15.13 𝑀€ (8) 

Assim, chega-se a um valor mais próximo daquele estimado tendo por base o PGDL, embora com uma 

diferença de, aproximadamente, 5 M€. É razoável assumir que a razão principal desta discrepância de 

valores provém dos restantes pontos referidos b) e c), ou seja, do custo de mão-de-obra no Brasil e da 

falta de consideração da instalação de equipamentos especiais, por parte do PDDU. 

No Quadro 5.16 apresenta-se o custo do incremento de cada fase da solução 4, ou seja, o custo do 

acréscimo que cada fase propõe, bem como o custo acumulado da mesma (o cálculo dos custos totais 
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e acumulado de todas as soluções apresenta-se no referido Quadro XI.2 do ANEXO XI). Apresenta-se 

também a redução progressiva da altura de água nas áreas inundáveis, à medida que novas 

intervenções são acrescentadas, como medidor das vantagens que cada uma traz. De acordo com o 

subcapítulo 5.3.4, para o sistema existente e para um período de retorno de 25 anos (cenário atual), 

tem-se um valor de altura de água (nas áreas inundáveis) de, aproximadamente, 50 cm. De acordo 

com o Quadro 5.16, as soluções acumuladas apresentam valores progressivamente menores de altura 

de água, mesmo para um cenário de alterações climáticas (otimista). 

No gráfico da Figura 5.46 tem-se uma representação da evolução dos custos em comparação com os 

benefícios que traz para a bacia em termos de altura de água (das áreas inundáveis) durante eventos 

extremos de precipitação. O eixo vertical principal (da esquerda) representa a altura de água (em cm) 

e o eixo vertical secundário (da direita) representa o custo (em milhões de euros).  

Salienta-se, como referido em 5.3.4, que a altura de água é uma estimativa aproximada (tendo em 

conta a falta de precisão associada à medição das áreas potencialmente inundáveis). No entanto, a 

sua variação é proporcional ao volume extravasado, o que reflete de forma mais correta os problemas 

gerados, tendo por base as simulações realizadas. 

Quadro 5.16 – Análise de custos-benefícios para a instalação progressiva de cada fase/solução. 

Solução/Fase Descrição 
Altura de água - 

cenário AC_otimista 
[cm] 

Custo da 
fase [€] 

Custo 
acumulado [€] 

1-A Sistema existente 63.46 0 0 

2_A 
Reservatórios 

Enterrados 

R1 

26.95 

5 850 000 5 850 000 

R2 
3 315 000 9 165 000 

R3 
5 400 000 14 565 000 

R4 
5 580 000 20 145 000 

4.1 Área Noroeste (NO) 
15.26 

2 095 420 22 240 420 

4.2 Área Sul (S) 
4.91 

769 395 23 009 815 

4.3 Área Este E 
4.48 

55 485 23 065 300 

4.4 Área Nordeste (NE) 
4.36 

210 648 23 275 948 

4.5 
Aumento da capacidade de 

bombagem 

3.57 
1 279 076 24 555 024 
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Figura 5.46 – Representação gráfica da análise de custos-benefícios para a instalação progressiva de cada 
fase/solução, para o cenário otimista das alterações climáticas. 

Pode-se concluir, de uma forma geral e tendo por base os valores e modelos assumidos, que a 

construção dos reservatórios enterrados é a necessidade prioritária da bacia Bento Ferreira, embora 

seja a solução com maior investimento associado. As restantes intervenções são benéficas, mas a uma 

escala menor e com custos acrescidos de 5 M€, como é possível observar no andamento das curvas 

do gráfico da Figura 5.46, salientando-se as vantagens da fase 4.1, isto é, das intervenções na área 

Noroeste. Deste modo, e mediante financiamento acessível, propõe-se em primeiro lugar a construção 

dos reservatórios (solução 2-A), seguida do melhoramento da área Noroeste (fase 4.1) e, por fim, as 

restantes fases da solução 4, isto é, fase 4.2, 4.3 e 4.4. É relevante salientar que as intervenções na 

área Este propostas não incluem a parede descarregadora visto que, a longo prazo, não será benéfico 

para a rede.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Conclusões 

A procura de soluções para a conjugação da problemática das inundações urbanas com as alterações 

climáticas é um assunto atual e urgente. 

Na cidade de Vitória, capital do estado de Espírito Santo, Brasil, os problemas são crescentes. Os 

dados relativos aos eventos de 2013, 2014 e 2016 evidenciam que o sistema de drenagem não está 

preparado para as solicitações atuais, em especial na bacia Bento Ferreira. Nesta ótica, desenvolveu-

se um modelo no software SWMM com o intuito de simular o sistema de drenagem da bacia Bento 

Ferreira perante diferentes cenários com e sem a contabilização das alterações climáticas. 

Verifica-se que o sistema está subdimensionado tanto para valores de projeto/dimensionamento atuais 

(período de retorno T=25 anos e nível de maré baseado em registos históricos) como para cenários 

com acréscimos das alterações climáticas (incremento de 10 e 20% na precipitação e 0.4 a 0.8 metro 

no nível de maré). 

Assim, e tendo por base a análise feita no PDDU pela Prefeitura Municipal de Vitória em 2008 (PMV, 

2008) propõem-se três soluções principais, apresentadas de seguida por ordem prioritária: 

 A construção de 4 reservatórios enterrados em locais estratégicos com dimensões 19500, 

11050, 18000, 18600 m3, respetivamente R1, R2, R3 e R4, que equivale a um investimento 

de cerca de 20 M€. 

 A substituição de coletores, por ordem prioritária, nas zonas Noroeste, Sul, Este e Nordeste, 

o que perfaz um total de 3.5 km de rede e equivale a um investimento de cerca de 3 M€. 

 Retirar 5 bombas com capacidade individual de 1 m3/s e substitui-las por 6 bombas de 

capacidade individual de 1.8 m3/s, o que perfaz um investimento de aproximadamente 1 M€. 

6.2 Recomendações e desenvolvimentos futuros 

Para além das soluções apresentadas, propõe-se a investigação da viabilidade da elaboração de 

soluções LID, isto é, o investimento em obras a nível local, de dimensão inferior, que se foquem na 

retenção e/ou reutilização das águas pluviais e que permitam compensar a crescente urbanização. 

Estas poderão ser a implementação de coberturas vegetais, pavimentos porosos, trincheiras de 

infiltração ou até mesmo a combinação de espaços públicos (praças ou jardins) com bacias de 

retenção, de modo a que sejam apenas recorridas durante um evento extremo de precipitação. Para 

além disso, e ainda no âmbito das soluções estruturais, propõem-se a análise da implementação de 

defesas costeiras. Com o crescente nível do mar, poderá vir a ser necessária a criação de diques de 

proteção ou barreiras de grande dimensão. 

O foco principal desta dissertação foi o desenvolvimento de soluções estruturais de modo a fazer face 

às inundações urbanas na bacia de Bento Ferreira. No entanto, e como referido no subcapítulo 3.3, 
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existem outras atitudes e desenvolvimentos que se podem tomar para lidar com esta problemática, 

tendo por base o conceito das cidades resilientes. 

