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RESUMO 

O presente trabalho pretende contribuir para o estudo do atual funcionamento de passagens 

hidráulicas existentes em infraestruturas de transporte em relação aos efeitos esperados das 

alterações climáticas. Para o efeito, foram analisados registos de precipitação diária máxima anual 

para dois postos udográficos do Sul de Portugal, permitindo estimar tal precipitação para ambos os 

postos através do ajustamento de uma lei estatística para um período de retorno de 100 anos. Deste 

modo, as precipitações de projeto e os respetivos caudais foram determinados com recurso a uma 

metodologia que englobou a estimativa da precipitação diária máxima anual. Através de metodologias 

hidrológicas e hidráulicas frequentemente utilizadas no projeto de drenagem em Portugal, foram 

analisadas oito passagens hidráulicas. A análise hidráulica levou a concluir que três das oito obras 

avaliadas não apresentaram capacidade de vazão suficiente. De acordo com esses resultados, não é 

possível concluir que as alterações climáticas foram a causa da insuficiente capacidade de vazão das 

passagens hidráulicas. Todavia, parece razoável esperar que um elevado número de passagens 

hidráulicas possa já não apresentar uma capacidade de vazão adequada, resultando num elevado 

número de pontos críticos na rede viária nacional portuguesa, condicionando a segurança das 

infraestruturas e dos seus utentes. 

Palavras-chave: alterações climáticas, precipitação diária máxima anual, caudal de ponta de cheia, 

passagem hidráulica, dimensionamento hidráulico, capacidade de vazão.   
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ABSTRACT 

The present work aims to contribute to the study of the operation of culverts associated to transportation 

infrastructures considering the expected effects of climate change. The records of annual maximum 

daily precipitation were analysed for two meteorological stations in southern Portugal, allowing to 

estimate such precipitation for both stations, namely through the adjustment of a statistical law for a 

return period of 100 years. Design precipitations were then determined through a methodology that 

makes use of the estimation of the annual maximum daily precipitation. Through hydrological and 

hydraulic methodologies frequently used in hydraulic and drainage projects in Portugal, eight culverts 

were evaluated. The hydraulic analysis led to the conclusion that three out of the total had an insufficient 

flow rate capacity. According to those results, it is not possible to conclude that climate change is directly 

influencing the adequacy of such culverts, in terms of flow rate capacity. Nevertheless, it seems 

reasonable to expect that a considerable number of culverts may no longer be suitable in terms of flow 

rate capacity, resulting in a potential high number of critical points in the Portuguese road network, 

conditioning the safety of the transportation infrastructure and its users. 

Keywords: climate change, annual maximum daily precipitation, design flow, culvert; hydraulic design, 

flow rate capacity.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO GERAL 

O fenómeno das alterações climáticas tem sido identificado como um dos principais desafios que as 

sociedades contemporâneas irão enfrentar nas próximas décadas. Independentemente do sucesso 

em controlar as emissões de gases de efeito de estufa, a generalidade da comunidade científica 

acredita que, no longo prazo, o fenómeno das alterações climáticas irá intensificar-se. Estima-se que 

os impactos se tornem cada vez mais severos para as sociedades e ecossistemas naturais à medida 

que a temperatura global aumenta, onde muitos destes serão irreversíveis (extinção de espécies ou 

perda de área costeira para o aumento do nível médio das águas do mar, por exemplo) (Karl, Melillo, 

Peterson, & Hassol, 2009). Embora a Humanidade e os ecossistemas naturais possam ter a 

capacidade de se ajustar às alterações climáticas, é necessário um certo período de adaptação. O 

ritmo acelerado deste fenómeno irá desafiar as sociedades a adaptarem-se à nova realidade climática, 

e essa adaptação terá de ocorrer a diversos níveis, nomeadamente no que diz respeito ao património 

construído. Todavia, não será sustentável adaptar todas as infraestruturas existentes (edifícios, pontes, 

estradas, aeroportos, portos marítimos, entre outros) de forma a estarem adequadas ao novo clima, 

pelo que se terão de tomar medidas alternativas. 

Um dos muitos sectores que se estima vir a sofrer impactos significativos é o sector dos sistemas de 

infraestruturas de transporte, tais como estradas, caminhos de ferro ou portos marítimos (Meyer & 

Brent, 2011). As infraestruturas de transporte podem ser afetadas pelo clima através de diferentes 

formas, como por exemplo: temperaturas mais elevadas podem ter como consequências a degradação 

precoce e acentuada dos pavimentos, condicionando as operações de transporte (Karl et al., 2009); a 

dilatação térmica tem provocado o aumento do nível médio das águas do mar, o que irá criar desafios 

significativos no dimensionamento e reabilitação das infraestruturas rodoviárias, tal como já acontece 

atualmente no Alasca (Meyer & Brent, 2011); eventos de precipitação intensa podem criar problemas 

relacionados com a drenagem, tanto transversal como longitudinal, das vias de comunicação e, para 

além disso, a ocorrência de cheias torna-se mais frequente, causando interrupções e atrasos no 

transporte rodoviário, ferroviário e aéreo (Karl et al., 2009). Para além das próprias infraestruturas de 

transporte, a alteração do clima tem um impacto direto nas áreas adjacentes às mesmas, afetando as 

suas funções ecológicas e ambientais. Deste modo, e devido ao fenómeno das alterações climáticas, 

o dimensionamento de futuras infraestruturas de transporte e a reabilitação das existentes irá ter em 

conta requisitos ambientais e ecológicos bastante diferentes dos atuais (Meyer & Brent, 2011). 

Devido aos severos impactos que os regimes de precipitação intensa impõem na sociedade, na 

economia e no ambiente, o interesse científico deste assunto tem aumentado nos últimos anos, 

nomeadamente no que diz respeito às consequências associadas às infraestruturas relacionadas com 

recursos hídricos, tais como barragens, pontes, passagens hidráulicas ou sistemas de drenagem 

pluvial. Um dos maiores perigos associados a este tipo de infraestruturas são as cheias. De facto, uma 

das maiores preocupações quando se debate o fenómeno das alterações climáticas é a ocorrência 
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destes eventos e o aumento da sua frequência, ou seja, a redução do período de retorno associado 

aos mesmos (Arnell & Gosling, 2016). Dependendo do tipo de projeto e de infraestruturas em questão, 

usualmente estas são planeadas para um período de retorno superior a 50 anos (Rajczak, Pall, & 

Schär, 2013) (em Portugal, por norma, estas infraestruturas são dimensionadas para um período de 

retorno de 100 anos, com exceção dos sistemas de drenagem urbanos, que, usualmente, são 

projetados para um período de retorno entre 5 a 20 anos). 

Foram já efetuados vários estudos sobre a adaptação das infraestruturas de transporte e dos sistemas 

de drenagem às novas condições climatológicas, abordando os diferentes desafios e o seu progresso 

(Ellen et al., 2017; Koetse & Rietveld, 2009; Luce, 2018; Meyer & Brent, 2011; Strauch, Raymond, 

Rochefort, Hamlet, & Lauver, 2015; Wilby, 2007). No que diz respeito à drenagem transversal e às 

passagens hidráulicas propriamente ditas, num estudo norte americano foi analisada a incorporação 

das alterações climáticas no dimensionamento de passagens hidráulicas no Estado de Washington, 

onde se projetou que o nível do leito de cheia a montante das obras irá subir cerca de 80 % para as 

décadas de 2040 e 2080 (Wilhere, Atha, Quinn, Tohver, & Helbrecht, 2017). Na Suécia, foram 

analisadas, tendo em conta a alteração do clima, medidas de planeamento, construção, operação, 

manutenção e monitorização de sistemas de drenagem em redes rodoviárias, incluindo algumas 

medidas preventivas relacionadas como o aumento de capacidade dos sistemas de drenagem, 

estabilização de taludes e medidas para impedir a obstrução de passagens hidráulicas (Zahra & 

Lennart, 2013).  

Nas últimas décadas, assistiu-se a um elevado aumento da rede viária em Portugal, que acompanhou 

o desenvolvimento económico do país. Apesar de, atualmente, já não se registar um aumento tão 

acentuado como no passado, verifica-se que o projeto em vias de comunicação continua com algum 

desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito à manutenção do património construído, isto é, 

à reabilitação e beneficiação das infraestruturas de transporte. Tal como qualquer infraestrutura, as 

vias de comunicação necessitam de intervenções no decorrer da sua vida útil. O elevado aumento da 

rede viária conduziu à construção de inúmeras obras como pontes, pontões e passagens hidráulicas, 

que apresentam muitas vezes problemas de origem hidráulica como a rotura parcial ou total da 

passagem hidráulica, deteriorações e degradações da estrutura. De facto, os problemas mais comuns 

em vias de comunicação estão relacionados com falhas ao nível do sistema de drenagem em coletar 

e encaminhar as águas pluviais afluentes à infraestrutura. Fenómenos como as cheias têm grandes 

prejuízos nos sistemas de transportes das sociedades contemporâneas, e o dimensionamento 

inadequado e a falta de manutenção do sistema de drenagem pode conduzir a problemas bastante 

graves durante a vida útil da obra. 

O âmbito do presente trabalho foca-se no sistema de drenagem transversal de infraestruturas de 

transportes, ou seja, na análise e dimensionamento de passagens inferiores para águas pluviais, 

conhecidas no meio profissional como passagens hidráulicas. Estas obras têm como função escoar os 

caudais afluentes do curso de água a elas associadas assim como os caudais coletados através dos 

órgãos de drenagem longitudinal (plataforma e taludes). Os problemas nestas obras estão 
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frequentemente associados à falta de capacidade de vazão para os caudais afluentes, conduzindo, 

por sua vez, a outros problemas como a erosão, a sedimentação, acumulação de detritos ou o 

ravinamento dos terrenos adjacentes às obras hidráulicas, tal como se exemplifica na Figura 1.1. 

   

Figura 1.1 – Problemas associados a  passagens hidráulicas. 

A falta de capacidade de vazão tem origem no dimensionamento incorreto da obra e na sua 

implantação final, pelo que a avaliação dos caudais de ponta de cheia é um aspeto crítico para o 

dimensionamento adequado da passagem hidráulica. Em alguns estudos anteriores, chegou-se à 

conclusão de que os registos de precipitação têm vindo a ser alterados devido ao aquecimento global, 

o que pode conduzir a um dimensionamento e funcionamento desadequados dos órgãos de drenagem 

existentes. O aumento da precipitação intensa conduzirá, em geral, a caudais de ponta de cheia mais 

elevados (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 – Relações causais entre a possível influência das alterações climáticas e as passagens hidráulicas 

(adaptado de Wilhere et al. (2017)). 

O presente trabalho surge da necessidade de avaliar até que ponto o elevado número de obras 

hidráulicas construídas nas últimas décadas em Portugal Continental continua com capacidade de 
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vazão adequada, num contexto de alterações climáticas. De facto, em face dos registos de alteração 

do clima a nível global, justifica-se investigar, para os registos de precipitação em Portugal Continental, 

se as metodologias utilizadas em projeto de drenagem dão origem a novos caudais de ponta de cheia 

mais elevados que, tendo em conta as características das obras existentes, podem conduzir a 

insuficiente capacidade de vazão, pondo assim em causa, eventualmente, o adequado funcionamento 

hidráulico. 

1.2. OBJETIVO E METODOLOGIA 

O objetivo da presente dissertação passa por desenvolver um estudo preliminar em Portugal 

Continental que consiste na análise do funcionamento de passagens hidráulicas em relação aos efeitos 

esperados das alterações climáticas. Para tal, seguiu-se neste estudo uma metodologia constituída 

pelas etapas presentes na Figura 1.3. 

Essas etapas são: 

1) Identificação do problema do presente estudo e o conhecimento necessário para o resolver. 

2) Revisão e análise dos principais conceitos e fenómenos associados às alterações climáticas, 

nomeadamente no que diz respeito às alterações no ciclo hidrológico; revisão das principais 

metodologias de dimensionamento hidráulico de passagens hidráulicas. 

3) Seleção e apresentação de casos de estudo ilustrativos de obras do século XX. 

4) Levantamento dos dados necessários para análise dos casos de estudo, tais como os registos 

de precipitação diária máxima anual e as características associadas às obras selecionadas. 

5) Adoção de uma metodologia de análise com base na revisão da literatura e no levantamento 

dos dados efetuados. 

6) Análises hidrológica e hidráulica dos casos de estudo de forma a averiguar a capacidade de 

vazão das obras. 

7) Análise dos resultados obtidos, em face dos pressupostos assumidos na dissertação e 

propondo medidas de intervenção. 

8) Conclusões do trabalho efetuado e orientações para trabalhos futuros. 

 

 

Figura 1.3 - Metodologia da dissertação. 
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1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O presente documento apresenta seis capítulos principais e encontra-se estruturado da seguinte 

forma. 

No capítulo 1 (presente capítulo) é feita a apresentação do enquadramento geral, do objetivo, da 

metodologia e da estrutura da dissertação. 

No capítulo 2 é elaborada uma revisão da literatura no âmbito do fenómeno das alterações climáticas. 

Para tal, são introduzidos os principais conceitos subjacentes a este fenómeno, tais como o 

aquecimento global e a intensificação do ciclo hidrológico. Esta revisão é efetuada a nível global, 

remetendo-se para as alterações que se verificam na Europa e no caso particular de Portugal 

Continental. 

No capítulo 3 são apresentados os principais critérios de dimensionamento de passagens hidráulicas 

que, por norma, são frequentemente adotados no projeto de drenagem em Portugal. Os principais 

critérios passam por rever as metodologias de estimação de precipitações de curta duração, assim 

como os critérios hidrológicos e hidráulicos mais relevantes para o trabalho. 

No capítulo 4 são selecionados casos de estudo em diferentes regiões do sul do país e é feita uma 

breve caracterização dos mesmos. Nesta secção é proposta uma metodologia expedita de análise das 

obras, tanto a nível hidrológico como hidráulico. 

No capítulo 5 é efetuada uma análise dos resultados obtidos no capítulo 4. São elaboradas propostas 

de intervenção nas obras que apresentaram problemas hidráulicos e algumas recomendações finais 

de boas práticas neste âmbito. 

No capítulo 6 apresentam-se as conclusões do trabalho efetuado e propostas para eventuais trabalhos 

futuros. 
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2. FENÓMENO DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A alteração do clima a nível global mantém-se como o desafio ambiental central nos dias de hoje 

(Nordhaus, 2018). As alterações climáticas que a Humanidade tem enfrentado nas últimas décadas 

irão prolongar-se no decorrer do século XXI, e os indícios que a comunidade científica tem apresentado 

e debatido nos últimos anos apontam para que este fenómeno se intensifique, nomeadamente, ao 

nível da frequência e intensidade dos eventos extremos, que afetam as sociedades contemporâneas 

por todo o globo (Beniston et al., 2007). 

Até há relativamente pouco tempo, os cientistas refutavam a ideia da alteração do clima, embora a 

teoria do ‘Efeito de Estufa’ esteja já bem definida e consolidada há quase um século (Urry, 2015). A 

descoberta de níveis elevados de Gases de Efeito de Estufa (GEE) na atmosfera surgiu com a recolha 

de dados atmosféricos de um observatório na base do vulcão Mauna Loa, no Havai, na década de 

1950 (Keeling et al., 1976; Price & Pales, 1959). As leituras efetuadas nessa época concluíram que as 

emissões de GEE tais como, por exemplo, o dióxido de carbono (CO2), não estavam a ser totalmente 

absorvidas pelos oceanos, pelo que as suas quantidades na atmosfera estavam a aumentar 

consideravelmente. Estas leituras permitiram, pela primeira vez, confirmar que o planeta estava a ser 

irreversivelmente alterado pelas atividades humanas que contribuem para o aumento dos níveis de 

CO2 (Urry, 2015). O aumento de CO2 na atmosfera, por sua vez, tem sido o principal fator que causa 

o aquecimento global nos últimos 50 anos (Karl et al., 2009). De facto, desde a década de 1950 que 

muitas das alterações do sistema climático que se têm observado não têm precedentes durante 

décadas e milénios. A temperatura da atmosfera e dos oceanos aumentou, as quantidades de neve e 

gelo diminuíram, e o nível médio da água do mar subiu (IPCC, 2013, 2014a). 

O aquecimento global que se tem observado e que se continua a verificar nos dias de hoje é 

inequívoco, e o principal responsável pelo mesmo é o Homem (IPCC, 2013). Não obstante, o clima é 

também influenciado por causas naturais como o Sol ou as erupções vulcânicas. As principais 

atividades humanas que contribuem para este fenómeno são a queima de combustíveis fósseis como 

o carvão, o óleo ou o gás (Karl et al., 2009). De facto, o setor do abastecimento e produção de energia 

é, sem dúvida, o que mais contribui para as emissões de GEE. De acordo com o IPCC (2014c), em 

2010, aproximadamente 35 % das emissões antropogénicas totais lançadas para a atmosfera 

pertenciam ao setor da energia. Outras atividades como as desflorestações, a agricultura e a pecuária 

intensiva oferecem também uma forte contribuição para o aquecimento do planeta (Karl et al., 2009). 

Estas práticas, conhecidas como as causas antropogénicas das alterações climáticas, são 

responsáveis por produzirem emissões poluentes em elevada quantidade, nomeadamente, emissões 

de GEE que permanecem na atmosfera durante vários anos.  

Com o objetivo de conter o aquecimento global e as consequentes alterações no clima, várias 

organizações e nações reúnem-se para estabelecer políticas de mitigação, nomeadamente na redução 
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de emissões de GEE. Embora acordos e protocolos tenham sido estabelecidos, tais como o Protocolo 

de Quioto1 ou o Acordo de Paris2 (Anderson, Hawkins, & Jones, 2016), as políticas de mitigação neles 

acordadas são limitadas a reduções voluntárias de emissões para os principais países desenvolvidos, 

pois são estes que mais contribuem com emissões para a atmosfera. Não sendo as políticas de 

mitigação rígidas, tem como consequência que os países adquiram atitudes não cooperativas, 

regendo-se apenas de acordo com o seu próprio interesse nacional, como é o caso dos Estados Unidos 

que, recentemente, decidiram abandonar as políticas do Acordo de Paris (Nordhaus, 2018). 

De acordo com Nordhaus (2018), o limite de 2 ºC estabelecido no Acordo de Paris é inviável, mesmo 

com estratégias muito ambiciosas de redução de emissões. O autor afirma que as ações de interesse 

nacional complicam as políticas de mitigação de emissões de GEE. De um modo geral, apenas a União 

Europeia (UE) implementou políticas de contenção climáticas que, no entanto, continuam a ser 

bastante modestas. De facto, as emissões de GEE têm aumentado nos últimos anos e a tendência é 

para que continue (IPCC, 2014c) - Figura 2.1. As emissões de GEE anuais referentes ao sector de 

produção e abastecimento de energia aumentaram de 1,7 % por ano no período de 1900-2000 para 

3,1 % em 2000-2010. O rápido crescimento económico, associado a uma elevada procura de energia, 

aquecimento e serviços de transporte, aliado ao aumento da quantidade de carvão utilizado na 

produção de combustíveis, foram os principais fatores que contribuíram para esta tendência de 

aumento constante de emissões de GEE para a atmosfera (IPCC, 2014c). 

Em todo o caso, é importante realçar que este tema é bastante sensível, sendo um processo lento de 

alterar no que diz respeito às emissões de GEE (Davis, Caldeira, & Matthews, 2010; IPCC, 2014c). 

Tendo em conta o mencionado nos últimos parágrafos, e sabendo que a sociedade responde de forma 

lenta a esta urgência, é possível afirmar, com alguma certeza, que as alterações climáticas se 

intensifiquem no futuro (K. D. Burke et al., 2018; Chevuturi, Klingaman, Turner, & Hannah, 2018; 

Fischer & Knutti, 2015; Hoegh-Guldberg et al., 2018; IPCC, 2013, 2014a, 2014b; Karmalkar & Bradley, 

2017; King, Karoly, & Henley, 2017; Yamazaki, Watanabe, & Hirabayashi, 2018). 

Com o objetivo de disponibilizar as informações científicas de forma adequada aos governos e nações 

espalhados pelo mundo, foi criado, em 1988, pela Organização Meteorológica Mundial (World 

Meteorological Organization – WMO) e pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (United 

Nations Environment Programme – UNEP), o Intergorvernmental Panel on Climate Change (IPCC3). 

Esta organização, constituída pelos governos membros das Nações Unidas e do WMO, coloca à 

disposição dessas mesmas nações informação científica a todos os níveis para que, deste modo, a 

                                                      
1 Protocolo de Quioto (Kyoto Protocol) - acordo internacional assinado em 2012 associado às United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), que tem como objetivo estabelecer metas de redução de 

emissões às nações nele envolvidas. In: https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol 

2 Acordo de Paris (Paris Agreement on Climate Change of 2015 (UN 2015)) – acordo internacional assinado em 

2015 que teve como objetivo as nações envolvidas se comprometerem a manterem o aumento da temperatura 

global até, no máximo, 2ºC. In: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 

3 In https://www.ipcc.ch/ 

https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.ipcc.ch/
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possam utilizar para estabelecer políticas de mitigação climáticas. Cientistas por todo o mundo 

contribuem sistematicamente para esta grande base de informação, avaliando continuamente os 

artigos científicos que todos os anos são redigidos com atualização da informação sobre as causas, 

impactos e riscos futuros das alterações climáticas. Para tal, são elaborados vários relatórios de 

avaliação (Assessment Reports) que reúnem e sistematizam toda esta informação e, através deles, o 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) identifica as áreas com forte consenso científico, 

sugerindo onde é necessária investigação futura. 

 

Figura 2.1 – Emissões anuais antropogénicas de GEE no período 1970-2010 (adaptado de (IPCC, 2013)). 

De acordo com o IPCC (2013), é importante fazer a distinção entre o clima e o estado do tempo 

propriamente dito. O estado do tempo descreve as condições da atmosfera em determinada 

localização a determinada hora, fazendo referência a elementos meteorológicos como a temperatura, 

a humidade, a pressão, o vento e outros parâmetros relevantes; a presença de nuvens e precipitação; 

e a ocorrência de eventos como tempestades, furacões, entre outros. Por sua vez, o clima define-se 

como o estado do tempo médio ou, de uma forma mais rigorosa, como a descrição estatística em 

termos de média e de variabilidade de características meteorológicas relevantes – como a precipitação, 

a temperatura ou o vento – durante um certo período de tempo que, segundo a WMO, é, geralmente, 

de 30 anos. Deste modo, as alterações climáticas definem-se como as alterações e/ou modificações 

do clima que possam ser identificadas, recorrendo a testes estatísticos, por exemplo, por alterações 

na média e/ou variabilidade das suas propriedades, que persistem por um extenso período de tempo, 

na ordem de dezenas de anos. 

Por sua vez, a intensificação das alterações climáticas torna-se evidente quando eventos 

meteorológicos extremos como as ondas de calor, precipitação intensa, secas, tempestades ou 

furacões, sofrem alterações acentuadas na sua frequência e intensidade, deixando as populações e 

as sociedades vulneráveis (Beniston et al., 2007). Como exemplo, verificaram-se populações 

europeias afetadas e vários casos recentes de eventos extremos, tais como a onda de calor de 2003 

(Beniston et al., 2007; Stott, Stone, & Allen, 2004) ou cheias recorrentes em várias zonas da Europa 
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(Beniston et al., 2007), tais como a da Polónia na Primavera de 2010, a da Alemanha e França em 

Maio de 2008 e a do Reino Unido no Verão de 2007 (van den Besselaar, Klein Tank, & Buishand, 

2013). Os exemplos referidos têm consequências sociais e económicas, afetando as propriedades 

privadas, os sistemas de comunicação e as próprias atividades económicas de cada país (Mendes, 

2011). Para além destas consequências, também têm um impacto significativo nos ecossistemas 

naturais, podendo colocar várias espécies em vias de extinção, sendo muitos destes impactos 

irreversíveis (Alley et al., 2003; Doney et al., 2012; IPCC, 2014a, 2014b; Karl et al., 2009; Pecl et al., 

2017). 

Como consequência, a comunidade científica tem-se debruçado bastante sobre o estudo de alterações 

nos padrões de frequência ou intensidade de fenómenos meteorológicos extremos de modo a testar e 

demonstrar as teorias relativas às alterações climáticas (Huntington, 2006). 

Num futuro climático com temperatura média mais elevada que a atual, os modelos climáticos projetam 

que a probabilidade e o risco de eventos de fenómenos extremos serão mais elevados, com maior 

intensidade e frequência (Karl et al., 2009). A onda de calor na Europa em 2003 é um exemplo do tipo 

de evento extremo que se pode tornar cada vez mais frequente (Karl et al., 2009; Stott et al., 2004). 

Caso as emissões de GEE continuem a aumentar, por volta da década de 2040 mais de metade dos 

Verões na Europa serão mais quentes que o do Verão de 2003 e, pelo fim do século, um Verão como 

o de 2003 será considerado um Verão relativamente frio (Karl et al., 2009; Stott et al., 2004). 

Prevêem-se que existirão verões cada vez mais áridos e invernos cada vez mais húmidos, traduzindo-

se num maior risco de secas e cheias, respetivamente (Karl et al., 2009; Yamazaki et al., 2018). De 

facto, estas projeções já se observam nos dias de hoje e esperam-se que continuem no futuro (E. J. 

Burke, Brown, & Christidis, 2006).  

Seguindo a linha de pensamento do parágrafo anterior, Huntington (2006) levanta questões bastante 

pertinentes na área da hidrologia: caso o clima se altere, de facto, no futuro, e a temperatura aumentar, 

ocorrerá uma intensificação no ciclo da água? E, em caso afirmativo, qual a natureza dessa 

intensificação? O autor defende que o interesse destas questões advém da possibilidade das 

alterações climáticas poderem afetar os recursos hídricos disponíveis, conduzindo ao aumento da 

frequência de eventos extremos como as cheias ou as secas. A verdade é que uma das consequências 

possíveis do aquecimento global é a alteração dos padrões de precipitação, e, num planeta cada vez 

mais quente, a precipitação tem a tendência para se concentrar em eventos cada vez mais intensos, 

com grandes períodos de seca entre os mesmos (Huntington, 2006; Karl et al., 2009; Mendes, 2011), 

como se verificará nos capítulos seguintes. 

2.2.  EFEITO DE ESTUFA 

O sistema climático do planeta Terra é alimentado pela radiação solar (IPCC, 2013). O comprimento 

de onda que um corpo emite é inversamente proporcional à sua temperatura, pelo que a radiação solar 

que alcança a Terra tem um comprimento predominantemente de onda-curta – entre 0,2 a 4,0 µm – 
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enquanto que, por outro lado, o comprimento de onda que a Terra emite é de onda-longa (ou 

infravermelha) – entre 4 a 100 µm. Os GEE permitem que a radiação de onda-curta se propague 

através dos mesmos. No entanto, não permitem que a radiação de onda-longa os atravesse. Deste 

modo, os GEE possibilitam que a radiação solar penetre pela atmosfera até à superfície do planeta, 

mas, em contrapartida, não deixam que uma porção dessa radiação emitida pela Terra seja lançada 

para o espaço, armazenando-a na atmosfera. Este fenómeno é conhecido como o ‘Efeito de Estufa’ e 

sem o mesmo a temperatura média global na Terra seria de -18ºC (Cline, 1991). 

Como a temperatura do planeta se tem mantido relativamente constante durante várias centenas de 

anos, isto significa que existe um certo balanço energético. Admite-se que a temperatura média do 

planeta resulta deste balanço entre a adição de energia solar e a subtração da radiação infravermelha 

para o exterior. Da radiação solar de onda-curta que alcança o planeta, cerca de metade é absorvida 

pela superfície da Terra. A radiação de onda-curta refletida para o espaço por gases e aerossóis, 

nuvens e a própria superfície terrestre (albedo) ronda os 30 %, e cerca de 20 % é absorvida pela 

atmosfera. Como mencionado anteriormente, a maioria do fluxo de energia que a Terra reflete é de 

onda-longa (ou infravermelha) e este tipo de radiação é bastante absorvida por certos constituintes da 

atmosfera, tais como o vapor de água, o dióxido de carbono, o metano ou o óxido nitroso, conhecidos 

como Gases de Efeito de Estufa. As nuvens também têm um papel de absorção de radiação 

infravermelha, refletindo-a em todas as direções. Esta absorção de energia tem como consequência 

que as camadas inferiores da atmosfera e a superfície terrestre aumentem a sua temperatura (efeito 

de estufa) (IPCC, 2013). 

O efeito de estufa tem uma grande componente natural associada ao seu processo. A capacidade de 

absorção de radiação infravermelha é natural e os principais agentes que provocam esse fenómeno 

são o vapor de água e o dióxido de carbono não-antropogénico. Todavia, e como mencionado na 

secção anterior, o aumento de emissões de GEE pela Humanidade já contribuiu de forma significativa 

para este efeito, tendo como consequência o aquecimento global do sistema climático da Terra De 

facto, as concentrações de dióxido de carbono aumentaram em cerca de 25 % desde os tempos pré-

industriais, muito por causa da queima de combustíveis fósseis (Cline, 1991). 

De acordo com Barry e Chorley (2009), estima-se que o aumento de concentração de CO2, no período 

1765-1990, tenha gerado um efeito radiativo de 1,5 W m-2 e que os restantes gases tenha sido de 2,5 

W m-2. 

Por um lado, segundo Karl et al. (2009), o aumento da concentração de CO2 na atmosfera tem sido o 

principal fator a causar o aquecimento global nos últimos 50 anos. A sua concentração tem-se 

acumulado desde os tempos pré-industriais no século XIX até aos dias de hoje, sobretudo devido à 

queima de combustíveis fósseis e às desflorestações. Ainda segundo o mesmo autor, as atividades 

humanas também têm contribuído para emissões de outros gases de efeito de estufa como o metano 

ou o óxido nitroso (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 - Aumento dos níveis de concentração de GEE nos últimos 2000 anos. Note-se que o aumento repentino, 

atribuído às atividades humanas, tem o seu início a partir de 1750 (adaptado de IPCC (2007)). 

Por outro lado, um estudo realizado pelo Goddard Institute for Space Studies da NASA concluiu que o 

GEE com maior peso contribuinte para o efeito de estufa é o vapor de água, com cerca de 49 % da 

quantidade de calor retida na atmosfera, seguindo-se as nuvens com um peso de 25 %, o CO2 com 

um peso de 19 % e os restantes gases contribuintes com cerca de 7 % (Schmidt, Ruedy, Miller, & 

Lacis, 2010). De facto, o vapor de água é o GEE mais importante e mais abundante na atmosfera 

terrestre. Embora as atividades humanas produzam apenas um pequeno aumento da concentração 

de vapor de água, através de irrigação e processos de combustão, a verdade é que o aquecimento da 

superfície terrestre, provocado pela influência humana através de outros GEE, conduz a um aumento 

da concentração de vapor de água, pois num clima com temperatura mais elevada, a 

evapotranspiração aumenta o que, por sua vez, permite à atmosfera reter um maior nível de humidade. 

Deste modo, cria-se um ciclo vicioso que provoca cada vez mais o aquecimento do sistema climático 

(Karl et al., 2009). 

Com o constante aumento das emissões de GEE, o fenómeno do efeito de estufa tem-se agravado, 

produzindo um aquecimento do sistema climático global. Consequentemente, surgem alterações 

climáticas que são produzidas por diferentes agentes: os radiativos e não-radiativos. Entende-se por 

agentes não-radiativos os fatores que influenciam o clima pela sua própria natureza na superfície 

terrestre, como, por exemplo, as cadeias montanhosas ou os oceanos. Por sua vez, os agentes 

radiativos estão diretamente relacionados com a radiação solar e são de extrema importância no 

estudo das alterações climáticas de curto prazo (note-se que a radiação solar pode sofrer alterações 

no curto e no longo prazo, pois os ciclos solares podem ter uma variação das dezenas de anos a 

milhões de anos). Os agentes radiativos podem sofrer alterações internas por fatores como as 

alterações da composição da atmosfera (aumento de emissões de GEE, por exemplo), aerossóis, 

nebulosidade e albedo. Estes últimos, por serem fortemente influenciados por causas antropogénicas, 

acabam por ser os mais estudados no fenómeno de alterações climáticas no curto prazo (Barry & 

Chorley, 2009; IPCC, 2013; Mendes, 2011). 
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2.3. TEMPERATURA 

A temperatura média global da superfície terrestre é o indicador mais importante da alteração do 

sistema climático global. Esta está diretamente relacionada com o balanço energético do planeta, 

aumentando quase proporcionalmente com a acumulação de emissões de gases de efeito de estufa, 

e, ainda, porque está diretamente relacionada com a maioria dos impactos e riscos sobre o clima. 

Deste modo, existe um elevado interesse por parte da comunidade científica no estudo desta variável, 

nomeadamente na análise da evolução desta com o tempo (Rahmstorf, Foster, & Cahill, 2017). 