Uma cidade resiliente é uma cidade flexível, com capacidade de responder à mudança imprevisível de 

uma forma sustentável, promovendo o retorno a um estado funcional. Como se pode concluir neste 

documento, nem todos os problemas da bacia Bento Ferreira foram resolvidos. Para o fazer, seria 

necessária uma remodelação excessiva da rede de drenagem. Adicionalmente, os valores utilizados 

para o dimensionamento das intervenções propostas são baseados em dados estatísticos e em 

projeções probabilísticas, ou seja, não há certeza na sua precisão. Como tal, não deve ser assumida 

uma segurança absoluta aquando a implementação das soluções. 

É proposto adotar medidas resilientes com o intuito de proteger ao máximo a sociedade e a sua 

economia. Estas podem vir a ser complementares às soluções estruturais ou até mesmo prioritárias às 

mesmas. Exemplos destas medidas, a serem tomadas pela entidade governamental ou pela sociedade, 

são: 

 Identificar as áreas com maior risco, isto é, onde os danos de uma possível inundação geram 

mais prejuízo. Criar mapas de risco e torna-los públicos. 

 Monitorizar essas áreas e criar sistemas de alerta para a sociedade, quer seja através da 

televisão, rádio, jornal ou telemóvel (por SMS ou através do desenvolvimento de uma 

aplicação). 

 Educar e promover a consciencialização da sociedade. As soluções estruturais tendem a gerar 

uma segurança inconsciente na população, o que promove a ocupação de zonas de maior 

risco. É importante promover uma transparência das entidades gestoras de modo a demonstrar 

à população que nenhuma solução tem 100% garantia de eficiência. 

 Minimizar os fatores de risco, quer seja através das medidas apresentadas acima ou, em caso 

extremo, através da deslocação de serviços/habitações que se situam em zonas de risco. 

 Criar planos de evacuação e de contingência onde se promova respostas eficazes perante uma 

situação de desastre, de forma realista e concreta. Nesses planos deve-se envolver a 

sociedade e consolidar esses conhecimentos regularmente, de forma a que a população esteja 

preparada para eventuais inundações. 

Para a implementação destas soluções, é urgente uma abordagem complementar à presente 

dissertação. É necessário, acima de tudo, identificar e organizar os edifícios, espaços públicos e 

espaços privados de modo a que seja contabilizado o risco de um evento extremo. Deve-se identificar 

instituições públicas, universidades, escolas, instituições privadas, comércio, restaurantes, hospitais, 

portos, hotéis, habitações e procurar receber feedback da população, sobre as áreas afetadas e a 

dimensão dos problemas gerados. É imperativo também a análise de segurança de cada um destes 

órgãos e a avaliação e contabilização dos danos possíveis. 
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ANEXO I – CARACTERIZAÇÃO DA REDE E DAS BACIAS DE 

DRENAGEM 
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ANEXO II – Caracterização das componentes do SWMM 

 

Componente Descrição 

Posto 

Udométrico 

Permite a inserção de dados de precipitação (através da introdução manual de 

uma série temporal ou de um ficheiro externo) e associa-os a uma ou mais bacias 

de drenagem. 

Bacias de 

Drenagem 

Unidades de terreno com a completa definição de: área, declive médio, 

percentagem impermeável, largura característica, modelo de infiltração e 

coeficientes de Manning (tanto para áreas permeáveis como impermeáveis). A 

bacia encaminha a água quer para uma caixa de visita quer para uma outra bacia. 

Nós/Caixas de 

Visita 

Nós do sistema de drenagem onde confluem os coletores com a completa 

definição de: cota de soleira, profundidade e caudal externo a adicionar, caso seja 

aplicável. A soma da cota de soleira com a profundidade da caixa de visita resulta 

na sua cota de terreno. 

Coletores 

Tubagens ou canais que escoam a água de um nó para outro do sistema de 

drenagem. É utilizada a equação de Manning para o cálculo do caudal e a de 

Hazen-Williams ou Darcy-Weisbach quando em pressão. Os dados a definir são: 

nós de entrada e saída, rugosidade, comprimento e elevação em relação das 

cotas de soleira de montante e jusante. 

Unidades de 

Armazenamento 

Nós do sistema de drenagem que permitem o armazenamento do caudal de 

escoamento. Podem representar bacias de retenção, reservatórios enterrados ou 

até mesmo lagos. Os dados a inserir são: a cota de soleira, máxima profundidade, 

profundidade inicial, caudais externos e tratamento de poluentes. Para a definição 

do volume, existe a possibilidade de definir uma função (ou tabela) que relaciona 

a área de cada secção com a respetiva altura. 

Estação 

Elevatória 

As bombas podem ser off-line, onde o caudal elevado aumenta gradualmente 

com o volume de água disponível, ou on-line, onde o caudal elevado poder variar 

gradualmente com a profundidade do nó de entrada, continuamente com a 

diferença de alturas entre os nós de jusante e montante ou apenas com a 

profundidade do nó de entrada. Para tal é necessário criar curvas de bombas 

e/ou definir a altura de água que ativa o inicio de funcionamento da bomba. 

Nós de Saída 

Nós terminais, que definem as condições de fronteira do sistema. As suas 

condições de fronteira podem ser definidas pela profundidade crítica ou normal 

do coletor de ligação, por um estado de elevação fixo ou através de uma série 

temporal definida pelo utilizador. 
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ANEXO III – CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS DA REDE DE DRENAGEM 

QUADRO III.1 – Características dos coletores 

      

Coletor CX montante CX jusante Comprimento Rugosidade Geometria Diâmetro/Altura Base

[-] [-] [-] [m] [-] [-] [m] [m]