A média global da temperatura do ar do sistema climático tem aumentado substancialmente desde os 

anos 1970 (Karl et al., 2009). De acordo com o IPCC (2007), nos últimos 157 anos têm-se registado 

as temperaturas à superfície terrestre. Estes registos indicam que as mesmas, de um modo geral, têm 

aumentado globalmente, com particular relevância em certas zonas regionais, onde a variação deste 

indicador é mais visível. Este aquecimento global do planeta é confirmado através do aquecimento dos 

oceanos, da subida do nível médio da água do mar, do derreter dos glaciares e da diminuição do gelo 

nos oceanos e, ainda, da diminuição da quantidade de neve no Hemisfério Norte. Para além disso, 

constata-se ainda que o aquecimento global é uma alteração climática real por existirem várias 

medições de temperatura em vários locais remotos espalhados pelo planeta, confirmando os aumentos 

globais desta variável (Hansen et al., 2006). 

De acordo com Hansen et al. (2006), a temperatura da superfície terrestre aumentou 0,2 ºC por década 

nos últimos 30 anos, resultados estes que estavam em linha com as previsões efetuadas nos anos 

1980 através de simulações com recurso a modelos climáticos. 

O aumento da temperatura média global no último século sucedeu-se em duas fases em particular: no 

período das décadas 1910-1940, onde a temperatura aumentou cerca de 0,35 ºC, e, de forma mais 

intensa, no período de 1970 até ao presente, onde aumentou 0,55 ºC - Figura 2.3. De facto, com o 

rápido aumento dos níveis médios da temperatura, ocorreram 11 dos 12 verões mais quentes de que 

há registo (IPCC, 2007).  

No seu último relatório (Assessment Report 5), o IPCC afirma que cada uma das últimas três décadas 

tem atingido sucessivamente temperaturas mais elevadas quando comparadas com as temperaturas 

registadas nas décadas desde 1850. O período de 1983-2012 foi, provavelmente, aquele em que se 

registaram maiores temperaturas nos últimos 800 anos no Hemisfério Norte. Ainda segundo esse 

relatório, a influência humana no sistema climático tem sido o principal fator do aquecimento global 

observado desde o século XX, tendo o aumento registado sido de 0,85 ºC entre 1880 e 2012 (Allen et 

al., 2018; IPCC, 2013). 

Mais recentemente, Rahmstorf et al. (2017) constataram que as temperaturas globais continuam a 

aumentar. De facto, na maioria das séries de registos de valores de temperaturas recentes, os anos 

de 2014, 2015 e 2016 registaram novos recordes de temperatura desde que se iniciaram as medições 
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regulares deste indicador, com três anos seguidos em que se verificaram recordes de aumento da 

temperatura. 

 

Figura 2.3 – Anomalias da média anual da temperatura global continental relativas à média do período 1961-1990, para 

quatro séries de registos de temperaturas (GHCN, CRUTEM, Berkeley e GISS) (adaptado de IPCC (2013)). 

O estudo e a reconstrução do passado do clima da Terra influenciam de forma significativa a 

compreensão das dinâmicas e sensibilidade do sistema climático atual, tornando-se possível realizar 

estimativas para o futuro. Num estudo realizado com o objetivo de reconstruir a evolução da 

temperatura nos últimos dois milhões de anos, Snyder (2016) sugere que, com os atuais níveis de 

gases de efeito de estufa na atmosfera, o sistema climático da Terra pode já estar comprometido a um 

eventual aquecimento global de 5 ºC nos próximos milénios. 

Seguindo ainda o raciocínio do parágrafo anterior, de acordo com um estudo recentemente publicado 

(K. D. Burke et al., 2018), há cerca de 50 milhões de anos, na era do Eoceno, as temperaturas globais 

médias do planeta eram 13 ºC mais elevadas do que as que se registaram durante o século XX. 

Segundo o estudo, realizaram-se projeções climáticas, de 2020 até 2280, usando dois cenários de 

base do último relatório de avaliação do IPCC – Assessment Report 5. O primeiro cenário (RCP8.5) 

admite que as emissões de GEE não irão reduzir (cenário mais gravoso) enquanto que, no segundo 

cenário (RCP4.5), as emissões irão reduzir ligeiramente e/ou estabilizar. Os autores do trabalho 

concluíram que, caso o primeiro cenário se verifique no futuro, o planeta pode alcançar as temperaturas 

registadas na época do Eoceno em 2150. 

No que diz respeito ao continente Europeu, a temperatura média tem aumentado com o decorrer dos 

anos, com ritmos de variação sazonais e regionais distintos, onde as regiões de latitudes mais elevadas 

são as que têm sofrido um maior aquecimento. Desde os anos 1980 que o aumento da temperatura 

tem sido mais gravoso na zona da Escandinávia, sobretudo no Inverno (IPCC, 2014b). 

A temperatura média na Europa no período 2002-2011 foi 1,3 ºC ± 0,11 ºC acima do período 1850-

1899. Desde 1950 que temperaturas extremas, como dias quentes, noites tropicais ou ondas de calor, 
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se têm tornado mais frequentes, enquanto que, em sentido oposto, fenómenos com temperaturas 

reduzidas se têm tornado menos frequentes. No leste da Europa, o Verão de 2010 foi extremamente 

quente, excedendo amplitudes e extensões da onda de calor de 2003 (IPCC, 2014b). 

Como se constata, tem-se verificado um aumento dos níveis de temperatura um pouco por todo o 

planeta, incluindo a Europa. Nos próximos subcapítulos, abordar-se-á a alteração do ciclo hidrológico 

que, como se verificará, está relacionada com o aquecimento global e os respetivos aumentos de 

temperatura. 

2.4. CICLO HIDROLÓGICO 

2.4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Nos subcapítulos anteriores, foi abordado o tema da alteração do clima a nível global e regional, 

fazendo referência às suas origens e causas, aos seus impactos e consequências, onde foi analisado 

a evolução do sistema climático ao longo dos últimos séculos. Estas alterações do clima, com base no 

aquecimento global e com origem no aumento de emissões de GEE, têm como consequências 

adicionais a alteração de outros fenómenos climáticos como a humidade e a precipitação. No presente 

subcapítulo, pretende-se introduzir o ciclo hidrológico e investigar as consequências que o 

aquecimento global tem no mesmo, abordando, de um modo geral, os princípios físicos deste 

fenómeno e analisando a sua evolução com o tempo. 

O aquecimento global tem provocado a intensificação do ciclo hidrológico e espera-se que, no futuro, 

exista uma maior frequência de fenómenos extremos como anos muito secos e/ou anos muito húmidos 

(Knapp et al., 2015). De facto, o aquecimento global do planeta altera os níveis de evapotranspiração 

e de precipitação, conduzindo a uma intensificação do ciclo hidrológico (Huntington, 2006). Alterações 

neste ciclo podem conduzir a diversos riscos e consequências na área dos recursos hídricos. A água 

é uma variável bastante importante nos impactos da alteração do clima nas sociedades 

contemporâneas em sectores como a energia, a agricultura ou os transportes, por exemplo. Embora 

esta circule através do ciclo hidrológico, mantém-se como um recurso disponível localmente, mesmo 

existindo riscos associados à sua disponibilidade provocados por eventos como cheias ou secas. A 

alteração do clima associada a causas antropogénicas é um dos motivos que afeta a disponibilidade 

de recursos hídricos. No entanto, outras variáveis não-climáticas como o aumento da população global, 

o desenvolvimento económico ou a urbanização também desafiam a sustentabilidade, provocando 

uma redução do abastecimento de água disponível e um aumento na procura pela mesma (IPCC, 

2014a). 

O ciclo hidrológico do planeta Terra é alimentado pela energia solar que provoca o aquecimento 

necessário para que ocorra os fenómenos de evaporação, transpiração e sublimação. Sobre os 

continentes, a soma dos fenómenos de evaporação e transpiração é denominada por 

evapotranspiração. O vapor de água presente na atmosfera condensa e dá-se o fenómeno de 

precipitação onde esta pode ser evaporada, transpirada, sublimada ou escoar novamente para os 



16 

 

oceanos, completando assim o ciclo hidrológico. Qualquer alteração climática que afete o balanço 

energético (ver capítulo 2.3) do planeta, pode alterar o ciclo hidrológico, intensificando-o. Deste modo, 

essa mesma intensificação pode ser explicada através da alteração de variáveis como a evaporação, 

a evapotranspiração e a precipitação, ou seja, através das alterações dos fluxos de água entre os 

oceanos, os continentes e a atmosfera (Huntington, 2010). Consequentemente, estas alterações das 

variáveis climáticas que intensificam o ciclo hidrológico como, por exemplo, o aumento da evaporação 

global, conduz a uma maior quantidade de vapor de água na troposfera, o que, por sua vez, se traduz 

num aumento do regime de precipitações, consequência do aumento global da temperatura 

(Huntington, 2006; IPCC, 2007; O’Gorman, 2015). 

As alterações que se têm verificado nas precipitações intensas por todo o globo parecem reagir de 

acordo com as alterações de natureza antropogénica (aumento contínuo de humidade na atmosfera), 

ou seja, parece existir uma relação causa-efeito entre as alterações climáticas provocadas pela 

humanidade e as alterações nos regimes de precipitação. Contudo, até há relativamente pouco tempo, 

esta relação não era óbvia pois não existia investigação nem dados suficientes nesta área. De acordo 

com o IPCC (2012), existem evidências sobre a influência antropogénica em vários aspetos do ciclo 

hidrológico, o que, por sua vez, é relevante na alteração do regime de precipitação intensa. 

O vapor de água é o gás de efeito de estufa mais importante e abundante na atmosfera, contribuindo 

em cerca de 60 % para o efeito natural do efeito de estufa. As medições de vapor de água têm sido 

realizadas desde o século XIX. No entanto, apenas as medições efetuadas desde a década de 1950 

têm sido adequadas para bases de dados de estudos sobre o clima. A concentração do vapor de água 

à superfície é registada, tipicamente, através da pressão de vapor de água, da temperatura do ponto 

de condensação da água ou da humidade relativa (IPCC, 2007). As atividades humanas contribuem 

apenas com um pequeno aumento dos níveis de vapor de água na atmosfera através de processos de 

irrigação e combustão. Todavia, o aumento da temperatura a nível global, provocado por outros GEE 

de origem antropogénica, tem como consequência o aumento do vapor de água na atmosfera, pois um 

clima mais quente traduz-se em aumentos de evapotranspiração, o que conduz, por sua vez, a que a 

atmosfera contenha mais água. Deste modo, existe um ciclo “vicioso” que tem como consequência um 

constante aumento da temperatura a nível global (Karl et al., 2009). 

Estudos teóricos referem que a humidade relativa4 se mantem constante a nível global enquanto a 

temperatura aumenta, conduzindo a um aumento da humidade específica5 (Mendes, 2011), e 

diferentes autores identificaram que a humidade específica tem aumentado devido a causas 

antropogénicas (IPCC, 2012; Santer et al., 2007). Estes fenómenos podem ter implicações relevantes 

no sentido em que a humidade presente na atmosfera é uma variável-chave na determinação de 

fatores associados à precipitação, tais como a sua própria distribuição geográfica e intensidade 

máxima (Willett, Gillett, Jones, & Thorne, 2007). 

                                                      
4 Razão entre a pressão de vapor de água e a pressão de saturação de vapor de água 
5 Razão entre a massa de vapor de água na atmosfera pela massa total do sistema 
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Existe uma relação física pela qual é expectável que a quantidade de humidade na atmosfera aumente 

à medida que a temperatura do sistema climático também aumente. Essa relação é conhecida pela 

equação de Clausius-Clapeyron (CC), que indica que a pressão de saturação do vapor de água 

aumenta exponencialmente com o aumento da temperatura (IPCC, 2012). Essa relação toma a 

seguinte forma (Held & Soden, 2006): 

 𝑑 ln 𝑒𝑠

𝑑 𝑇
=

𝐿𝑣

𝑅 𝑇2
≡ 𝛼 (𝑇) 

( 2.1 )  

Onde, 

▪ es – pressão de saturação de vapor; 

▪ Lv – calor latente de vaporização; 

▪ R – constante de gás; 

▪ T – temperatura (K). 

De acordo com Held e Soden (2006), para temperaturas usualmente típicas na baixa troposfera, o 

valor de α é cerca de 0,07 K-1, o que se traduz num aumento da pressão de saturação de vapor de 7 

% por cada aumento da temperatura em 1 K. Tendo em linha de conta que a humidade relativa se 

mantém relativamente constante num contexto de alterações climáticas, isto significa que a humidade 

específica aumenta em 7 % por cada aumento da temperatura em 1 K. De facto, e de acordo com 

observações de humidade registadas no período 1973-2003, constata-se que os níveis de humidade 

específica têm aumentado globalmente de forma significativa, enquanto que a humidade relativa não 

tem sofrido grandes alterações (IPCC, 2012; Willett, Jones, Gillett, & Thorne, 2008). Deste modo, 

comparando as observações dos níveis de humidade no período 1973-2003 com modelos de 

simulação, é possível concluir que as alterações dos níveis de humidade específica a nível global 

possam ser atribuídas a influências antropogénicas (IPCC, 2012). 

Dado que a capacidade de retenção de água da atmosfera aumenta exponencialmente com o aumento 

da temperatura – e que a quantidade de água na atmosfera tem, de facto, aumentado de acordo com 

esta lei física – tem sido sugerido que a influência humana no aquecimento global é parcialmente 

responsável pelo aumento da frequência de eventos de precipitação extrema (Min, Zhang, Zwiers, & 

Hegerl, 2011). De facto, com o aumento da quantidade de água na atmosfera, é expectável que a 

frequência de eventos de precipitação extrema aumente quando outros fatores se mantêm constantes 

(IPCC, 2012). 

2.4.2. REGIMES DE PRECIPITAÇÃO E A SUA EVOLUÇÃO 

Como se verificou na secção anterior, o constante aumento da temperatura a nível global tem 

provocado alterações nos regimes de precipitação e na humidade atmosférica, conduzindo a um ciclo 

hidrológico mais ativo. Embora exista bastante informação sobre dados de precipitação, esta é difícil 

de medir e de analisar quando comparada com outras variáveis atmosféricas, e a qualidade dos dados 
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registados nem sempre é a melhor por diferentes motivos como, por exemplo, séries temporais 

interrompidas ou os métodos de medição, que nem sempre são os mais adequados (IPCC, 2001). 

A precipitação continental média global aumentou cerca de 2 % desde o início do séc. XX, sendo este 

aumento estatisticamente significativo. Todavia, não é uniforme nem no tempo, nem no espaço (IPCC, 

2001). As observações e registos de precipitação in situ iniciaram-se apenas em 1901 e, à data da 

elaboração do quinto relatório de avaliação do IPCC, em 2013, o período mais longo de registos 

existentes atualizados de precipitação era 1901-2008. Todos os conjuntos com dados de precipitação 

analisados (Figura 2.4) para este período, demonstram que tem existido um aumento da precipitação 

média anual global, onde três deles apresentam alterações estatisticamente significativas. Contudo, 

no que diz respeito ao período 1951-2008, constata-se que existem tendências positivas e negativas 

estatisticamente não significativas para os diferentes conjuntos de dados referidos anteriormente. 

Estas diferenças indicam que os aumentos da precipitação global média a longo prazo têm alguma 

incerteza associada, provavelmente devido à falta de dados do início do séc. XX (IPCC, 2013). 

Na Figura 2.4, para além da precipitação média global, estão representadas as anomalias de 

precipitação sobre os continentes para o período em questão, para diferentes latitudes. É possível 

constatar que em zonas tropicais (30ºS – 30ºN), os níveis de precipitação têm aumentado quando 

comparados com a tendência de seca verificada nos anos 1970. Para zonas de latitude média do 

Hemisfério Norte (30ºN – 60ºN), verifica-se um aumento da precipitação média, onde todos os 

conjuntos de dados são estatisticamente significativos para o período 1901-2008. Em relação às altas 

latitudes do Hemisfério Norte (60ºN – 90ºN), embora os registos sejam em menor número, verifica-se 

um aumento da precipitação média. No que diz respeito ao Hemisfério Sul, para latitudes médias (60ºS 

– 30ºS), não existe uma tendência específica global, visto que os conjuntos de dados disponíveis 

apresentam diferentes tendências. Embora exista uma discrepância nos resultados, todos os registos 

apontam para uma diminuição repentina da precipitação no Hemisfério Sul no início dos anos 2000 

(IPCC, 2013). 
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Figura 2.4 – Anomalia da precipitação média anual sobre os continentes para diferentes bandas de latitudes e a nível 

global. No total, foram utilizados cinco conjuntos de dados diferentes relativos à média do período climatológico 

1981-2000 (adaptado de IPCC (2013)). 

Com o objetivo de detetar a influência humana nas tendências de precipitação no séc. XX, Zhang et 

al. (2007) compararam as alterações observadas da precipitação continental para diferentes latitudes 

com resultados obtidos através de 14 modelos climáticos. Os autores concluíram que as alterações na 

precipitação não podem ser explicadas apenas por causas naturais, pelo que os efeitos de natureza 

antropogénica também influenciam os aumentos de precipitação registados, sobretudo nas latitudes 

médias do Hemisfério Norte. Ainda segundo os mesmos autores, estas alterações podem já ter tido 

um impacto significativo nos ecossistemas, agricultura e saúde humana em regiões sensíveis às 

alterações dos regimes de precipitação. 

Através da análise de registos de precipitação de diferentes estações espalhadas pelo globo, para o 

período 1900-1988, Dai et al. (1997) concluíram que cerca de 10 % da variância da precipitação nas 
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regiões circundantes do Atlântico Norte, para o período Dezembro-Fevereiro, é provocada pela 

Oscilação Atlântico Norte (NAO6). Segundo os autores, nos Invernos com índices NAO elevados, os 

níveis de precipitação no Norte da Europa (> 50ºN) são acima do normal, enquanto que, por outro lado, 

no Sul da Europa os níveis de precipitação são abaixo do normal. 

Num estudo sobre o Mediterrâneo, verificou-se que as alterações decenais dos regimes de 

precipitação, durante o séc. XX, estão fortemente influenciadas pelas variações dos índices NAO. As 

análises revelaram que as quantidades de precipitação aumentaram até meio do século, com um pico 

nos anos 1960, apresentando uma tendência negativa desde aí. De facto, a precipitação apresenta 

uma tendência decrescente de 2,2 mm.mês-1.década-1 (Xoplaki, González-Rouco, Luterbacher, & 

Wanner, 2004). 

De acordo com Alpert et al. (2002), na zona do Mediterrâneo, contrariamente a outras regiões do 

mundo com latitudes idênticas, existe uma tendência dominante negativa dos níveis de precipitação, 

isto é, uma diminuição total da precipitação anual. De facto, para o período em análise (1951-1999), 

os registos apontam para uma redução da média da precipitação total de cerca de 10 % a 20 % em 

regiões centro-ocidentais do Mediterrâneo, como Espanha e Itália. A maior redução registada foi de 26 

% (cerca de 157 mm) nas zonas mais a sul do Mediterrâneo, incluindo o Sul de Espanha, o Sul de 

Itália e o Norte da Tunísia. Estes padrões e tendências sobre o Mediterrâneo também são detetados 

em estudos globais de longo prazo como, por exemplo, em Dai et al. (1997), onde foi analisado o 

período 1900-1988. 

De forma a detetar as tendências de precipitação na Península Ibérica, Serrano et al. (1999) analisaram 

os registos de precipitação mensais e anuais nessa região para o período 1921-1995. Os resultados 

mostraram que não existe uma tendência significativa para as séries de precipitação total anual. No 

entanto, ao analisar em separado cada mês, os autores detetaram uma tendência negativa significativa 

para o mês de Março, concluindo que uma área abrangente da Península Ibérica sofreu uma redução 

substancial na precipitação nesse mês, para o período em questão. 

Rodrigo e Trigo (2007) analisaram os registos de precipitação do período 1951-2002 para vários locais 

da Península Ibérica. Os autores, a partir dos principais resultados obtidos, concluíram que existe uma 

tendência negativa na precipitação e na intensidade de precipitação em várias estações a Norte e Sul 

da Península Ibérica no Inverno. De um ponto de vista geral, ocorreu uma redução na intensidade de 

precipitação diária, enquanto que o número de dias húmidos não sofreu grandes alterações, pelo que 

este padrão é válido tanto para valores anuais de precipitação, como para valores referentes às 

estações do ano. Ainda segundo os autores, a redução verificada na intensidade de precipitação no 

Inverno pode estar relacionada com a predominância de índices positivos de NAO. 

                                                      
6 NAO – Oscilação do Atlântico Norte (North Atlantic Oscillation) é um fenómeno climatológico que consiste na 
variabilidade da pressão ao nível do mar no norte do Oceano Atlântico (Fonte: www.ipma.pt) 

http://www.ipma.pt/
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Em Portugal Continental, foram já efetuados vários estudos sobre os registos de precipitação e as suas 

tendências. Os autores de Lima et al. (2007) usaram dados de precipitação anual e mensal de 107 

estações espalhadas pelo país, para o período 1941-2000. As análises deste estudo permitiram 

caracterizar as distribuições de precipitação no território português e as suas tendências. A Figura 2.5 

demonstra as diferenças dos registos de precipitação entre o Norte e o Sul do país. O local mais húmido 

encontra-se a Norte, com precipitação média de 2386 mm/ano, enquanto que o local menos húmido 

se situa a Sul, como precipitação média de 491 mm/ano. No período 1941-2000, 41 % da precipitação 

anual ocorreu entre os meses de Novembro e Janeiro.  

 

Figura 2.5 – Precipitação média anual (à esquerda) e a tendência da precipitação anual (à direita), em Portugal 

Continental, no período 1941-2000. (de Lima et al., 2007) 

Segundo de Lima et al. (2007), não existe evidência estatística para tendências da precipitação anual 

em Portugal Continental. Todavia, existem sinais de que a precipitação anual, para o período 1941-

2000, tem reduzido em regiões mais a sul e este do território, que são caracterizadas por uma reduzida 

precipitação, enquanto que, por outro lado, verifica-se um aumento da precipitação anual em sectores 

mais a norte e oeste (Figura 2.5). No que diz respeito à distribuição da precipitação ao longo das 

estações, os autores mostram, através dos resultados obtidos, certas tendências: o Outono passou a 

ser mais húmido; o Inverno e o início da Primavera passaram a ser mais secos; e o final da mesma 

mais húmido. De facto, Espírito Santo et al. (2014) concluíram que a precipitação total tem diminuído 

na Primavera e aumentado no Outono (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 – Variabilidade anual da precipitação total para a Primavera (à esquerda) e para o Outono (à direita), em 

Portugal Continental, para o período 1941-2007 (adaptado de Espírito Santo et al. (2014)). 

Noutro estudo elaborado por de Lima (2010), foram analisadas séries de precipitação anuais e mensais 

para Portugal Continental de forma a averiguar a existência de tendências. Por um lado, os resultados 

mostraram que não existiram evidências estatísticas para rejeitar a hipótese de tendências nas séries 

de precipitação anuais. Por outro lado, e através da análise de séries de tendências parciais, os autores 

identificaram uma sequência alternada de tendências positivas e negativas na precipitação anual, que, 

por vezes, foram estatisticamente significativas. Este padrão também foi identificado para os registos 

de precipitação mensal. 

2.4.3. ALTERAÇÕES NOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO 

Uma das matérias que tem vindo a ser alvo de estudo intensivo por parte da comunidade científica é 

a resposta dos extremos de precipitação, isto é, eventos de precipitação intensa, às alterações 

climáticas. O estudo deste tema revela-se particularmente interessante no sentido em que tem 

potenciais impactos nas sociedades contemporâneas e nos ecossistemas naturais do planeta 

(O’Gorman, 2015). De acordo com a National Oceanic and Atmospheric Administration7, o número de 

desastres climatológicos nos Estados Unidos ultrapassou 1000 milhões de dólares americanos em 

prejuízos, à data de 2011, e, dos 14 eventos incluídos neste registo, 12 estavam associados a 

desastres relacionados com tempestades, tornados, furacões e precipitação extrema (Kunkel et al., 

2012). De facto, como se constata, os perigos e consequências associados a este fenómeno 

representam um papel fundamental nos impactos socioeconómicos dos eventos climatológicos 

extremos, pelo que a correta estimativa dos riscos associados à precipitação extrema torna-se num 

assunto científico com particular interesse para a sociedade (Cavicchia et al., 2018). 

São vários os estudos que têm indicado a presença de tendências crescentes de regimes de 

precipitação extrema um pouco por todo o mundo. Por norma, os resultados obtidos nesses estudos 

baseiam-se em índices descritivos dos extremos de precipitação que ocorrem, em média, uma ou 

                                                      
7 In https://www.noaa.gov/ 

https://www.noaa.gov/
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várias vezes num certo intervalo de tempo (um ano, uma estação, etc.), e são através destes índices 

que se avalia a intensidade, a magnitude e a frequência destes eventos extremos. Exemplos desses 

índices são a precipitação máxima diária anual ou o número de dias em que ocorre uma precipitação 

maior que 20 mm. Embora estes índices auxiliem na obtenção destes registos, as tendências nem 

sempre são fáceis de detetar pois estes eventos ocorrem poucas vezes nas séries de registos de 

precipitação existentes (van den Besselaar et al., 2013). 

Segundo um estudo elaborado em 1992, os fenómenos de precipitação intensa diários tornam-se mais 

frequentes à medida que os níveis de concentração de CO2 na atmosfera aumentam (Gordon, 

Whetton, Pittock, Fowler, & Haylock, 1992). Desde então, inúmeros estudos têm confirmado esta 

tendência, onde também se concluiu que a frequência destes eventos tem aumentado com o 

aquecimento global, com importantes variações regionais (O’Gorman, 2015). Para além disso, foi 

provado que, com as alterações do ciclo hidrológico (como verificado em secções anteriores), os 

fenómenos de precipitação extrema, num clima mais quente, tendem a aumentar a sua frequência, 

mesmo quando a precipitação média na região em questão diminua (Cavicchia et al., 2018). 

Alterações nos extremos de variáveis climáticas como a precipitação são, no geral, mais difíceis de 

detetar e menos coerentes do que, por exemplo, a variável temperatura. As razões pelas quais isso 

sucede prendem-se com a falta de dados suficientes e as inconsistências entre estudos, regiões e/ou 

estações do ano. Contudo, como referido no parágrafo anterior, os aumentos dos extremos de 

precipitação são consistentes com um clima mais quente. Nas regiões continentais onde existem dados 

suficientes, verifica-se um aumento na frequência e intensidade dos eventos de precipitação intensa 

nas últimas décadas. No entanto, estes resultados variam substancialmente entre regiões e estações 

do ano, onde existe uma maior evidência em continentes como a América do Norte, a América Central 

e a Europa, enquanto que, por outro lado, não existe tanta evidência sobre este fenómeno no Sul da 

Austrália e na Ásia ocidental (IPCC, 2013). 

Estudos recentes sobre os regimes de precipitação na América do Norte detetaram uma tendência no 

aumento de fenómenos extremos de precipitação na segunda metade do século XX. Com base em 

registos de estações em países como o Canadá, Estados Unidos e México, concluiu-se que os eventos 

de precipitação intensa aumentaram no período 1950-2004, assim como a quantidade média de 

precipitação que ocorre em dias de precipitação (IPCC, 2012; Peterson, Zhang, Brunet-India, & 

Vázquez-Aguirre, 2008). Em suma, existe evidência de um aumento de precipitação intensa na 

América do Norte, e, também, na precipitação total. Por outro lado, no que diz respeito à América 

Central e América do Sul, não existe uma tendência clara, isto é, existem diferentes tendências 

(positivas e negativas) em relação a eventos extremos de precipitação (IPCC, 2012). 

No continente Asiático, verifica-se um ligeiro aumento na frequência de eventos de precipitação 

extrema, nomeadamente na região do Norte da Mongólia. Países como o Japão e a Índia sofreram um 

aumento de precipitação intensa no período 1901-2004, especialmente durante a época das monções 
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(IPCC, 2012). Na China, constata-se igualmente um aumento total da precipitação e uma tendência 

positiva de eventos extremos (Chen, Li, Fan, Wang, & Deng, 2015). 

Na Austrália, os eventos de precipitação extrema têm vindo a diminuir em várias regiões do país onde 

a precipitação média anual também tem reduzido. No continente Africano não existem dados 

suficientes para apontar tendências de precipitação intensa em muitas regiões e países. Contudo, a 

literatura existente indica tanto um aumento como uma diminuição destes eventos, reforçando a ideia 

de que não existe uma tendência clara (IPCC, 2012).   

Na Europa, os eventos de precipitação intensa variam entre regiões e estações. Por um lado, os 

extremos de precipitação no Inverno têm aumentado, particularmente nas regiões centro-ocidentais e 

no território europeu da Rússia (Zolina, Simmer, Belyaev, Kapala, & Gulev, 2009). Por outro lado, no 

Verão não existe uma tendência clara nos regimes de precipitação intensos nem nos territórios onde 

estes ocorrem (IPCC, 2012). Vários estudos em diferentes países europeus confirmam a tendência de 

aumentos de precipitação intensa no Inverno para o período 1901-2000 (IPCC, 2012). De acordo com 

simulações efetuadas por Scoccimarro et al. (2016), a intensidade dos eventos de precipitação extrema  

parece aumentar mais do que a média da precipitação num clima com uma temperatura mais elevada, 

na grande maioria do território Euro-Mediterrâneo. Segundo o mesmo autor, estas alterações são 

consistentes com a maior capacidade de retenção de água na atmosfera num clima mais quente e, 

ainda, com a relação de Clausius-Clapeyron. 

van den Besselaar et al. (2013) analisaram as tendências de precipitação extrema na Europa na 

segunda metade do séc. XX e início de séc. XXI. Para tal, analisaram eventos raros de precipitação 

que ocorreram nas décadas de 1950 e 1960, para o Norte e Sul da Europa, onde utilizaram dois índices 

descritivos: a quantidade de precipitação durante 1 dia e a quantidade de precipitação durante 5 dias. 

Os autores estudaram as alterações no período 1951-2010, considerando cinco intervalos de tempo 

distintos de 20 anos, onde concluíram que os eventos com períodos de retorno de 5, 10 e 20 anos 

tornaram-se mais comuns ao longo dos últimos 60 anos. De facto, a redução média do período de 

retorno, entre o primeiro intervalo e último intervalo de 20 anos analisado, foi de 21 %. 

Num estudo elaborado por Klein et al. (2003), onde se analisaram as tendências de diferentes índices 

descritivos de extremos climáticos sobre registos de temperatura e precipitação na Europa, para o 

período 1946-1999, constatou-se que, para a precipitação, os índices estudados aumentaram 

significativamente durante o período de análise, embora os resultados não tenham apresentado uma 

coerência nas tendências a nível espacial. Noutros estudos semelhantes, constatou-se que, durante o 

séc. XX, os níveis totais de precipitação aumentaram significativamente no Inverno em cerca de 12 % 

nos últimos 100 anos. Em sentido oposto, no Verão, não se detetou uma alteração clara nos níveis de 

precipitação, existindo uma tendência fraca e estatisticamente insignificativa de que a intensidade dos 

regimes de precipitação aumentou (Moberg & Jones, 2005; Moberg et al., 2006). 

No que diz respeito à zona do Mediterrâneo, Alpert et al. (2002) analisaram os registos de precipitação 

diária de 265 estações localizadas em países como Espanha, Itália, Chipre e Israel para o período 
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1951-1995, onde concluíram que a frequência dos eventos extremos de precipitação diária 

aumentaram apesar da precipitação total ter diminuído no geral.  

Em relação à Península Ibérica, foram já desenvolvidos vários trabalhos relacionados com as 

alterações dos níveis de precipitação neste território. Através da análise de dados de 27 estações de 

Portugal e Espanha, Gallego et al. (2011) examinaram as tendências de vários índices de precipitação 

para o período 1903-2003 e dois subperíodos 1903-1953 e 1954-2003. Com exceção de Portugal 

Ocidental e o Golfo de Cádiz, os autores concluíram que, no período 1903-2003, o número total de 

dias em que ocorreu precipitação aumentou na maioria dos observatórios da Península Ibérica, para 

todas as estações do ano. Acero et al. (2012) analisaram, igualmente, as tendências de eventos de 

precipitação através do estudo de regimes extremos que variavam entre 1 e 7 dias. Os autores 

observaram que, no Inverno, existem tendências negativas significativas na maioria da Península 

Ibérica, mas, em certos locais, nomeadamente no Sudeste, detetaram-se algumas tendências 

positivas. Na Primavera, com exceção do nordeste do território, observaram-se tendências negativas 

de precipitação intensa, enquanto que, no Outono, existe um padrão espacial bipolar, isto é, uma 

tendência positiva a Oeste e uma negativa a Este. 

Portugal Continental foi já alvo de vários estudos no âmbito dos extremos de precipitação e a sua 

evolução. Estando inserido no território da Península Ibérica, é de esperar que este siga as mesmas 

tendências verificadas nos parágrafos anteriores. Com o objetivo de investigar e confirmar essas 

mesmas tendências, de Lima et al. (2013) utilizaram registos de precipitação de 57 estações 

espalhadas pelo país, para o período 1941-2007, onde verificaram que os índices de precipitação anual 

apresentam tendências fracas, não sendo estatisticamente significativas. Em todo o caso, verificou-se 

uma tendência decrescente no número de dias onde ocorre precipitação e precipitação extrema em 

dias húmidos. Em relação às estações do ano, verificou-se que na Primavera os níveis de precipitação 

diminuíram (Figura 2.7 – esquerda), e que no Outono (Figura 2.7 – direita) os índices de precipitação 

intensa aumentaram em termos de magnitude e frequência). No Inverno e no Verão, não se verificaram 

alterações significativas. 