1 N.170 N.165 118.71 0.01333 Retangular 0.80 2.20

2 N.165 N.160 17.63 0.01333 Retangular 0.80 2.20

3 N.160 N.150 115.31 0.01333 Retangular 0.80 2.20

4 N.150 N.140 144.31 0.01333 Retangular 0.80 2.20

5 N.140 N.130 164.44 0.01333 Retangular 0.80 2.20

6 N.130 N.120 156.32 0.01333 Retangular 2.37 3.20

7 N.120 N.110 123.94 0.01333 Retangular 1.93 3.25

8 N.110 N.100 134.20 0.01333 Retangular 1.65 3.56

9 N.100 N.95 135.60 0.01333 Retangular 1.25 2.20

10 N.95 N.90 45.93 0.01333 Retangular 1.45 2.20

11 N.90 N.80 191.00 0.01333 Retangular 1.70 4.00

12 N.80 N.70 259.57 0.01333 Retangular 1.70 4.00

13 N.70 N.60 197.49 0.01333 Retangular 1.70 4.00

14 N.60 N.55 69.07 0.01333 Retangular 1.70 4.00

15 N.55 N.50 98.25 0.01333 Retangular 1.70 4.00

16 N.50 N.40 129.25 0.01333 Retangular 2.00 7.50

17 N.40 N.30 130.68 0.01333 Retangular 2.00 7.50

18 N.30 N.25 85.92 0.01333 Retangular 2.00 7.50

19 N.25 N.20 26.74 0.01333 Retangular 2.00 9.40

20 N.20 N.15 85.72 0.01333 Retangular 2.00 9.40

21 N.100.20 N.100.10 188.28 0.01333 Retangular 1.00 2.00

22 N.100.10 PV1527 158.93 0.01333 Retangular 1.10 2.20

23 PV1374 N.50.50 153.24 0.01333 Retangular 1.00 2.20

24 N.50.50 N.50.40 117.98 0.01333 Retangular 1.00 2.20

25 N.50.40 N.50.30 48.91 0.01333 Retangular 1.70 3.60

27 N.50.25 PV1353.1 44.85 0.01333 Retangular 1.70 3.60

28 N.50.20 N.50.10 117.18 0.01333 Retangular 1.70 3.60

29 N.50.10 N.50 117.00 0.01333 Retangular 1.70 3.60

30 N.10 Descarga1 6.59 0.01333 Retangular 2.50 9.40

33 N.15 R0 1.00 0.01333 Retangular 2.00 9.40

34 PV1375A PV1374 27.24 0.01333 Circular 0.60 -

35 PV1378 PV1375A 60.92 0.01333 Circular 0.60 -

36 PV1382 PV1378 88.57 0.01333 Circular 0.60 -

37 PV0277 PV1382 86.92 0.01333 Circular 0.60 -

38 PV0271 PV0277 78.44 0.01333 Circular 0.60 -

40 PV0251 PV0255 38.40 0.01333 Circular 0.80 -

39 PV0255 PV0271 27.14 0.01333 Circular 0.80 -

41 PV0253 PV0250 64.04 0.01333 Circular 0.60 -

42 PV0257 PV0253 73.07 0.01333 Circular 0.60 -

43 PV0250 PV0251 11.04 0.01333 Circular 0.80 -

Coletor CX montante CX jusante Comprimento Rugosidade Geometria Diâmetro/Altura Base

[-] [-] [-] [m] [-] [-] [m] [m]

44 PV0249.1 PV0250 113.99 0.01333 Circular 0.80 -

45 PV0249 PV0249.1 26.10 0.01333 Retangular 0.80 0.70

46 PV0248 PV0249 55.47 0.01333 Circular 0.60 -

47 PV1406.2 N.50.50 39.64 0.01333 Retangular 1.07 2.20

48 PV1406.1 PV1406.2 40.57 0.01333 Retangular 1.07 2.20

55 PV0299 PV0300 7.46 0.01333 Circular 0.80 -

54 PV0300 PV0302 54.39 0.01333 Retangular 0.90 1.60

53 PV0302 PV1409 43.02 0.01333 Retangular 1.06 2.00

52 PV1409 PV1408 30.06 0.01333 Retangular 1.10 2.00

51 PV1408 PV1407 26.41 0.01333 Retangular 1.11 2.00

50 PV1407 PV1406 19.02 0.01333 Retangular 1.07 2.00

49 PV1406 PV1406.1 17.48 0.01333 Retangular 1.07 2.00

58 PV0292 PV0299 115.07 0.01333 Circular 0.60 -

59 PV0292 PVO286 38.61 0.01333 Circular 0.60 -

60 PV0309.1 PV0299 51.33 0.01333 Circular 0.60 -

61 PV0309 PV0309.1 54.82 0.01333 Circular 0.40 -

62 PV0307 PV0299 74.45 0.01333 Circular 0.80 -

63 PV0308 PV0307 30.59 0.01333 Circular 0.60 -

65 PV0311 PV0310 26.43 0.01333 Circular 0.60 -

66 PV0315 PV0311 85.76 0.01333 Circular 0.60 -

64 PV0310 PV0308 21.24 0.01333 Circular 0.80 -

67 PV0314 PV0312 29.44 0.01333 Circular 0.60 -

68 PV0312 PV1422 86.49 0.01333 Circular 0.60 -

69 PV1422 PV1419 57.72 0.01333 Circular 0.60 -

70 PV1419 PV1415 88.60 0.01333 Circular 0.60 -

71 PV1415 N.50.50 125.08 0.01333 Circular 0.60 -

72 PVO286 PV0287 4.57 0.01333 Circular 0.60 -

73 PV0287 PV0288 34.13 0.01333 Circular 0.80 -

74 PV0288 PV0290 43.53 0.01333 Circular 0.80 -

75 PV0290 PV0291 40.07 0.01333 Circular 1.00 -

76 PV0291 PV1406.1 8.90 0.01333 Circular 0.80 -

77 PV0285 PV0280 110.13 0.01333 Circular 0.60 -

78 PV0280 PV0280C 86.29 0.01333 Circular 0.60 -

79 PV0280C PV0288 106.43 0.01333 Circular 0.60 -

80 PV0297 PV0296 91.02 0.01333 Circular 0.40 -

81 PV0296 PV0255 27.51 0.01333 Circular 0.60 -

82 PV1401 PV1400 80.54 0.01333 Retangular 1.00 1.10

83 PV1400 PV1385 80.30 0.01333 Retangular 1.00 1.10

84 PV1385 PV1385.1 62.24 0.01333 Retangular 0.90 1.54
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Coletor CX montante CX jusante Comprimento Rugosidade Geometria Diâmetro/Altura Base

[-] [-] [-] [m] [-] [-] [m] [m]