A nível de tendências anuais dos extremos de precipitação para Portugal Continental, constata-se que, 

a nível regional, existe uma certa tendência decrescente para a intensidade de precipitação diária, 

sendo esta estatisticamente significativa, estando relacionada com os índices positivos NAO. No 

período 1976-2007, a proporção de precipitação total atribuída a eventos de precipitação extremos8 

aumentou (Figura 2.8) e, consequentemente, os eventos de precipitação extrema diário tendem a 

tornar-se mais intensos (M Isabel P de Lima, Santo, Ramos, & Trigo, 2015). 

                                                      
8 Indicadores de medição de precipitação extrema utilizados: R20 e R25 – número de dias por ano com 
precipitação diária ≥ 20 mm e ≥ 25 mm, respetivamente) 
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Figura 2.7 – Tendência do número de dias de precipitação intensa (≥ 20.0 mm/dia), para o período 1941-2007, em 

Portugal Continental (adaptado de de Lima et al. (2013)). 

 

Figura 2.8 – Tendências dos índices de precipitação extrema em função da precipitação total (PrecTot), em Portugal 

Continental, para o período 1941-2007 (adaptado de de Lima et al. (2015)). 

De um modo geral, a frequência de eventos de precipitação extremos sobre os continentes aumentou 

durante a segunda metade do séc. XX em várias regiões do planeta, mesmo nos locais onde se verifica 

uma redução da quantidade de precipitação total, indo de encontro ao aquecimento global e aos 

aumentos significativos da quantidade de vapor de água na atmosfera. É bastante provável que a 

frequência de eventos de precipitação intensa aumente durante o século XXI em muitas regiões do 

globo, particularmente nas altas latitudes e nas regiões tropicais, assim como nas regiões de latitude 

média do Hemisfério Norte no Inverno. As projeções indicam que a precipitação intensa irá aumentar 

em algumas regiões (mas não todas) e que a quantidade total de precipitação irá diminuir. Existem, 

ainda, projeções de que máximos anuais de precipitação em 24 horas, com probabilidade de ocorrerem 

uma vez a cada 20 anos, isto é, um período de retorno de 20 anos, passem a ter uma probabilidade 

de ocorrer uma vez a cada 5 a 15 anos no final do século XXI (IPCC, 2012). 



27 

 

3. DIMENSIONAMENTO DE PASSAGENS HIDRÁULICAS 

3.1. CRITÉRIOS GERAIS 

No dimensionamento de passagens hidráulicas há que ter em conta diferentes critérios, dos quais se 

destacam os seguintes (Ramos, 2005): 

▪ critérios hidrológicos; 

▪ critérios hidráulicos; 

▪ critérios económicos; 

▪ critérios ambientais. 

Dos quatro critérios mencionados, os aspetos hidrológicos são os que sofrem alterações diretas do 

clima. Estes critérios definem os valores dos caudais de ponta de cheia que serão utilizados para o 

dimensionamento hidráulico. Note-se que estes valores são correspondentes ao período de retorno 

adotado para o projeto. 

Os critérios hidráulicos estão relacionados com a própria obra de drenagem, nomeadamente em 

aspetos como as condições de escoamento, a orientação e posicionamento do órgão em planta e 

perfil, a sua secção transversal, o seu comprimento e declive, os tipos de entrada e saída, os tipos de 

solo e os níveis de água a montante e jusante, e as folgas máximas admissíveis da altura de água a 

montante (Ramos, 2005). 

No que diz respeito aos critérios económicos e ambientais, é importante referir que os primeiros têm 

uma importância extrema no sentido em que se relacionam diretamente com os riscos admissíveis 

para a obra em questão, onde, regra geral, quanto maior o risco, maior o valor económico da obra. Em 

relação aos critérios ambientais, salienta-se o facto da relevância que as linhas de água e o 

escoamento existente nestas têm para o dimensionamento de passagens hidráulicas, visto que, quanto 

menos se alterar o curso natural das linhas de água, menos problemas as obras apresentarão no futuro 

quando ocorrerem eventos extremos de precipitação. 

Nos próximos subcapítulos, serão abordados os principais critérios hidrológicos e hidráulicos utilizados 

em Portugal Continental, e será com base nestes que, nos capítulos seguintes, se analisarão os casos 

de estudo da presente dissertação. Para além disso, são introduzidas as principais metodologias de 

estimação de precipitações de curta duração, as quais irão ser aplicadas nos casos de estudo. O 

principal objetivo passará por introduzir os conceitos fundamentais dos processos de dimensionamento 

hidrológico e hidráulico, e, sempre que oportuno, remeter-se-á para outros estudos com maior grau de 

pormenor das abordagens aqui mencionadas. 
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3.2. MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DE CURTA DURAÇÃO 

Os registos de precipitação em Portugal Continental apresentam um conjunto de dados bastante 

extenso no que diz respeito a precipitações diárias máximas anuais para períodos bastante longos, 

permitindo caracterizar, com algum grau de confiança, essas precipitações em qualquer bacia 

hidrográfica em território nacional (Portela, 2006). Todavia, para análise de eventos de cheia, 

considera-se mais apropriado estudar períodos de precipitação de curta duração, designadamente em 

pequenas bacias hidrográficas, com duração igual ao tempo de concentração. De facto, são nestes 

intervalos de tempo que ocorrem eventos de cheia em bacias de pequena e média dimensão, em 

Portugal Continental. 

São poucos os postos udométricos espalhados pelo país que registam níveis de precipitação com 

duração inferior ao dia. Por esse motivo, não é razoável usar esses mesmos postos e respetivos 

registos, mesmo que sejam os mais próximos das bacias em estudo, pois as distâncias às mesmas 

podem ser tão elevadas que os regimes de precipitação de curta duração deixam de corresponder, ou 

não traduzem de todo, aos que ocorrem no local de estudo. Como alternativa, diversos autores têm 

estudado e proposto métodos de análise de forma a estimar os valores de precipitação de curta 

duração, nomeadamente inferiores ao dia. Estes estudos podem ser de natureza local, regional ou 

mesmo nacional (Portela, 2006). 

As intensidades de precipitação de curta duração são usadas frequentemente para dimensionar 

infraestruturas hidráulicas, nomeadamente, passagens hidráulicas. De forma a obter tais precipitações 

e respetivas intensidades, diversos autores sugerem a aplicação de metodologias que recorrem a 

curvas de intensidade-duração-frequência (IDF). No trabalho desenvolvido por Portela (2006) estão 

resumidos os principais estudos efetuados nas últimas décadas, onde são apresentados e explicados 

os princípios e metodologias utilizados. No presente trabalho, pretende-se referir apenas os mais 

comuns e mais recentes estudos neste âmbito utilizados em projeto em Portugal Continental. 

No trabalho desenvolvido por Matos e Silva (1986), as autoras estabeleceram curvas IDF para serem 

usadas a nível nacional (Figura 3.1). A partir das curvas IDF deduzidas para a cidade de Lisboa (Região 

A), assumiram os pressupostos de que, para zonas com altitudes superiores a 700 m (Região C), as 

intensidades de precipitação fossem agravadas em 20 % em relação às intensidades da Região A, 

enquanto que, em sentido oposto, nas regiões do nordeste do território nacional (Região B), as 

intensidades de precipitação fossem reduzidas em 20 % em relação às intensidades de precipitação 

de Lisboa (Matos & Silva, 1986; Portela, 2006). 
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T 
(anos) 

Região Pluviométrica 

A B C 

a b a b a b 

2 202,72 -0,577 162,18 -0,577 243,26 -0,577 

5 259,26 -0,562 207,41 -0,562 311,11 -0,562 

10 290,68 -0,549 232,21 -0,549 348,82 -0,549 

20 317,74 -0,538 254,19 -0,538 381,29 -0,538 

50 349,54 -0,524 279,63 -0,524 419,45 -0,524 

100 365,62 -0,508 292,50 -0,508 438,75 -0,508 

Figura 3.1 – Curvas IDF aplicadas a Portugal Continental (adaptado de Matos e Silva (1986)). 

Um estudo mais recente elaborado por Brandão et al. (2001) incidiu na análise de 27 postos 

udográficos espalhados pelo território nacional. Na análise de séries de precipitação, com pelo menos 

20 anos de registos e com o mínimo de falhas, os autores estabeleceram curvas de precipitação 

máxima provável (PMP) em função da duração, curvas IDF, relações de proporcionalidade entre 

precipitações acumuladas em diferentes intervalos de tempo, curvas precipitação-área-duração (PAD) 

e, ainda, hietogramas de projeto. 

As curvas IDF foram estabelecidas para 27 postos udográficos onde foram calculadas as intensidades 

de precipitação para oito períodos de retorno diferentes: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 anos, para 

diferentes intervalos de precipitação. Tais durações dos eventos de precipitação dividem-se em três 

intervalos: entre 5 e 30 min; entre 30 min e 6 h; e entre 6 h e 48 h. 

Com o intuito de estimar precipitações intensas através de registos de precipitação máxima diária 

anual, Portela (2006) aborda diferentes procedimentos que permitem adotar as características locais 
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das precipitações nos regimes intensos e de curta duração. Para tal, através dessas características e 

com recurso às curvas IDF propostas por Brandão et al. (2001), foi desenvolvida uma abordagem onde, 

para o cálculo da análise de cheias para uma dada bacia hidrográfica, a precipitação intensa com 

relevância para essa análise, 𝑃𝑡
𝑇, seja calculada através da precipitação diária máxima anual, 𝑃24

𝑇 , para 

o mesmo período de retorno, T, através de um “coeficiente de repartição”, que é determinado através 

das curvas IDF de Brandão et al. (2001), reproduzindo, deste modo, as características das 

precipitações. Assim sendo, foram abordados três procedimentos de cálculo distintos entre si, mas 

que, contudo, apresentam resultados bastante próximos (Portela, 2006): 

▪ Procedimento 1 – é um método gráfico que utiliza oito superfícies de valores do quociente 

Pt/P24 entre duas precipitações: uma com duração t (Pt) e outra com duração de 24 h (P24). 

Ambas usam o mesmo período de retorno, T. Sendo um procedimento gráfico, basta, deste 

modo, identificar a localização da bacia hidrográfica na superfície correspondente, retirar o 

valor do quociente entre as duas precipitações e obter Pt. é de notar que as superfícies apenas 

permitem estimar precipitações com durações, t, equivalentes a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 e 48h. 

▪ Procedimento 2 – este procedimento utiliza a equação ( 3.1 ) para determinar a precipitação 

intensa com duração t. Este método assume que cada posto udográfico tem uma certa área 

de influência (obtida através do método de Thiessen), e, caso a bacia hidrográfica em estudo 

se localize nessa mesma área, a variação do quociente entre Pt/P24, para o mesmo período de 

retorno T, é idêntico à variação do posto udográfico associado. Na equação ( 3.1 ), t e P 

exprimem-se em horas, e para o parâmetro β é adotado o valor de 0,367. 

 
𝑃𝑡

𝑃24

= (
𝑡

24
)

𝛽

 ( 3.1 ) 

▪ Procedimento 3 – este procedimento é idêntico ao anterior mas distingue-se do mesmo na 

forma como se determina o quociente Pt/P24. Neste método, o quociente é estimado através da 

aplicação direta das curvas IDF propostas por Brandão et al. (2001). Embora este método sirva 

para qualquer duração, t, a sua aplicação está limitada aos períodos de retorno adotados nas 

curvas IDF de Brandão et al. (2001). A expressão que conduz ao cálculo do quociente Pt/P24 é 

dada por. 

 
𝑃𝑡

𝑃24

=
𝑎′𝑖  60𝑛′𝑖 𝑡(1+𝑛′

𝑖)

𝑎′3 60𝑛′3 24(1+𝑛′
3)

 ( 3.2 ) 

Na expressão ( 3.2), 𝑎′3 e 𝑛′
3 são o coeficiente e o expoente da curva IDF do intervalo de tempo 

onde se insere o período de 24 h, ou seja, no intervalo 6 h ≤ t ≤ 48 h, enquanto que 𝑎′𝑖 e 𝑛′
𝑖 

são os coeficientes equivalentes ao intervalo da duração da precipitação, t (i=1,2 ou 3). 
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Como mencionado anteriormente, os três procedimentos conduzem a resultados próximos. Não 

obstante, caso se pretenda um período de retorno que coincida com o estudo de Brandão et al. (2001), 

é aconselhável aplicar o procedimento 3. 

Nos procedimentos 2 e 3 parte-se do princípio de que a precipitação diária máxima anual, 𝑃24, para 

um determinado período de retorno, T, foi estimada através de registos de séries de precipitação dessa 

variável e com recurso ao ajustamento de leis estatísticas. 

3.3. CRITÉRIOS HIDROLÓGICOS 

No dimensionamento de passagens hidráulicas, um dos aspetos fundamentais passa por conhecer o 

escoamento total que aflui à infraestrutura. Em termos hidrológicos, o objetivo principal passa por 

determinar o caudal de ponta de cheia que servirá para dimensionar a obra hidráulica. Este processo 

é bastante complexo e não existe uma única fórmula direta para o seu cálculo. De facto, devido à 

complexidade do processo de formação do escoamento (Ramos, 2005) nas bacias hidrográficas, e às 

dificuldades inerentes ao seu estudo, vários autores têm proposto, ao longo das últimas décadas, 

várias metodologias para a determinação de caudais de ponta de cheia, como, por exemplo, o método 

Racional ou o método do Soil Conservation Service (SCS), ambos adotados nesta dissertação. 

Sendo os registos de caudais de ponta de cheia reduzidos, por norma usam-se dados pluviométricos, 

existentes em maior quantidade, para a determinação dos mesmos. De facto, na maioria dos casos, 

as vias de comunicação atravessam pequenos cursos de água em que, por norma, não existem dados 

de caudais. Deste modo, os registos pluviométricos servem, de certo modo, de input nas metodologias 

para o cálculo de caudais de ponta de cheia em bacias hidrográficas. 

No estudo dos regimes de escoamento nas bacias hidrográficas, com base em registos pluviométricos, 

assume-se, geralmente, a hipótese de que as durações de chuvadas para um certo período de retorno 

originam caudais de ponta de cheia de igual período de retorno. Esta hipótese não é necessariamente 

exata, visto que existem fenómenos como o teor de humidade do solo ou a própria variação da 

intensidade da chuvada que podem influenciar a magnitude da cheia. Todavia, para períodos de 

retorno elevados, a hipótese é aceitável (Martins, 2000). 

Nos próximos parágrafos, apresentam-se os principais conceitos hidrológicos utilizados no projeto de 

drenagem, em Portugal Continental. 

Tempo de concentração 

O tempo de concentração, tc, de uma bacia hidrográfica, numa dada secção de um curso de água, 

pode ser definido como o tempo necessário para que uma gota de água que caia num ponto 

cinematicamente mais afastado da bacia atinja a secção em questão do curso de água. O tempo de 

concentração é uma característica que varia consoante a própria bacia hidrográfica, sendo totalmente 

independente das características das chuvadas. 
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São várias as expressões existentes na literatura para o cálculo do tempo de concentração. Das 

existentes, destacam-se a Fórmula de Temez (Temez, 1978), a Fórmula de Kirpich (Kirpich, 1940) e a 

Fórmula do SCS (SCS, 1973) por serem as mais utilizadas no projeto de drenagem em Portugal 

Continental, cujas expressões se apresentam de seguida. 

a) Fórmula de Temez 

Adequada para bacias rurais e urbanas e utilizada frequentemente em bacias na Península Ibérica, a 

fórmula de Temez é dada por: 

 𝑡𝑐 = 0,3 (
𝐿𝑏

𝑖𝑚
0,25)

0,76

 ( 3.3 ) 

onde, 

▪ 𝑡𝑐 – tempo de concentração (h); 

▪ 𝐿𝑏 – desenvolvimento do curso de água principal (km); 

▪ 𝑖𝑚 – declive médio do curso de água principal. 

 

b) Fórmula de Kirpich 

A fórmula de Kirpich é aconselhada para bacias rurais, onde os canais são bem definidos e os declives 

médios estão compreendidos entre 3 % a 10 % (Martins, 2000). O método de cálculo baseia-se na 

equação 3.4: 

 𝑡𝑐 = 0,0663
𝐿𝑏

0,77

𝑖𝑚
0,385 ( 3.4 ) 

c) Fórmula do SCS 

O SCS (1973) propôs a seguinte expressão para o cálculo do tempo de concentração em bacias rurais: 

 𝑡𝑐 =
100

0,30480,8
×

(𝐿𝑏)0,8 × (
1000
𝐶𝑁

− 9)
0,7

1900√100 × 𝑑𝑚

 ( 3.5 ) 
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onde, 

▪ CN – número de escoamento da bacia hidrográfica; 

▪ 𝑑𝑚 – declive médio da bacia hidrográfica. 

Precipitação e Escoamento 

O binómio precipitação-escoamento e a relação entre ambos não são fáceis de determinar, sendo um 

processo de difícil quantificação. Desde o momento em que ocorre a precipitação, os percursos que a 

própria água pode adquirir até ao curso de água natural são vários, sendo um processo caótico e 

dinâmico, que é afetado por vários fatores (Figura 3.2) como o próprio escoamento superficial, a 

evapotranspiração, a interceção, o escoamento subterrâneo, a percolação ou o próprio escoamento 

base do percurso de água (Ramos, 2005). 

O aspeto fundamental para a obtenção final do escoamento e respetivo cálculo dos caudais de cheia 

passa por calcular a precipitação útil ou efetiva, ou seja, a parcela da precipitação que se transforma 

em escoamento superficial. Deste modo, a precipitação útil é determinada através da diferença entre 

a precipitação total e as perdas que ocorrem na bacia através de interceção, retenção e infiltração 

(Ramos, 2005). Para tal, será necessário calcular a capacidade de retenção do solo e de interceção 

da vegetação.  

 

Figura 3.2 – Hidrograma que representa a variação do escoamento direto (superficial), de base e intermédio 

(subterrâneo) com o tempo (in Martins (2000)). 

O método do SCS propõe uma metodologia expedita que se baseia na capacidade máxima de 

retenção, 𝑆𝑚𝑟. Esta grandeza tem como objetivo expressar a capacidade da bacia hidrográfica para 

reter água e que, como consequência, não é transformável em escoamento superficial. Está 

relacionada com um parâmetro denominado por número de escoamento (curve number - CN) que 

traduz a potencialidade da bacia em gerar escoamento superficial. Este método assume perdas iniciais, 

Ia, devidas à interceção, retenção e infiltração. Com estes dados de base, é possível calcular a 
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precipitação útil e, por sua vez, o respetivo caudal de ponta de cheia para a bacia em estudo. Em 

sentido oposto, o método Racional assume que não existem perdas de precipitação por retenção, 

infiltração ou evaporação (Martins, 2000; Ramos, 2005; SCS, 1973).  

Período de retorno 

Para qualquer obra hidráulica, existe um dimensionamento ótimo que adota critérios económicos que 

têm em conta os custos médios anuais para cada alternativa de projeto e os custos médios anuais 

associados aos prejuízos criados pela ocorrência de eventos extremos de precipitação e cheias, que 

tem em vista minimizar a soma de ambas as parcelas (Ramos, 2005). Esta metodologia não é de fácil 

aplicação visto ser necessário ter conhecimento de um grande volume de dados como a ocupação do 

solo, a topografia, a hidrologia, a hidráulica, e o tráfego, entre outros. 

Sendo a análise metodológica anteriormente mencionada pouca utilizada em projeto, é comum 

diversos países, incluindo Portugal, fixarem o caudal de projeto com base no estabelecimento de 

valores do período de retorno. 

O período de retorno, T, pode ser definido como o intervalo de tempo que, em termos médios, decorre 

para que um certo evento seja igualado ou excedido. Ao adotar e fixar um valor para o período de 

retorno, há que ter em conta vários aspetos importantes como a segurança da própria infraestrutura 

de transporte e dos seus utentes e, para além disso, os danos que a implantação dessa mesma obra 

pode impor nas áreas inundáveis das linhas de água afetadas (Ramos, 2005). 

Atualmente, em Portugal, é comum adotar valores para o período de retorno entre 10 a 20 anos para 

a drenagem longitudinal (consoante a importância da infraestrutura viária) e valores de 100 anos para 

a drenagem transversal. Em certos casos particulares, como rios com alguma dimensão e com elevado 

caudal, é corrente fixar-se o valor de T em 100 anos, verificando-se igualmente as simulações para 

uma cheia milenar, isto é, com período de retorno de 1000 anos. 

Caudal de ponta de cheia 

No dimensionamento de obras de drenagem, é essencial ter conhecimento, ou uma boa estimativa, 

dos caudais máximos que irão afluir à mesma. Geralmente, é suficiente calcular apenas os caudais de 

ponta de cheia, não sendo necessário determinar os hidrogramas de cheia. Noutros casos, a obtenção 

destes hidrogramas de cheia é fundamental. Por exemplo, quando se pretende implantar bacias de 

retenção e/ou de regularização para tentar evitar inundar as áreas adjacentes, os hidrogramas de cheia 

são bastante úteis e oportunos (Ramos, 2005). 

O cálculo dos caudais de ponta de cheia pode ser obtido através de diferentes métodos. Na literatura 

existe uma gama elevada de métodos que adotam diferentes critérios. Em geral, a determinação dos 

caudais de ponta de cheia é feita com recurso a fórmulas empíricas (fórmulas cinemáticas e não 

cinemáticas) e fórmulas de base estatística (Ramos, 2005). 
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No presente documento dar-se-á enfoque às fórmulas cinemáticas por serem as mais frequentemente 

utilizadas no projeto de drenagem em Portugal, nomeadamente, o Método Racional e o método do 

SCS. Em todo o caso, não se pode deixar de referenciar que as outras duas metodologias também 

são usadas. É comum usar-se as fórmulas empíricas em fase preliminares dos estudos (Estudos de 

Viabilidade, Estudos Prévios, etc.), onde o grau de pormenorização não é elevado e estas oferecem 

boas estimativas. As fórmulas de base estatística são mais utilizadas quando não existem dados 

suficientes para a precipitação para uma dada região e é necessário estimar, com base numa certa 

amostra existente, esses mesmos valores de precipitação. Destaca-se, para Portugal Continental, o 

trabalho elaborado por Loureiro (1984) onde, através de análise estatística, elaborou uma expressão 

para o cálculo de caudais de ponta de cheia que depende da região do país e da própria área da bacia 

hidrográfica. 

a) Método Racional 

Para aplicar o Método Racional, é necessário ter conhecimento de características como a área da 

bacia hidrográfica, o tipo de cobertura do solo da bacia e a intensidade de precipitação. Esta fórmula 

assume, embora seja pouco provável de tal acontecer, a ocorrência de uma precipitação, e respetiva 

intensidade de precipitação, uniforme em toda a bacia durante o período da chuvada, não ocorrendo 

perdas por retenção ou infiltração. Deste modo, a precipitação útil é a própria precipitação de projeto. 

A expressão toma a seguinte forma: 

 𝑄𝑝 =
𝐶 𝐼 𝐴

3,6
 ( 3.6 ) 

Onde: 

▪ 𝑄𝑝 – Caudal de ponta de cheia (m3/s); 

▪ 𝐶 – Coeficiente de escoamento; 

▪ 𝐼 – Intensidade de precipitação para uma chuvada com duração igual ao tempo de 

concentração da bacia (mm/h); 

▪ 𝐴 – Área da bacia hidrográfica (km2). 

O valor do coeficiente de escoamento, C, pode ser determinado através de tabelas próprias para o 

efeito, onde traduzem a relação dos tipos de solo (áreas urbanas vs. áreas rurais) com a retenção, 

infiltração e armazenamento de água na própria bacia (Ramos, 2005). 

b) Método do SCS 

O método do SCS usa como base o hidrograma unitário sintético (SCS, 1973). Este hidrograma é 

adimensional e está associado a uma precipitação útil, pu, calculada a partir da relação entre a 

precipitação útil e a precipitação total, segundo o SCS. As coordenadas do hidrograma sintético estão 

expressas em Q/Qp e t/tp, sendo tp o tempo de ascensão do hidrograma de cheia e Qp o caudal de 
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ponta. Conhecidas estas duas variáveis, é possível determinar o hidrograma de cheia. As expressões 

para a determinação são as seguintes (Ramos, 2005): 

 𝑡𝑝 = 0,665 𝑡𝑐 ( 3.7 ) 

 𝑄𝑝 =
0,277 𝑘 𝐴 𝑝𝑢 

𝑡𝑝

 ( 3.8 ) 

Onde: 

▪ 𝑄𝑝 – Caudal de ponta de cheia (m3/s); 

▪ 𝑡𝑐 – Tempo de concentração (horas); 

▪ 𝑡𝑝 – Tempo de ascensão (horas); 

▪ 𝑘 – Factor de ponta (usualmente, igual a 0.75); 

▪ 𝐴 – Área da bacia hidrográfica (km2); 

▪ 𝑝𝑢 – Precipitação útil (mm). 

Note-se que, para bacias com áreas relativamente elevadas (> 25 km2), Portela et al. (2000) 

aconselham a utilização de hietogramas com intensidade de precipitação não uniforme, adotando, 

também, durações de chuvadas iguais ou três vezes superior ao tempo de concentração da bacia 

hidrográfica. No segundo caso, os valores obtidos estão melhor ajustados à dimensão da bacia, 

obtendo-se caudais de ponta de cheia mais elevados. 

3.4. CRITÉRIOS HIDRÁULICOS 

No projeto e dimensionamento de obras de drenagem transversal como passagens hidráulicas, é 

fundamental ter em conta os critérios hidráulicos que servem de base ao seu dimensionamento. O 

processo de simular o escoamento no interior de obras de drenagem é bastante complexo, visto que 

o escoamento se processa em regime não uniforme (Ramos, 2005). Compreender qual o regime de 

escoamento para cada obra, tendo em conta as suas condições de implantação, é fundamental para 

o seu bom funcionamento hidráulico. De facto, tal conhecimento é um critério condicionante que 

permite realizar uma avaliação técnico-económica o mais apurada possível (Martins, 2000). 

A dimensão final da obra e a sua secção dependem de vários fatores. Estes fatores influenciam a 

forma como a passagem hidráulica se comportará hidraulicamente. De um modo geral, os fatores 

principais são os seguintes (Martins, 2000): 

▪ condições do escoamento a montante e a jusante da passagem hidráulica; 

▪ declive, desenvolvimento e material do aqueduto; 

▪ caudal de ponta de cheia; 
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▪ posição relativa da passagem hidráulica em relação ao curso natural da linha de água 

associada; 

▪ condições das margens e do leito do curso de água. 

Tendo em conta o referido anteriormente, a definição da passagem hidráulica passa por realizar um 

pré-dimensionamento da estrutura verificar se a obra tem a capacidade de vazão para os caudais de 

ponta de cheia calculados a partir das metodologias da secção anterior (Martins, 2000). Para além 

disso, as alturas de água a montante da obra necessitam de estar de acordo as folgas máximas 

admissíveis. Em certos casos, a folga entre a infraestrutura viária e a passagem hidráulica também 

necessita de obedecer a certas normas pré-definidas. Os valores dessas folgas variam de acordo com 

o tipo de infraestrutura, onde, por norma, estes valores são mais exigentes em infraestruturas 

ferroviárias. O mesmo acontece para as alturas de água a montante, exigindo-se uma maior margem 

de segurança de forma a proteger a superestrutura (balastro, travessas e carril). Por fim, será 

necessário avaliar a eventual proteção da obra, tanto a montante como a jusante, de forma a controlar 

fenómenos como a erosão, a sedimentação e o ravinamento. 

De acordo com a literatura existente, são vários os tipos de escoamento possíveis no interior de uma 

passagem hidráulica. Estes podem ser controlados por montante ou por jusante, consoante o tipo de 

escoamento e as condições em que a obra está implantada. Quando o controlo do escoamento se dá 

por montante, significa que a capacidade de vazão da obra é definida consoante a energia do 

escoamento na secção inicial da passagem hidráulica, conduzindo a que as características a jusante 

dessa secção não afetam a capacidade de vazão da mesma. Por outro lado, o controlo do escoamento 

dá-se por jusante quando se verifica escoamento em regime lento ou quando as alturas de água a 

jusante são elevadas que, como consequência, conduzem a fenómenos de submersão à saída, 

afetando diretamente a capacidade de vazão da obra (Martins, 2000; Ramos, 2005). Deste modo, 

deve-se privilegiar um escoamento cujo controlo seja por montante. 

No Quadro 3.1 e na Figura 3.3 é possível consultar os tipos de escoamento que ocorrem nas 

passagens hidráulicas. A simbologia utilizada é a seguinte: Hw corresponde à energia específica a 

montante, referida à soleira da secção de entrada, Tw é a altura de água a jusante, medida em relação 

à soleira da secção de saída, D corresponde ao diâmetro da conduta ou altura útil da secção, hc a 

altura crítica do escoamento para o caudal de dimensionamento, Qd, e S0 representa o declive da 

passagem hidráulica. 

Como referido anteriormente, é preferível, sempre que possível, a ocorrência de escoamentos 

controlados por montante, ou seja, escoamentos do tipo I e V. Isto permite que a altura de água seja 

apenas condicionada pelo declive e pelo próprio tipo de estrutura do aqueduto, dando possibilidade ao 

próprio projetista de calibrar a altura de água a montante, fazendo variar as condições de implantação 

(Martins, 2000). 
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Quadro 3.1 – Tipos e características do escoamentos em passagens hidráulicas (in Martins, 2000). 

Tipo do 
escoamento 

Forma do 
escoamento 

Controlo do 
escoamento 

I Superfície livre Entrada 

II Superfície livre Saída 

III Superfície livre Saída 

IV Sob pressão Saída 

V Superfície livre Entrada 

VI Sob pressão Saída 

 

O âmbito da presente secção passa apenas por apresentar as condicionantes principais dos critérios 

hidráulicos usados em projeto de drenagem. Para uma maior compreensão dos conceitos físicos aqui 

subjacentes, aconselha-se a consulta da vasta literatura existente sobre este tema (Martins, 2000; 

Ramos, 2005; Schall, Thompson, Zerges, Kilgore, & Morris, 2012) 
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Figura 3.3 – Tipos de escoamentos no interior de uma passagem hidráulica (in Martins (2000)). 

  



40 

 

 

 

  



41 

 

4. CASOS DE ESTUDO 

4.1. METODOLOGIA PROPOSTA 

A metodologia que se propôs para a análise dos casos de estudo – passagens hidráulicas existentes 

– passou por estimar, em primeiro lugar, a eventual alteração dos regimes de precipitação. Existindo, 

de facto, uma influência do clima na precipitação, esta irá, em teoria, refletir-se nos caudais de ponta 

de cheia das bacias hidrográficas, sendo esse o aspeto crítico deste trabalho e que se pretendeu 

estudar. De seguida, e após a estimação das novas precipitações de projeto, pretendeu-se verificar o 

funcionamento hidráulico dos casos de estudo tendo em conta as eventuais novas condições 

hidrológicas, avaliando-se se existiu algum impacto na capacidade de vazão da obra existente. Adotou-

se esta metodologia por permitir de forma expedita obter resultados. 

O principal fator a ter em conta na metodologia residiu na componente hidrológica, ou seja, nos 

métodos usados para estimar as precipitações e os respetivos caudais de ponta de cheia. Embora os 

critérios hidráulicos não se modifiquem, estes irão conduzir, em teoria, a resultados distintos visto que 

os valores de projeto são alterados. 

Deste modo, a metodologia proposta para a análise dos casos de estudo dividiu-se em três fases 

distintas: (1) estimação da precipitação de projeto; (2) análise hidrológica; e (3) análise hidráulica. 

1) Estimação da precipitação de projeto 

Para a estimação da precipitação de projeto foi adotada a metodologia do procedimento 3, 

desenvolvido em Portela (2006) e revisto no subcapítulo 3.2. Esta metodologia necessita, em primeiro 

lugar, da estimação da precipitação diária máxima anual, P24, para um certo período de retorno, T (que 

se adotou de 100 anos). Tal estimação foi realizada através da aplicação de uma lei estatística às 

séries de registos dessa variável para o posto udográfico associado a cada caso de estudo. Deste 

modo, a estimação da precipitação diária máxima anual pode ser efetuada através de uma expressão 

como a seguinte: 

 �̂� = �̅� + 𝐾. 𝑠′ ( 4.1 ) 

Onde, 

▪ �̂� – estimativa da precipitação diária máxima anual (P24); 

▪ �̅� – média da amostra dos registos de precipitação diária máxima anual; 

▪ 𝑠′ – desvio-padrão da amostra dos registos de precipitação diária máxima anual; 

▪ 𝐾 – fator de probabilidade da lei estatística selecionada. 
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Numa segunda fase, foi determinada a precipitação de projeto, 𝑃𝑡, para o período de retorno 

estabelecido (T = 100 anos) através do procedimento 3 da metodologia de Portela (2006), que recorre 

às características das chuvadas estabelecidas através dos parâmetros das curvas IDF elaboradas por 

Brandão et al. (2001). A precipitação de projeto foi então determinada pela equação ( 3.2) para uma 

duração da chuvada, t, que se adotou igual ao tempo de concentração da bacia. 