85 PV1385.1 PV1374 44.73 0.01333 Retangular 0.90 1.54

86 PV1401.2 PV1374 117.96 0.01333 Retangular 0.78 1.50

87 PV1401.1 PV1401.2 67.87 0.01333 Retangular 0.78 1.50

90 PV1403 PV1401.1 70.00 0.01333 Retangular 0.78 1.50

91 PV1404 PV1403 56.48 0.01333 Retangular 0.71 1.50

92 PV1405 PV1404 218.56 0.01333 Circular 0.80 -

93 PV1395.1 PV1395 71.32 0.01333 Retangular 0.73 1.00

94 PV1395 PV1397 46.46 0.01333 Retangular 0.73 1.00

95 PV1397 PV1398 52.13 0.01333 Retangular 0.70 1.10

96 PV1398 PV1399 63.65 0.01333 Retangular 0.60 1.10

97 PV1399 PV1400 21.51 0.01333 Retangular 1.00 1.10

98 PV1395 PV1394 61.97 0.01333 Retangular 0.83 1.10

99 PV1394 PV1393 38.49 0.01333 Retangular 0.80 1.70

100 PV1393 PV1392 74.58 0.01333 Retangular 0.70 1.70

101 PV1392 PV1391 55.46 0.01333 Retangular 0.55 1.54

102 PV1391 PV1385 68.53 0.01333 Retangular 0.90 1.54

103 PV1390 PV1389 81.61 0.01333 Circular 0.60 -

104 PV1389 PV1385 83.40 0.01333 Circular 0.80 -

105 PV1371 PV1374 42.44 0.01333 Circular 0.60 -

106 PV1371 PV1361 176.20 0.01333 Circular 0.60 -

107 PV1372 PV1363 168.50 0.01333 Circular 0.60 -

108 PV1363.1 PV1361 10.23 0.01333 Circular 0.60 -

109 N.50.30 PV1361.1 59.37 0.01333 Retangular 1.70 3.60

110 PV1361.1 N.50.25 54.88 0.01333 Retangular 1.70 3.60

111 PV1361 PV1361.1 220.65 0.01333 Circular 0.60 -

112 PV1353.1 N.50.20 18.10 0.01333 Retangular 1.70 3.60

113 PV1353 PV1353.1 224.69 0.01333 Circular 0.80 -

114 PV1431 PV1353.1 172.20 0.01333 Circular 0.80 -

115 PV1544 N.70 227.93 0.01333 Circular 0.80 -

116 PV1541 PV1548 329.20 0.01333 Circular 0.80 -

117 PV1548 PV1536 125.14 0.01333 Circular 0.80 -

118 PV1536 PV1524 117.30 0.01333 Circular 0.80 -

119 PV1435 N.30 212.42 0.01333 Circular 0.80 -

121 PV1469 PV1462 174.99 0.01333 Circular 0.60 -

122 PV1442 PV1462 228.20 0.01333 Circular 0.80 -

123 PV1480 PV1476 109.68 0.01333 Circular 0.60 -

124 PV1485 PV1476 105.83 0.01333 Circular 0.60 -

125 PV1483 PV1476 80.82 0.01333 Circular 0.60 -

126 PV1505 PV1483 186.61 0.01333 Circular 0.60 -

Coletor CX montante CX jusante Comprimento Rugosidade Geometria Diâmetro/Altura Base

[-] [-] [-] [m] [-] [-] [m] [m]

127 PV1444 PV1444.1 24.32 0.01333 Circular 0.60 -

128 PV1446 PV1444 80.99 0.01333 Circular 0.60 -

129 PV1496 PV1446 141.35 0.01333 Circular 0.60 -

130 PV1486 PV1493 270.49 0.01333 Circular 0.60 -

131 PV1442 N.25 177.27 0.01333 Circular 0.80 -

132 PV1476 PV1469 140.57 0.01333 Circular 0.60 -

133 PV1611 N.100.20 111.12 0.01333 Circular 0.80 -

134 PV1641 PV1644 186.00 0.01333 Circular 0.60 -

135 PV1644 N.100.20 46.73 0.01333 Circular 0.60 -

136 PV1634 PV1611 73.56 0.01333 Circular 0.60 -

138 PV1648 PV1647 6.75 0.01333 Circular 0.40 -

139 PV1647 N.100.10 56.40 0.01333 Circular 0.40 -

140 PV1649 PV1648 92.70 0.01333 Circular 0.60 -

141 PV1512 PV1509 152.80 0.01333 Circular 0.60 -

142 PV1509 PV1509.1 60.38 0.01333 Circular 0.60 -

143 PV1506 PV1508 60.02 0.01333 Circular 0.60 -

144 PV1508 N.100 63.74 0.01333 Circular 0.60 -

145 PV1653 PV1653.1 115.25 0.01333 Circular 0.60 -

146 PV1653.1 PV1509.1 66.10 0.01333 Circular 0.60 -

147 PV1660 PV1657 138.03 0.01333 Circular 0.60 -

148 PV1657 PV1650 112.54 0.01333 Circular 0.60 -

149 PV1651 PV1650 12.23 0.01333 Circular 0.60 -

150 PV1650 PV1653 45.09 0.01333 Circular 0.60 -

151 PV0514 N.150 102.50 0.01333 Circular 0.60 -

152 PV0532 PV0516 133.00 0.01333 Circular 0.60 -

153 PV0532 N.160 102.37 0.01333 Circular 0.60 -

154 PV1562 PV1557 146.28 0.01333 Circular 0.80 -

155 PV0544 PV0547 66.60 0.01333 Circular 0.60 -

156 PV0547 PV1562 108.94 0.01333 Circular 0.60 -

157 PV1594 PV1577 108.80 0.01333 Circular 0.60 -

158 PV1577 PV1572 42.25 0.01333 Circular 0.60 -

159 PV1572 PV1565 87.38 0.01333 Circular 0.80 -

160 PV1609 PV1589 154.00 0.01333 Circular 0.60 -

161 PV1589 PV1585 42.84 0.01333 Retangular 1.44 1.10

162 PV1585 PV1581 40.95 0.01333 Retangular 1.30 1.10

163 PV1581 PV1577 46.12 0.01333 Retangular 1.30 1.10

164 PV1599.1 PV1577 122.23 0.01333 Circular 0.60 -

165 PV1569 PV1565 134.99 0.01333 Circular 0.60 -

26 PV1363 PV1363.1 68.03 0.01333 Circular 0.60 -

56 PV1425 N.50.30 103.44 0.01333 Circular 0.60 -
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Coletor CX montante CX jusante Comprimento Rugosidade Geometria Diâmetro/Altura Base

[-] [-] [-] [m] [-] [-] [m] [m]