2) Análise hidrológica 

Para cada caso de estudo, foi efetuada uma análise hidrológica onde, numa primeira fase, se 

caracterizou a bacia, levantando as características necessárias ao seu estudo e, numa segunda fase, 

se efetuaram os cálculos necessários para a determinação dos caudais de ponta de cheia. 

Apresentam-se, de seguida, os passos necessários para o dimensionamento hidrológico: 

i. Caracterização da bacia. Levantamento dos seguintes dados: 

▪ A – área da bacia hidrográfica (km2); 

▪ L - Desenvolvimento do de água principal (km); 

▪ im – declive médio do curso de água principal (%); 

▪ C – coeficiente de escoamento da bacia hidrográfica; 

▪ CN – número de escoamento da bacia hidrográfica. 

ii. Cálculo do tempo de concentração9, 𝑡𝑐, da bacia hidrográfica segundo: 

▪ Fórmula de Temez. 

iii. Cálculo da intensidade média de precipitação de projeto (mm/h) através da precipitação de 

projeto, 𝑃𝑡, obtida pela metodologia de Portela (2006). 

 
𝐼 =

𝑃𝑡

𝑡𝑐

 
( 4.2 ) 

iv. Cálculo do caudal de ponta de cheia10 segundo: 

▪ Método Racional; 

▪ Método do SCS. 

 

3) Análise hidráulica 

Após se ter obtido o caudal de dimensionamento, por meio da análise hidrológica anteriormente 

realizada, procedeu-se à verificação hidráulica, isto é, à avaliação da capacidade de vazão da obra 

existente. Para tal, foi adotada a metodologia proposta pelo U.S Department of Transportation 

(adaptado de Schall et al., 2012): 

                                                      
9 Foi adotada a fórmula de Temez por ser uma metodologia adequada para bacias localizadas na Península 
Ibérica. Assumiu-se, em todos os casos, um valor mínimo para tc de 10 minutos. 
10 O método racional foi aplicado a bacias com áreas inferiores a 10 km2, enquanto que o método do SCS foi 
aplicado para bacias superiores a 10 km2. 
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i. Definição das características de implantação e estabelecimento dos seguintes critérios: 

▪ Energia específica a montante máxima admissível. 

▪ Material da obra hidráulica e respetivo coeficiente de rugosidade. 

▪ Desenvolvimento da passagem hidráulica. 

▪ Declive da passagem hidráulica. 

▪ Estrutura de entrada (boca de aterro ou boca em recipiente) da passagem hidráulica. 

ii. Cálculo da energia específica a montante, Hw, assumindo: 

a. Controlo a montante: 

 
H𝑤 = h𝑐 + 1,025 Ec ( 4.3 ) 

onde h𝑐  representa a altura crítica do escoamento e E𝑐  a altura cinética crítica do escoamento. Esta 

última é estimada em função da velocidade crítica, V𝑐 (rácio entre o caudal de dimensionamento e 

a área crítica – Eq. 4.10). Por sua vez, a área crítica, 𝐴𝑐, é função da altura crítica. As expressões 

de cálculo variam consoante a geometria da secção da obra hidráulica. Para secções circulares, 

as expressões são as seguintes: 

 
ℎ𝑐 =

1,01

𝐷0,26
 (

𝑄2

𝑔
)

0,25

 ( 4.4 ) 

 
𝜃𝑐 = 2 acos (1 − 2 

ℎ𝑐

𝐷
) ( 4.5 ) 

 
𝐴𝑐 =

𝐷2 (𝜃𝑐 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑐)

8
 ( 4.6 ) 

Onde D representa a altura da passagem hidráulica e θ o ângulo definido na Figura 4.1 . 

 

Figura 4.1 – Escoamento no interior de uma passagem hidráulica de secção circular (adaptado de Quintela (1984)). 

Por sua vez, para secções retangulares, as expressões são as seguintes: 

 

 

ℎ𝑐 =  (
𝑄2

𝑔 𝑏2
)

1/3

 ( 4.7 ) 
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𝐴𝑐 =  𝑏 ∗ ℎ𝑐 
( 4.8 ) 

Onde b representa a largura da secção retangular. Após determinadas as alturas críticas e 

respetivas áreas, a determinação da altura cinética crítica do escoamento é dada por: 

 𝑉𝑐 =
𝑄

𝐴𝑐

 ( 4.9 ) 

 𝐸𝑐 =
𝑉𝑐

2

2 g
 ( 4.10 ) 

b. Controlo a jusante: 

 
H𝑤 = 𝚫H + 𝑇𝑤 −  i. L ( 4.11 ) 

Onde 𝚫H representa a perda de carga total entre a secção de entrada e a secção de saída, 𝑇𝑤  é a 

altura de água a jusante, medida em relação à soleira da secção de saída e i e L representam o 

declive e o desenvolvimento da obra hidráulica, respetivamente. No caso de controlo à saída, a 

velocidade do escoamento é calculada assumindo um escoamento em secção cheia, o que irá 

variar consoante a geometria da secção. No entanto, as expressões para o cálculo da carga 

hidráulica a montante são idênticas em ambos os casos e são as seguintes: 

 
𝚫𝐻 = (1 + 𝐾𝑐 + 𝐾𝑒) ∗ 𝐸 ( 4.12 ) 

 𝐾𝑐 =
2 𝑔 𝐿

𝐾𝑠
2 𝑅ℎ

4/3
 ( 4.13 ) 

 𝐸 =
𝑉2

2 g
 ( 4.14 ) 

 𝑇𝑤 =
ℎ𝑐 + 𝐷

2
 ( 4.15 ) 

Nas expressões anteriores, 𝐾𝑐 representa o fator de perda de carga contínua; 𝐾𝑒 representa o fator 

de perda de carga localizada (0,20 para entradas em boca de lobo e 0,50 para entradas em boca 

em recipiente); 𝐾𝑠 representa o coeficiente de Manning-Strickler; 𝑅ℎ é o raio hidráulico; 𝐸 e 𝑉 são 

a altura cinética e a velocidade média do escoamento, respetivamente. 

iii. Análise da capacidade de vazão existente avaliando a altura crítica com a altura útil da secção. 

iv. Seleção da secção de controlo do escoamento (a que apresentar maior carga hidráulica a 

montante). 
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v. Verificação da folga máxima admissível a montante, adotando um critério de segurança de 

H𝑤/𝐷 ≤ 1,35 (Ramos, 2005). 

vi. Cálculo da velocidade média do escoamento à saída da passagem hidráulica. 

 

4.2. SELEÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO 

Os casos de estudo – passagens hidráulicas – foram selecionados tendo em conta vários indicadores 

que caracterizassem a obra em si. De modo a que fosse possível analisar dados de precipitação de 

dois postos udográficos distintos, foram selecionadas obras já existentes, em funcionamento, 

localizadas em regiões diferentes do território nacional. As obras selecionadas estão integradas na 

rede viária nacional do continente. 

Todas as passagens hidráulicas selecionadas são em betão armado pois, para além de não se ter tido 

acesso a passagens hidráulicas construídas com outro material aquando da realização do presente 

estudo, julga-se que os aquedutos em betão armado, atualmente, são os mais adequados para o 

escoamento dos caudais afluentes provenientes de cursos de água naturais, para além de terem uma 

vida útil superior do que, por exemplo, as obras metálicas, onde estas, em contacto com a água, 

apresentam vários problemas, sendo um deles a corrosão. Além disso, é possível afirmar, com alguma 

segurança, que, em eventuais futuras obras, grande parte das passagens hidráulicas sejam 

construídas em betão armado, por serem mais vantajosas do ponto de vista técnico-económico. 

No que diz respeito às condições de implantação atuais, estas irão ser mantidas na análise, 

assumindo-se, como pressuposto, que as cotas de soleira à entrada e à saída da passagem hidráulica, 

e respetivo declive e desenvolvimento, são variáveis que a entidade projetista, aquando do 

dimensionamento, definiu como as condições ótimas de implantação ou, em último caso, como as 

condições limite à implantação da obra de acordo com as eventuais restrições existentes. Deste modo, 

assume-se o pressuposto de que os eventuais problemas que surjam relativamente a insuficiente 

capacidade de vazão decorrentes da presente análise, estejam associados às alterações das 

precipitações de projeto (num possível contexto de alterações climáticas).  

Na seleção das obras para análise, e tendo em conta as condições de implantação existentes, apenas 

se teve como critério de seleção o tipo de secção existente e a respetiva dimensão da bacia 

hidrográfica associada. 

Embora este estudo possa ser aplicável a qualquer infraestrutura de transporte, o enfoque será em 

casos existentes em estradas nacionais. As infraestruturas rodoviárias como as autoestradas, os 

itinerários principais e as infraestruturas ferroviárias não serão analisadas. Contudo, a sua análise seria 

idêntica à das estradas nacionais, com a diferença de que os critérios de verificação de segurança, 

relativamente às alturas de água admissíveis e respetivas folgas, seriam, eventualmente, mais 

exigentes. 
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As obras selecionadas estão localizados em duas regiões distintas. Foram analisadas oito passagens 

hidráulicas no total, onde cinco estão situadas no Distrito de Beja (denominadas por B-1, B-2, B-3, B-

4 e B-5), nos concelhos de Ourique e Odemira (Figura 4.2), enquanto que as restantes três obras 

(denominadas por E-1, E-2 e E-3) se localizam no Distrito de Évora (Figura 4.3). Para as primeiras 

cinco, adotou-se o posto de udográfico de Relíquias (27G/01G) como referência. Para as passagens 

hidráulicas situadas em Évora, decidiu-se selecionar o posto de Pavia11 (20I/01G). 

 

Figura 4.2 – Localização dos casos de estudo em Beja e do posto udográfico de Relíquias. O limite a cor azul 

representa os limites da bacia hidrográfica correspondente (Google Earth). 

Salienta-se que todos os casos de estudo apresentados foram analisados para um período de retorno 

equivalente a 100 anos, pois é este valor que, atualmente, se julga ser o mais recomendado para o 

dimensionamento deste tipo de obras. Realça-se, contudo, que, hoje em dia, em situação de projeto, 

já se realizam verificações para cheias milenares em alguns casos particulares, nomeadamente em 

cursos de água com alguma relevância e caudal elevado que, por norma, coincidem com obras de arte 

como pontões com alguma dimensão ou pontes.  

                                                      
11 Do ponto de vista teórico, o posto udográfico mais adequado seria o de Évora-Cemitério (22J/02). Contudo, não 
foi possível ter acesso aos dados da precipitação diária máxima anual nos registos do SNIRH. 
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Figura 4.3 - Localização dos casos de estudo em Évora e do posto udográfico de Pavia. O limite a cor azul representa 

os limites da bacia hidrográfica correspondente (Google Earth). 

De seguida, abordar-se-ão as regiões em questão e os respetivos casos de estudo. 

4.3. CASOS DE ESTUDO DO DISTRITO DE BEJA 

4.3.1. BREVE CARACTERIZAÇÃO 

A região em análise situa-se nos concelhos de Odemira e Ourique, no distrito de Beja, no Alentejo. Os 

casos de estudo inseridos nesta região estão implantados nas estradas nacionais EN389 e EN123, 

infraestruturas estas que foram construídas da década de 1920. No total, esta região conta com cinco 

casos de estudo, onde três se situam na EN389 (B-1, B-2 e B-3) e dois na EN123 (B-4 e B-5). 

A obra B -1 consiste numa passagem hidráulica em betão armado com dupla secção retangular com 

dimensões 1,76 m × 1,54 m (base × altura) (estas dimensões não são usais de se adotarem em 

contexto de obra, pelo que se deduz que existiu um fenómeno de assentamento/deslocamento do 

aterro que conduziu à alteração das suas dimensões iniciais). A obra está implantada com declive de 

1,00 % e desenvolvimento de 19,15 m (Figura 4.4). As estruturas de entrada e de saída são em boca 

de lobo e apresentam alguma vegetação, o que pode condicionar o escoamento. A jusante verifica-se 

o fenómeno de ravinamento, não existindo qualquer estrutura de dissipação de energia. A obra 

apresenta alguns vestígios de degradação, especialmente no seu interior. 
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Figura 4.4 - Boca de entrada (à esquerda) e de saída (à direita) da passagem hidráulica B -1 (COBA, 2018). 

A segunda obra nesta região (B-2) é uma passagem hidráulica em betão armado que apresenta secção 

retangular de 0,63 m × 0,56 m (base × altura) (de modo semelhante ao caso de estudo anterior, estas 

dimensões também não representam uma secção típica, deduzindo-se, portanto, que existiu um 

fenómeno de assentamento/deslocamento do aterro, alterando as dimensões iniciais da obra). O seu 

declive é de 1,00 % e prolonga-se ao longo de 8,93 m (Figura 4.5). Verifica-se que ambas as estruturas 

de entrada e de saída são em boca de lobo, estando parcialmente obstruídas com alguma vegetação. 

À semelhança do caso anterior, verifica-se, igualmente, a inexistência de uma estrutura de dissipação 

de energia à saída, estando o fenómeno de ravinamento presente. 

  

Figura 4.5 - Boca de entrada (à esquerda) e boca de saída (à direita) da passagem hidráulica B -2 (COBA, 2018). 

A passagem hidráulica B-3 é também uma passagem hidráulica em betão armado. A sua secção é 

dupla, onde cada um dos módulos apresenta dimensões de 1,60 m × 2,00 m (base × altura). A obra 

está implantada com declive de 1,00 % e desenvolvimento de 14,78 m (Figura 4.6). Com base na 

Figura 4.6, verifica-se que apenas foi possível ter acesso à estrutura de entrada da obra, onde esta 

apresenta vegetação bastante densa, condicionando o escoamento à entrada da passagem hidráulica. 

O facto da obra apresentar dois módulos (dupla secção) com a existência de um septo central, 

conduziu também à acumulação do material transportado nessa zona. A sua entrada é em boca de 

lobo. 



49 

 

 

Figura 4.6 - Boca de entrada da passagem hidráulica B-3 (COBA, 2018). 

O quarto caso de estudo da região é a passagem hidráulica B-4. A obra é em betão armado com 

secção retangular de dimensões 2,60 m × 2,70 m (base × altura). A obra está implantada com declive 

de 0,50 % e desenvolvimento de 18,00 m (Figura 4.7). De acordo com a Figura 4.7, a obra apresenta-

se em bom estado de conservação, não se verificando fenómenos de ravinamento. Contudo, é visível 

alguma erosão no betão da laje superior à entrada, onde em certos locais não existe recobrimento das 

armaduras, o que poderá vir a colocar em causa a sua estabilidade estrutural. 

  

Figura 4.7 – Boca de entrada (à esquerda) e boca de saída (à direita) da passagem hidráulica B-4 (COBA, 2018). 

O último caso de estudo (B-5) nesta região trata-se de uma obra em betão armado com secção 

retangular dupla de dimensões 3,30 m × 3,40 m (base × altura), apresentando declive e 

desenvolvimento de 1,20 % e 22,71 m, respetivamente (Figura 4.8). De acordo com a Figura 4.8, é 

possível verificar que a obra se encontra num estado de conservação aceitável, apresentando uma 

entrada e saída em boca de lobo. 
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Figura 4.8 – Boca de entrada (à esquerda) e boca de saída (à direita) da passagem hidráulica B-5 (COBA, 2018). 

De um modo geral, as obras analisadas nesta região são de dimensões relativamente elevadas para 

passagens hidráulicas. O Quadro 4.1 sintetiza as características principais de cada caso de estudo. 

Quadro 4.1 – Características gerais dos casos de estudo no distrito de Beja. 

Localização 
Passagem 
Hidráulica 

N.º 
Módulos 

Secção 
(m x m) 

Declive 
(%) 

Comprimento 
(m) 

Odemira/Ourique, Beja B-1 2 1,76 x 1,54 1,00 19,15 

Odemira/Ourique, Beja B-2 1 0,63 x 0,56 1,00 8,93 

Odemira/Ourique, Beja B-3 2 1,60 x 2,00 1,00 14,78 

Odemira/Ourique, Beja B-4 1 2,60 x 2,70 0,50 18,00 

Odemira/Ourique, Beja B-5 2 3,30 x 3,40 1,20 22,71 

 

4.3.2. ESTIMATIVA DA PRECIPITAÇÃO DIÁRIA MÁXIMA ANUAL 

Como referido anteriormente, foi adotado o procedimento 3 da metodologia de Portela (2006) para o 

cálculo da precipitação de projeto. Esta metodologia requer, numa primeira fase, a estimativa da 

precipitação diária máxima anual, P24, que pode ser estimada com recurso às séries de registos de 

precipitação dos postos udográficos em análise, presentes no SNIRH. 