57 PV1509.1 N.100 56.70 0.01333 Circular 0.60 -

88 PV1448 PV1447 31.20 0.01333 Circular 0.60 -

89 PV1447 PV1435 16.97 0.01333 Circular 0.60 -

120 PV1453 PV1435 34.00 0.01333 Circular 0.60 -

137 PV1453 PV1449 12.64 0.01333 Circular 0.60 -

166 PV1449 PV1435 35.16 0.01333 Circular 0.60 -

167 PV1450 PV1449 36.22 0.01333 Circular 0.60 -

168 PV1452 PV1450 51.56 0.01333 Circular 0.60 -

170 PV0503 PV0511 123.40 0.01333 Circular 0.60 -

171 PV0518 PV0517 12.81 0.01333 Circular 0.60 -

172 PV0517 PV0516 11.50 0.01333 Circular 0.60 -

173 PV0516 PV0514 20.26 0.01333 Circular 0.60 -

174 PV0530 PV0528 63.64 0.01333 Circular 0.60 -

175 PV0530 PV0528 63.64 0.01333 Circular 0.60 -

176 PV0528 PV0517 61.95 0.01333 Circular 0.60 -

177 PV0528 PV0517 61.95 0.01333 Circular 0.60 -

178 PV0511 N.150 98.22 0.01333 Circular 0.40 -

179 PV0530 PV0532 8.20 0.01333 Circular 0.60 -

180 PV0540 PV0538 30.44 0.01333 Circular 0.60 -

181 PV0538 PV0534 18.63 0.01333 Circular 0.60 -

182 PV0574A PV0534 12.66 0.01333 Circular 0.60 -

183 PV0534 PV0536 5.60 0.01333 Circular 0.60 -

184 PV0534 PV0532 4.57 0.01333 Circular 0.60 -

185 PV1557 PV1556 7.07 0.01333 Circular 0.80 -

186 PV1556 N.160 9.67 0.01333 Circular 0.80 -

187 PV0534 PV1556 99.70 0.01333 Circular 0.60 -

188 PV0536 PV1557 100.00 0.01333 Circular 0.60 -

189 PV0543 PV0541 36.66 0.01333 Circular 0.60 -

190 PV0541 PV0574A 10.35 0.01333 Circular 0.60 -

191 PV1565 PV1562 11.93 0.01333 Circular 0.80 -

192 PV1563 PV1557 10.46 0.01333 Circular 0.60 -

193 PV1565 PV1563 123.51 0.01333 Circular 0.60 -

194 PV1360 PV1353.1 232.66 0.01333 Circular 0.60 -

195 PV1515 PV1524 174.85 0.01333 Retangular 1.20 2.20

196 PV1524 N.90 21.20 0.01333 Retangular 1.20 2.20

197 PV0247 PV0248 150.25 0.01333 Circular 0.60 -

198 PV1364 N.50.40 188.90 0.01333 Retangular 0.85 1.00

199 PV1527 N.100 75.99 0.01333 Retangular 1.12 2.20

200 PV1493 PV1496 149.00 0.01333 Circular 0.60 -

201 PV1444.1 Descarga2 4.00 0.01333 Circular 0.60 -
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QUADRO III.2 – Características das bacias de drenagem 

    

Bacia Nó de saída Área Área Impermeável Largura Característica Inclinação

[-] [-] [m2] [%] [m] [%]

B100 PV0247 0.04 80 8.46 10.00

B110 PV0249 0.84 80 40.32 6.11

B130 PV0250 8.58 80 128.96 8.60

B142 PV0255 0.28 80 59.15 1.90

B141 PV0255 0.94 80 60.27 7.10

B120 PV0257 2.39 60 195.30 28.60

B140 PV0297 3.91 60 76.72 35.30

B10 PV1405 3.86 10 256.22 23.24

B20 PV1404 2.74 40 125.14 0.79

B30 PV1395.1 1.84 70 122.36 26.05

B40 PV1394 2.54 50 189.30 28.73

B50 PV1390 3.82 70 118.52 3.85

B60 PV1385 2.47 80 139.34 0.17

B70 PV1400 1.89 80 72.86 0.06

B90 PV1401 0.15 70 74.50 1.00

B80 PV1401.1 4.98 60 372.57 29.10

B270 PV1372 0.12 80 19.43 0.98

B260 PV1371 0.07 80 25.69 0.32

B250 PV1374 3.09 80 83.78 0.37

B150 PV0309 3.85 50 87.25 40.03

B160 PV0315 4.08 50 85.82 35.86

B170 PV0311 1.16 60 42.71 28.27

B180 PV0312 0.61 80 35.36 10.03

B190 PV0314 3.30 60 110.14 34.36

B200 PV0299 2.67 80 234.55 3.87

B210 N.50.50 3.41 80 95.37 0.18

B220 PV0292 0.13 80 34.71 0.14

B230 PV0285 0.14 80 109.71 0.67

B240 PV1406.1 4.25 0 107.20 0.49

B280 PV1364 4.78 70 82.12 10.19

B290 PV1361 3.72 70 220.14 0.04

B300 PV1360 0.72 80 222.00 0.01

B310 PV1353 0.23 80 222.00 0.01

B320 PV1425 1.89 80 164.37 7.60

B330 PV1431 0.65 70 88.52 5.44

B340 PV1541 0.81 80 59.36 7.13

B350 PV1544 0.20 80 75.89 0.00

B360 PV1634 0.25 80 26.24 2.26

B370 PV1641 0.40 50 81.56 0.60

Bacia Nó de saída Área Área Impermeável Largura Característica Inclinação

[-] [-] [m2] [%] [m] [%]

B380 PV1649 1.45 40 62.53 12.79

B390 N.100.20 7.86 50 192.39 14.61

B400 PV1647 1.96 50 80.86 14.33

B410 PV1527 11.52 70 213.57 6.14

B411 N.100 7.17 60 108.17 4.34

B420 PV1651 1.03 50 47.03 17.02

B430 PV1660 0.14 80 68.54 0.00

B431 PV1653.1 3.53 80 85.97 0.35

B432 PV1509.1 1.09 80 80.84 0.41

B440 PV1512 0.51 80 108.87 0.00

B450 PV1506 2.60 80 83.38 0.34

B460 PV1505 1.22 80 362.04 0.05

B470 PV1515 0.71 80 221.49 0.22

B480 PV1485 5.77 70 330.05 25.04

B490 PV1486 4.53 70 195.29 11.00

B500 PV1496 14.73 50 468.67 3.66

B510 PV1444 8.19 80 367.62 0.02

B520 PV1480 1.17 80 214.35 0.63

B530 PV1524 21.37 70 360.38 6.33

B540 PV0547 3.24 60 87.89 9.15

B550 PV1569 0.80 80 61.66 1.39

B560 PV1599.1 0.19 80 89.26 0.92

B570 N.160 5.08 80 181.12 0.00

B580 PV1577 4.15 80 141.70 0.08

B590 PV1594 0.17 80 61.42 0.69

B600 N.170 3.91 30 97.47 9.08

B610 PV1609 3.77 20 122.54 18.82

B620 PV0540 2.10 30 55.72 17.81

B630 PV0544 0.73 80 111.10 0.00

B640 PV0543 0.32 80 68.79 0.00

B650 PV0518 0.22 80 46.41 0.00

B660 PV0503 0.20 80 198.25 0.24

B670 N.70 13.49 80 592.14 0.31

B680 N.130 12.68 70 296.95 6.38

B690 PV1453 1.31 80 43.83 6.02

B691 PV1448 0.13 30 41.03 1.27

B700 PV1452 2.17 80 460.55 0.00

B710 N.30 10.17 80 360.58 0.07

B720 PV1353.1 10.94 80 451.91 0.02

B730 N.50 18.51 80 833.95 1.32

B740 N.25 20.98 80 296.68 0.15

B750 N.15 4.28 80 678.75 0.00

B760 PV1476 3.67 80 334.50 0.17
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ANEXO IV – NÚMERO DE ESCOAMENTO PARA 

DIFERENTES GRUPOS DE SOLO 
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ANEXO V – INTRODUÇÃO DOS DADOS REFERENTES À 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

 

 

Características da Bomba_1 Características da Bomba_2 

Curva da Bomba_1 Curva da Bomba_2 
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ANEXO VI – VALORES GERADOS PARA A CRIAÇÃO DO HIETOGRAMA DE CHEIA 

 

        

 T = 10 anos  T = 25 anos Cenário Otimista (x1.1) Cenário Pessimista (x1.2)

[min] [mm/h] [mm/h] [mm/h] [mm/h]

0 0.00 0.00 0.00 0.00

1 4.49 5.34 5.88 6.41

2 8.98 10.69 11.76 12.83

3 13.47 16.03 17.63 19.24

4 17.96 21.38 23.51 25.65

5 22.45 26.72 29.39 32.06

6 26.94 32.06 35.27 38.48

7 31.43 37.41 41.15 44.89

8 35.92 42.75 47.03 51.3

9 40.41 48.09 52.9 57.71

10 44.90 53.44 58.78 64.13

11 49.39 58.78 64.66 70.54

12 53.88 64.13 70.54 76.95

13 58.37 69.47 76.42 83.36

14 62.86 74.81 82.3 89.78

15 67.35 80.16 88.17 96.19

16 71.84 85.5 94.05 102.6

17 76.33 90.85 99.93 109.01

18 80.82 96.19 105.81 115.43

19 85.31 101.53 111.69 121.84

20 89.80 106.88 117.56 128.25

21 94.29 112.22 123.44 134.66

22 98.78 117.56 129.32 141.08

23 103.27 122.91 135.2 147.49

24 100.48 119.59 131.55 143.5

25 97.69 116.26 127.89 139.52

26 94.90 112.94 124.24 135.53

27 92.11 109.62 120.58 131.55

28 89.31 106.3 116.93 127.56

29 86.52 102.98 113.28 123.57

30 83.73 99.66 109.62 119.59

t

Intensidade de precipitação

 T = 10 anos  T = 25 anos Cenário Otimista (x1.1) Cenário Pessimista (x1.2)

[min] [mm/h] [mm/h] [mm/h] [mm/h]

31 80.94 96.33 105.97 115.6

32 78.15 93.01 102.31 111.61

33 75.36 89.69 98.66 107.63

34 72.57 86.37 95 103.64

35 69.78 83.05 91.35 99.66

36 66.99 79.72 87.7 95.67

37 64.19 76.4 84.04 91.68

38 61.40 73.08 80.39 87.7

39 58.61 69.76 76.73 83.71

40 55.82 66.44 73.08 79.72

41 53.03 63.12 69.43 75.74

42 50.24 59.79 65.77 71.75

43 47.45 56.47 62.12 67.77

44 44.66 53.15 58.46 63.78

45 41.87 49.83 54.81 59.79

46 39.08 46.51 51.16 55.81

47 36.28 43.18 47.5 51.82

48 33.49 39.86 43.85 47.83

49 30.70 36.54 40.19 43.85

50 27.91 33.22 36.54 39.86

51 25.12 29.9 32.89 35.88

52 22.33 26.57 29.23 31.89

53 19.54 23.25 25.58 27.9

54 16.75 19.93 21.92 23.92

55 13.96 16.61 18.27 19.93

56 11.16 13.29 14.62 15.94

57 8.37 9.97 10.96 11.96

58 5.58 6.64 7.31 7.97

59 2.79 3.32 3.65 3.99

60 0.00 0.00 0.00 0.00

t

Intensidade de precipitação
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ANEXO VII -  VALORES GERADOS DO NÍVEL DE MARÉ 

 

      

DHN IBGE

[m] [m] [m] [m]

0:00 0.29 -0.78 -0.38 0.02

0:10 0.36 -0.71 -0.31 0.09

0:20 0.43 -0.64 -0.24 0.16

0:30 0.49 -0.58 -0.18 0.22

0:40 0.56 -0.51 -0.11 0.29

0:50 0.62 -0.45 -0.05 0.35

1:00 0.69 -0.38 0.02 0.42

1:10 0.75 -0.32 0.08 0.48

1:20 0.82 -0.25 0.15 0.55

1:30 0.89 -0.18 0.22 0.62

1:40 0.96 -0.11 0.29 0.69

1:50 1.03 -0.04 0.36 0.76

2:00 1.10 0.03 0.43 0.83

2:10 1.16 0.09 0.49 0.89

2:20 1.22 0.15 0.55 0.95

2:30 1.27 0.20 0.60 1.00

2:40 1.32 0.25 0.65 1.05

2:50 1.37 0.30 0.70 1.10

3:00 1.41 0.34 0.74 1.14

3:10 1.45 0.38 0.78 1.18

3:20 1.48 0.41 0.81 1.21

3:30 1.51 0.44 0.84 1.24

3:40 1.54 0.47 0.87 1.27

3:50 1.57 0.50 0.90 1.30

4:00 1.58 0.51 0.91 1.31

4:10 1.59 0.52 0.92 1.32

4:20 1.59 0.52 0.92 1.32

4:30 1.59 0.52 0.92 1.32

4:40 1.57 0.50 0.90 1.30

4:50 1.56 0.49 0.89 1.29

5:00 1.54 0.47 0.87 1.27

5:10 1.52 0.45 0.85 1.25

5:20 1.50 0.43 0.83 1.23

5:30 1.48 0.41 0.81 1.21

5:40 1.46 0.39 0.79 1.19

5:50 1.43 0.36 0.76 1.16

6:00 1.39 0.32 0.72 1.12

6:10 1.35 0.28 0.68 1.08

t
Nível de Maré

[hora]

Cenário Otimista (+0.4 m) Cenário Pessimista (+ 0.8 m)
Cenário Atual

DHN IBGE

[m] [m] [m] [m]

6:20 1.29 0.22 0.62 1.02

6:30 1.23 0.16 0.56 0.96

6:40 1.17 0.10 0.50 0.90

6:50 1.10 0.03 0.43 0.83

7:00 1.04 -0.03 0.37 0.77

7:10 0.99 -0.08 0.32 0.72

7:20 0.93 -0.14 0.26 0.66

7:30 0.89 -0.18 0.22 0.62

7:40 0.84 -0.23 0.17 0.57

7:50 0.79 -0.28 0.12 0.52

8:00 0.74 -0.33 0.07 0.47

8:10 0.68 -0.39 0.01 0.41

8:20 0.63 -0.44 -0.04 0.36

8:30 0.57 -0.50 -0.10 0.30

8:40 0.52 -0.55 -0.15 0.25

8:50 0.47 -0.60 -0.20 0.20

9:00 0.43 -0.64 -0.24 0.16

9:10 0.39 -0.68 -0.28 0.12

9:20 0.37 -0.70 -0.30 0.10

9:30 0.35 -0.72 -0.32 0.08

9:40 0.33 -0.74 -0.34 0.06

9:50 0.32 -0.75 -0.35 0.05

10:00 0.31 -0.76 -0.36 0.04

10:10 0.30 -0.77 -0.37 0.03

10:20 0.29 -0.78 -0.38 0.02

10:30 0.27 -0.80 -0.40 0.00

10:40 0.27 -0.80 -0.40 0.00

10:50 0.27 -0.80 -0.40 0.00

11:00 0.27 -0.80 -0.40 0.00

11:10 0.29 -0.78 -0.38 0.02

11:20 0.32 -0.75 -0.35 0.05

11:30 0.36 -0.71 -0.31 0.09

11:40 0.40 -0.67 -0.27 0.13

11:50 0.45 -0.62 -0.22 0.18

12:00 0.50 -0.57 -0.17 0.23

12:10 0.55 -0.52 -0.12 0.28

12:20 0.60 -0.47 -0.07 0.33

12:30 0.65 -0.42 -0.02 0.38

t
Cenário Atual

Cenário Otimista (+0.4 m) Cenário Pessimista (+ 0.8 m)

Nível de Maré

[hora]
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DHN IBGE

[m] [m] [m] [m]

12:40 0.70 -0.37 0.03 0.43

12:50 0.74 -0.33 0.07 0.47

13:00 0.79 -0.28 0.12 0.52

13:10 0.85 -0.22 0.18 0.58

13:20 0.91 -0.16 0.24 0.64

13:30 0.98 -0.09 0.31 0.71

13:40 1.05 -0.02 0.38 0.78

13:50 1.12 0.05 0.45 0.85

14:00 1.19 0.12 0.52 0.92

14:10 1.25 0.18 0.58 0.98

14:20 1.31 0.24 0.64 1.04

14:30 1.36 0.29 0.69 1.09

14:40 1.41 0.34 0.74 1.14

14:50 1.45 0.38 0.78 1.18

15:00 1.49 0.42 0.82 1.22

15:10 1.53 0.46 0.86 1.26

15:20 1.56 0.49 0.89 1.29

15:30 1.59 0.52 0.92 1.32

15:40 1.61 0.54 0.94 1.34

15:50 1.62 0.55 0.95 1.35

16:00 1.63 0.56 0.96 1.36

16:10 1.63 0.56 0.96 1.36

16:20 1.63 0.56 0.96 1.36

16:30 1.63 0.56 0.96 1.36

16:40 1.62 0.55 0.95 1.35

16:50 1.62 0.55 0.95 1.35

17:00 1.60 0.53 0.93 1.33

17:10 1.58 0.51 0.91 1.31

17:20 1.56 0.49 0.89 1.29

17:30 1.52 0.45 0.85 1.25

17:40 1.48 0.41 0.81 1.21

17:50 1.43 0.36 0.76 1.16

18:00 1.38 0.31 0.71 1.11

18:10 1.33 0.26 0.66 1.06

Nível de Maré

[hora]

t
Cenário Atual

Cenário Otimista (+0.4 m) Cenário Pessimista (+ 0.8 m)
DHN IBGE

[m] [m] [m] [m]

18:20 1.27 0.20 0.60 1.00

18:30 1.22 0.15 0.55 0.95

18:40 1.16 0.09 0.49 0.89

18:50 1.10 0.03 0.43 0.83

19:00 1.04 -0.03 0.37 0.77

19:10 0.97 -0.10 0.30 0.70

19:20 0.91 -0.16 0.24 0.64

19:30 0.85 -0.22 0.18 0.58

19:40 0.78 -0.29 0.11 0.51

19:50 0.72 -0.35 0.05 0.45

20:00 0.66 -0.41 -0.01 0.39

20:10 0.60 -0.47 -0.07 0.33

20:20 0.54 -0.53 -0.13 0.27

20:30 0.48 -0.59 -0.19 0.21

20:40 0.42 -0.65 -0.25 0.15

20:50 0.37 -0.70 -0.30 0.10

21:00 0.31 -0.76 -0.36 0.04

21:10 0.27 -0.80 -0.40 0.00

21:20 0.22 -0.85 -0.45 -0.05

21:30 0.17 -0.90 -0.50 -0.10

21:40 0.13 -0.94 -0.54 -0.14

21:50 0.09 -0.98 -0.58 -0.18

22:00 0.06 -1.01 -0.61 -0.21

22:10 0.03 -1.04 -0.64 -0.24

22:20 0.01 -1.06 -0.66 -0.26

22:30 0.00 -1.07 -0.67 -0.27

22:40 -0.01 -1.08 -0.68 -0.28

22:50 -0.01 -1.08 -0.68 -0.28

23:00 -0.01 -1.08 -0.68 -0.28

23:10 0.00 -1.07 -0.67 -0.27

23:20 0.00 -1.07 -0.67 -0.27

23:30 0.01 -1.06 -0.66 -0.26

23:40 0.03 -1.04 -0.64 -0.24

23:50 0.05 -1.02 -0.62 -0.22

Nível de Maré

[hora]

t
Cenário Atual

Cenário Otimista (+0.4 m) Cenário Pessimista (+ 0.8 m)
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ANEXO VIII – QUADRO DE INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

 

 

 

 

 

  

   Reservatórios Enterrados Intervenções propostas no PDDU Substituição dos Coletores 
Aumento da 

capacidade de 
bombagem    R1 R2 R3 R4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Noroeste Sul Este Nordeste 

1 
1-A           

   
   

1-B              
   

2 
2-A 

          
   

   

2-B 
    

         
   

3 
3-A 
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4 
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4.5 
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ANEXO IX – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 
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QUADRO IX.1 – Resultados para cada cenário e respetiva solução associada 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CENÁRIOS PARÂMETROS 
SOLUÇÕES 

1_A 1_B 2_A 2_B 3_A 3_B 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

T=10 

Nº de nós com extravasamento 68 62 39 38 38 38 20 12 9 8 7 

Volume (x103 m3) 42.83 30.52 18.44 18.44 18.36 18.53 42.83 18.44 1.76 1.75 1.38 

Altura de água nas áreas inundáveis (cm) 34 24 15 15 15 15 34 15 1 1 1 

T=25 

Nº de nós com extravasamento 85 79 53 53 52 52 27 19 17 15 15 

Volume (x103 m3) 64.6 51.4 27.2 27.2 27.0 27.3 15.1 3.8 3.2 3.0 3.0 

Altura de água nas áreas inundáveis (cm) 52 41 22 22 22 22 12 3 3 2 2 

AC_otimista 

Nº de nós com extravasamento 88 84 58 58 58 58 34 32 31 30 21 

Volume (x103 m3) 79.45 65.59 33.74 33.66 33.48 33.86 19.10 6.15 5.60 5.46 4.47 

Altura de água nas áreas inundáveis (cm) 63 52 27 27 27 27 15 5 4 4 4 

AC_pessimista 

Nº de nós com extravasamento 88 87 61 61 58 59 48 48 49 53 45 

Volume (x103 m3) 94.90 80.49 40.95 41.17 40.70 41.17 30.19 19.08 19.09 19.05 7.46 

Altura de água nas áreas inundáveis (cm) 76 64 33 33 33 33 24 15 15 15 6 
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ANEXO X – CARACTERÍSTICAS DOS COLETORES DE SUBSTITUIÇÃO DA SOLUÇÃO 4 

     Dimensões Existentes Dimensões Propostas 

TRECHOS Coletor 
Nó 

Montante 
Nó Jusante 

Cota 
montante 

Cota 
jusante 

B (m) H ou D (m) 
Cota 

montante 
Cota 

jusante 
B (m) 

H ou D 
(m) 

             

NO_1 

43 PV0250 PV0251 1.72 1.24 - 0.80 1.72 1.24 - 1.00 

40 PV0251 PV0255 1.24 0.73 - 0.80 1.24 0.73 - 1.00 

39 PV0255 PV0271 0.73 0.62 - 0.80 0.73 0.62 2.00 1.00 

38 PV0271 PV0277 0.62 -0.09 - 0.60 0.62 0.30 2.00 1.00 

37 PV0277 PV1382 -0.09 -0.02 - 0.60 0.30 -0.02 2.00 1.20 

36 PV1382 PV1378 -0.02 -0.33 - 0.60 -0.02 -0.33 2.00 1.20 

35 PV1378 PV1375A -0.33 -0.26 - 0.60 -0.33 -0.33 3.00 1.20 

34 PV1375A PV1374 -0.26 -0.35 - 0.60 -0.33 -0.35 3.00 1.20 

105 PV1374 PV1371 -0.35 -0.08 - 0.60 -0.35 -0.40 3.00 1.20 

106 PV1371 PV1361 -0.08 -0.31 - 0.60 -0.40 -0.45 3.00 1.30 

111 PV1361 PV1361.1 -0.31 -0.55 - 0.60 -0.45 -0.55 3.00 1.30 
             

NO_2 

NO_2.1 
84 PV1385 PV1385.1 -0.08 -0.24 1.54 0.90 -0.08 -0.24 3.00 0.90 

85 PV1385.1 PV1374 -0.24 -0.35 1.54 0.90 -0.24 -0.35 3.00 1.20 

NO_2.2 
87 PV1401.1 PV1401.2 -0.09 -0.18 1.50 0.78 -0.09 -0.18 3.00 1.00 

86 PV1401.2 PV1374 -0.18 -0.35 1.50 0.78 -0.18 -0.35 3.00 1.00 

NO_2.1 e 
NO_2.2 

23 PV1374 N.50.50 -0.35 -0.64 2.20 1.00 -0.35 -0.64 3.00 1.20 

24 N.50.50 N.50.40 -0.64 -0.67 2.20 1.00 -0.64 -0.67 3.50 1.50 

             

NO_3 

69 PV1422 PV1419 0.79 0.58 - 0.60 0.79 0.58 - 0.80 

70 PV1419 PV1415 0.58 0.06 - 0.60 0.58 0.06 - 0.80 

71 PV1415 N.50.50 0.06 -0.64 - 0.60 0.06 -0.64 - 1.00 
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     Dimensões Existentes Dimensões Propostas 

TRECHOS Coletor 
Nó 

Montante 
Nó Jusante 

Cota 
montante 

Cota 
jusante 

B (m) H ou D (m) 
Cota 

montante 
Cota 

jusante 
B (m) 

H ou D 
(m) 

             

S_1 

130 PV1486 PV1493 1.34 0.80 - 0.60 1.34 0.80 1.00 1.00 

200 PV1493 PV1496 0.80 0.44 - 0.60 0.80 0.44 1.00 1.00 

129 PV1496 PV1446 0.44 0.36 - 0.60 0.44 0.36 2.00 1.00 

128 PV1446 PVI44 0.36 0.04 - 0.60 0.36 0.04 2.00 1.00 

127 PVI44 PV1444.1 0.04 -0.15 - 0.60 0.04 -0.15 2.00 1.00 

201 PV1444.1 Descarga_2 -0.15 -0.15 - 0.60 -0.15 -0.15 2.00 1.00 

             

S_2 

124 PV1485 PV1476 1.28 0.50 - 0.60 1.28 0.50 1.00 0.90 

132 PV1476 PV1469 0.50 0.80 - 0.60 0.50 0.10 1.50 1.00 

121 PV1469 PV1462 0.80 -0.28 - 0.60 0.10 -0.28 1.50 1.00 

122 PV1462 PV1442 -0.28 -0.74 - 0.80 -0.28 -0.74 2.00 1.00 

131 PV1442 N.25 -0.74 -1.63 - 0.80 -0.74 -1.63 2.00 1.00 

             

E_1 
138 PV1648 PV1647 -0.21 -0.32 - 0.40 -0.21 -0.32 - 0.60 

139 PV1647 N.100.10 -0.32 -0.83 - 0.40 -0.32 -0.83 - 0.80 

             

NE_1 
155 PV0544 PV0547 -0.01 -0.02 - 0.60 -0.01 -0.02 - 1.00 

156 PV0547 PV1562 -0.02 -0.05 - 0.60 -0.02 -0.05 - 1.00 
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ANEXO XI – ANÁLISE DE CUSTOS 

 

QUADRO XI.1 – Custos unitários para coletores com diferentes secções 

Coletores Retangulares Coletores Circulares 

Secção Custo unitário por 
metro de 

comprimento €/m 

Secção Custo unitário por 
metro de 

comprimento €/m 
B 

(m) 
H 

(m) 
D (mm) 

1.0 0.9 320 600 700 

1.0 1.0 320 800 900 

1.5 1.0 450 1000 1200 

2.0 1.0 700   
 

2.0 1.2 700   
 

3.0 0.9 1400   
 

3.0 1.0 1400   
 

3.0 1.2 1400   
 

3.0 1.3 1400   
 

3.5 1.5 1650   
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QUADRO XI.2 – Custos totais das intervenções propostas 

Descrição Especificação Unidade Quantidade Custo unitário (€) Custo Total (€) 

INSTALAÇÃO DE 
COLETORES 

    3 130 948 

Escavação com rebaixamento 
do nível freático, remoção de 

coletores existentes e 
instalação de novos coletores 

circulares 

Φ 600 

m 

6.75 700.00 4 725 

Φ 800 202.72 900.00 182 444 

Φ 1000 350.06 1200.00 420 076 

Escavação com rebaixamento 
do nível freático, remoção de 

coletores existentes e 
instalação de novos coletores 

retangulares 

1.0x1.9 

m 

105.83 320.00 33 866 

1.0x1.0 419.49 320.00 134 237 

1.5x1.0 315.56 450.00 142 002 

2.0x1.0 761.71 700.00 533 197 

2.0x1.2 175.49 700.00 122 843 

3.0x0.9 62.24 1400.00 87 142 

3.0x1.0 185.83 1400.00 260 162 

3.0x1.2 328.57 1400.00 459 998 

3.0x1.3 396.85 1400.00 555 590 

3.5x1.5 117.98 1650.00 194 667 

CONSTRUÇÃO DE 
RESERVATÓRIOS 

    20 145 000 

Escavação com rebaixamento 
do nível freático, betonagem 
com cofragem e ligação ao 

sistema existente 

R1 

m3 

19 500.00 300.00 5 850 000 

R2 11 050.00 300.00 3 315 000 

R3 18 000.00 300.00 5 400 000 

R4 18 600.00 300.00 5 580 000 

AUMENTO DA CAPACIDADE 
DE BOMBAGEM 

    1 279 076 

Remoção das 5 bombas 
existentes com capacidade de 

1 m3/s e instalação das novas 6 
bombas com capacidade 

1.8 m3/s 

Bomba com  
1.8 m3/s 

m3/s 6 - 1 279 076 

   

Custo Total (€) 24 555 024 
   

 