Deste modo, para o posto udográfico de Relíquias (27G/01G), obteve-se a série de registos de 

precipitação diária máxima anual para o maior número de anos disponíveis (Quadro 4.2), ou seja, para 

o período compreendido entre 1931-2018 (não se consideraram os registos disponíveis do ano 2019 

por ainda não se conhecerem os valores de precipitação diária para o ano inteiro). A evolução histórica 

destes registos pode ser consultada na Figura 4.9. 

É de se notar que, para certos anos em particular, a precipitação diária máxima anual não se 

encontrava disponível para consulta, pelo que os seus valores foram obtidos através dos registos de 

precipitação diária disponíveis para os anos em causa, retirando-se, assim, o respetivo valor máximo 
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para cada ano em falta. Noutros casos, nomeadamente entre 2011 e 2015, coincidente com o período 

de crise económica em Portugal, não existem quaisquer dados disponíveis no SNIRH. 

Pela análise da Figura 4.9, constata-se que nos primeiros 30 anos de registos existe uma ligeira 

tendência crescente. Sensivelmente a partir da década de 1960, observa-se uma ligeira tendência 

decrescente da precipitação diária máxima anual. Nesta série, o menor valor registado pertence ao 

ano 2008, que atingiu um valor de precipitação de 20,90 mm. Observam-se três registos de cerca de 

100 mm (1947, 1979 e 1997) e, ainda um registo, em 1949, que atingiu os 226 mm. Este valor 

sobressai-se dos restantes, pelo que se julgou conveniente aplicar um teste estatístico (teste de 

Grubbs e Beck) de forma a averiguar se se estava na presença de um valor espúrio. O teste revelou 

que, de facto, se trata de um valor espúrio (um outlier). Todavia, o valor não foi retirado da análise. 

Quadro 4.2 – Registos de precipitação diária máxima anual (PDMA) para o posto de Relíquias (27G/01G) (SNIRH). 

Ano 
PDMA 
(mm) 

 

Ano 
PDMA 
(mm) 

 

Ano 
PDMA 
(mm) 

 

Ano 
PDMA 
(mm) 

   

   

1931 25,20  1952 33,00  1973 25,40  1994 34,20 

1932 46,00  1953 45,00  1974 30,80  1995 37,00 

1933 59,00  1954 35,00  1975 61,30  1996 34,50 

1934 34,00  1955 46,00  1976 39,00  1997 104,50 

1935 38,40  1956 60,00  1977 48,00  1998 30,00 

1936 26,00  1957 64,00  1978 64,40  1999 63,50 

1937 76,00  1958 80,00  1979 97,40  2000 34,00 

1938 44,40  1959 39,00  1980 34,60  2001 35,50 

1939 34,00  1960 48,40  1981 65,40  2002 32,20 

1940 66,00  1961 53,00  1982 52,60  2003 35,60 

1941 39,00  1962 72,00  1983 54,70  2004 23,80 

1942 45,00  1963 84,00  1984 50,30  2005 38,30 

1943 31,40  1964 53,00  1985 39,70  2006 57,80 

1944 30,20  1965 30,00  1986 60,90  2007 45,50 

1945 36,00  1966 42,00  1987 25,40  2008 20,90 

1946 52,00  1967 37,80  1988 46,00  2009 22,40 

1947 102,00  1968 54,80  1989 42,30  2010 30,10 

1948 45,00  1969 63,80  1990 41,20  2015 36,70 

1949 226,00  1970 58,20  1991 38,50  2016 28,70 

1950 26,80  1971 40,80  1992 27,50  2017 31,90 

1951 74,00  1972 44,20  1993 53,80  2018 22,40 

           
Média (mm) 48,08        

Desvio-Padrão (mm) 26,59        

Coeficiente Variação, Cv 0,55        

Coeficiente Assimetria, Ca 3,96        
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Figura 4.9 – Evolução histórica dos registos de precipitação diária máxima anual para o período 1931-2018 do posto 

de Relíquias (27G/01G). 

De forma a estimar a precipitação diária máxima anual, aplicaram-se quatro leis estatísticas (lei Normal, 

lei de Gumbel, lei Log-Normal e lei de Pearson III) à série de registos de precipitação. A aplicação 

destas leis permite visualizar os dados de precipitação em função da normal reduzida, Z. O valor da 

normal reduzida está associado a uma probabilidade empírica de não excedência, F, que depende da 

dimensão da amostra. Por sua vez, o valor de F está associado a um período de retorno, T.  

Deste modo, a aplicação das séries de registos em função do valor da normal reduzida, Z, permite, de 

uma forma gráfica, averiguar qual a lei que melhor se ajusta aos dados de séries disponíveis (Figura 

4.10). Verifica-se que a lei Log-Normal, para os registos disponíveis, é a que melhor se ajusta. 

Neste contexto, decidiu-se obter o valor da estimativa da precipitação diária máxima anual, P24, por 

aplicação dessa mesma lei. Adotando um período de retorno de 100 anos, obteve-se uma estimativa 

para P24 de 112,45 mm. Os resultados podem ser consultados no Quadro 4.3. 

Quadro 4.3 – Estimativa da precipitação diária máxima anual segundo a lei Log-Normal no posto de Relíquias 

(27G/01G). 

Lei Estatística 

Probabilidade de 
Não Excedência 

F 
(-) 

Valor Normal 
Reduzida 

Z 
(-) 

Período de Retorno 
T  

(anos) 

Estimativa 
P24 

(mm) 

Log-Normal 0,99 2,326 100 112,45 
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Figura 4.10 – Aplicação das leias estatísticas à série de registos de PDMA no posto de Relíquias (27G/01G). 

 

4.3.3. CÁLCULO DO CAUDAL DE PONTA DE CHEIA 

A determinação dos caudais de ponta de cheia para as várias obras segue a metodologia proposta 

descrita no subcapítulo 4.1. Para cada caso de estudo, foi elaborado uma análise, através de cartas 

militares, das principais características das bacias hidrográficas. Tais características passaram por 

levantar as cotas do ponto mais elevado e do ponto mais baixo da linha de água principal, a área da 

bacia e o desenvolvimento do curso de água principal da mesma. Estes dados permitem obter o 

desnível e o declive médio do curso de água principal. As características da bacia apresentam-se 

sintetizadas no Quadro 4.4. Note-se que, de acordo com a bibliografia do tema, foram adotados valores 

do coeficiente de escoamento e do número de escoamento de 0,60 e 85, respetivamente, pois todas 

as bacias se inserem em meio rural, onde a percentagem de áreas impermeabilizadas é residual.  

Quadro 4.4 – Características gerais das bacias hidrográficas no distrito de Beja. 

Localização 
Bacia 

hidrográfica 
Área 
(km2) 

Comprimento 
(m) 

Altura média 
(m) 

Declive médio 
(%) 

C CN 

Odemira/Ourique, Beja B B-1 3,527 2078,00 45,00 2,17 0,60 85 

Odemira/Ourique, Beja B B-2 0,154 494,00 23,00 4,66 0,60 85 

Odemira/Ourique, Beja B B-3 4,965 4650,00 151,00 3,25 0,60 85 

Odemira/Ourique, Beja B B-4 3,368 3419,00 50,00 1,46 0,60 85 

Odemira/Ourique, Beja B B-5 10,388 5630,00 87,00 1,55 0,60 85 
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Através das características principais das bacias, é possível estimar o tempo de concentração de cada 

bacia de acordo com o método apresentado no subcapítulo 4.1. Para além das características das 

bacias, foi estimada a precipitação de projeto, Pt, de acordo com a metodologia de Portela (2006), já 

introduzida no subcapítulo 3.2, através da expressão ( 3.2). Para a estimativa de Pt, é necessário ter 

conhecimento dos parâmetros das curvas IDF desenvolvidas por Brandão et al. (2001) associados à 

duração da chuvada que é assumida neste estudo como o tempo de concentração da bacia. Através 

desses parâmetros, estima-se o coeficiente de repartição, dado pela equação ( 3.2), onde, por sua vez, 

se calcula a precipitação de projeto recorrendo à precipitação diária máxima anual estimada. Os 

resultados obtidos podem ser consultados no Quadro 4.5. 

Quadro 4.5 – Determinação dos valores da precipitação de projeto segundo Portela (2006) para o distrito de Beja. 

Bacia 
hidrográfica 

Tempo de 
concentração 

(h) 

Parâmetros IDF Coef. 
Repartição 

PDMA 
(mm) 

Precipitação de 
Projeto 
(mm) a’ n’ 

B B-1 1,08 1043,80 -0,705 0,4787 112,45 53,83 

B B-2 0,31 340,39 -0,380 0,2815 112,45 31,65 

B B-3 1,85 1043,80 -0,705 0,5606 112,45 63,04 

B B-4 1.70 1043,80 -0,705 0,5472 112,45 61,53 

B B-5 2,46 1043,80 -0,705 0,6100 112,45 68,60 

Por fim, estão reunidas as condições necessárias para a determinação da intensidade de precipitação 

e respetivos caudais de ponta de cheia que irão servir mais adiante para a análise da capacidade de 

vazão das passagens hidráulicas. É de notar que a intensidade de precipitação é deduzida através do 

rácio entre a precipitação de projeto e o tempo de concentração, enquanto que os caudais de 

dimensionamento são deduzidos tendo em conta as hipóteses admitidas no subcapítulo 4.1. Segundo 

o Quadro 4.6, é possível verificar, como seria de esperar, que quanto maior a área da bacia, maior é o 

escoamento na secção de controlo definida pela obra hidráulica. Refere-se ainda o facto de que os 

caudais mais elevados (B B-1, B B-3 e B B-5) correspondem a obras com secção dupla (dois módulos). 

Quadro 4.6 – Quadro hidrológico geral dos casos de estudo do distrito de Beja. 

Bacia 
A 

(km2) 
Lb 

(m) 
H’ 

(m) 
im 

(%) 
C 
(-) 

CN 
(-) 

tc 
(h) 

Coef. 
Repartição 

(-) 

P24 
(mm) 

Pt 
(mm) 

I 
(mm/h) 

Q 
(m3/s) 

B B-1 3,53 2078 45 2,17 0,60 85 1,08 0,4787 112,45 53,83 49,69 29,21 

B B-2 0,15 494 23 4,66 0,60 85 0,31 0,2815 112,45 31,65 100,70 2,58 

B B-3 4,97 4650 151 3,25 0,60 85 1,85 0,5606 112,45 63,04 34,07 28,19 

B B-4 3,37 3419 50 1,46 0,60 85 1,70 0,5472 112,45 61,53 36,10 20,27 

B B-5 10,39 5630 87 1,55 0,60 85 2,46 0,6100 112,45 68,60 27,84 44,74 

 

4.3.4. ANÁLISE DA CAPACIDADE DE VAZÃO 

Com recurso à metodologia apontada no subcapítulo 4.1, procedeu-se com a avaliação da capacidade 

de vazão das obras no distrito de Beja. Os resultados dessa análise estão presentes no Quadro 4.7. 

Como referido anteriormente, assume-se neste trabalho que as características de implantação das 

obras existentes, por parte da entidade projetista aquando da realização do projeto de execução, foram 
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consideradas como as ideais. Em consequência, assume-se igualmente, que o dimensionamento 

hidráulico foi bem efetuado. Deste modo, o facto das obras apresentarem problemas de capacidade 

de vazão está associado às alterações das precipitações de projeto (assumindo um contexto de 

alterações climáticas). 

A condição de segurança assumida foi adotar uma relação de Hw/D ≤ 1,35, ou seja, que apenas é 

permitida que a altura de água a montante ultrapasse, no máximo, 35 % da altura da secção da obra. 

Das cinco obras em análise, constata-se que existem duas obras (B-1 e B-2) que não têm capacidade 

de vazão para os caudais afluentes. As obras B-1 e B-2 apresentam uma altura crítica superior à altura 

útil da secção o que, por sua vez, conduz a que não exista uma secção de controlo do escoamento. 

Deste modo, conclui-se que ambas as obras, para os novos caudais de ponta de cheia, não se 

apresentam dimensionadas de forma satisfatória. 

A obra B-3 apresenta capacidade de vazão para o caudal afluente. Todavia, o escoamento é controlado 

por jusante, o que implica problemas relacionados com regime lento no interior da conduta e 

submersões à saída, o que não é muito conveniente para o bom funcionamento da obra. Contata-se 

que a relação Hw/D atinge um valor superior ao definido anteriormente (1,35) o que conduz a problemas 

relacionados com a altura de água máxima a montante admissível, pondo em risco as condições de 

segurança do aterro e da via rodoviária.  

As restantes duas obras, B-4 e B-5, mesmo com as novas precipitações de projeto, não apresentam 

quaisquer problemas, assumindo-se, portanto, que continuam dimensionadas de forma adequada para 

os regimes de precipitação mais atuais, apresentando controlos de escoamento à entrada e alturas de 

água a montante admissíveis. 

No que diz respeito às velocidades à saída, em projeto é comum adotar velocidades máximas entre 

4,5 e 5,0 m/s. Contudo, e adotando uma estrutura de dissipação de energia adequada como, por 

exemplo, tapetes de enrocamento, é possível que as velocidades praticadas possam atingir valores 

cerca de 6,0 m/s. Deste modo, e de acordo com o Quadro 4.7, verifica-se que as velocidades à saída 

das obras, Vs, não são muito elevadas, com exceção para a obra B-5. 

Quadro 4.7 – Quadro hidráulico geral dos casos de estudo no distrito de Beja. 

PH 
Secção 
(m x m) 

Q 
(m3/s) 

D 
(m) 

Controlo à Entrada Controlo à Saída 

SC* 
Vs 

(m/s) Hw 
(m) 

Hw/D 
(-) 

Ke 

(-) 

ΔH 

(m) 

hc 
(m) 

Tw 
(m) 

L 
(m) 

i 
(%) 

Hw 
(m) 

Hw/D 
(-) 

B-1 2 x (1,76 x 1,54) 29,21 1,54 - - 0,20 2,08 1,91 - 19,15 1,00 - - - - 

B-2 0,63 x 0,56 2,58 0,56 - - 0,20 4,31 1,20 - 8,93 1,00 - - - - 

B-3 2 x (1,60 x 2,00) 28,19 2,00 3,01 - 0,20 1,33 1,99 2,00 14,78 1,00 3,18 1,59 J 4,41 

B-4 2,60 x 2,70 20,27 2,70 2,78 1,03 0,20 0,55 1,84 2,27 18,00 0,50 2,73 - M 4,47 

B-5 2 x (3,30 x 3,40) 44,74 3,40 2,53 0,74 0,20 0,26 1,67 2,54 22,71 1,20 2,53 - M 6,33 

* SC – Secção de controlo; M – Montante; J – Jusante. 
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4.4. CASOS DE ESTUDO DO DISTRITO DE ÉVORA 

4.4.1. BREVE CARACTERIZAÇÃO 

A segunda região estudada no presente trabalho situa-se no concelho de Alandroal, no distrito de 

Évora. Os casos de estudo inseridos nesta região são obras implantadas na estrada nacional EN373, 

infraestrutura esta que foi construída na década de 1950. No total, esta região conta com três casos 

de estudo denominadas por E-1, E-2 e E-3. 

A primeira obra em análise (E-1) nesta região consiste numa passagem hidráulica em betão armado 

com secção circular de diâmetro 1,20 m, apresentando declive de 1,00 % e desenvolvimento total de 

28,15 m (Figura 4.11). A obra em si apresenta estruturas de entrada e saída em boca de lobo. Embora 

estas se encontrem num bom estado de conservação, é visível o fenómeno de ravinamento à saída 

da passagem hidráulica devido à inexistência de uma estrutura de dissipação de energia como, por 

exemplo, um tapete de enrocamento adequado. 

  

Figura 4.11 – Boca de saída (à esquerda) e vista para jusante (à direita) da passagem hidráulica E-1 (COBA, 2017). 

O segundo caso de estudo (E-2) conta com uma passagem hidráulica igualmente em betão armado 

com secção circular com diâmetro igual a 0,80 m. A obra está implantada com declive de 0,50 % e 

desenvolvimento de 17,05 m (Figura 4.12). A passagem hidráulica encontra-se num bom estado de 

conservação, não apresentado fenómenos de ravinamento ou erosão, existindo apenas uma 

vegetação ligeira à entrada. As estruturas de entrada e de saída são em boca de lobo. 

  

Figura 4.12 – Boca de entrada (à esquerda) e vista para jusante (à direita) da passagem hidráulica E-2 (COBA, 2017). 
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O terceiro e último caso de estudo (E-3) consiste numa obra em betão armado com secção retangular 

de dimensões 2,00 m × 2,00 m (base × altura). A obra está implantada com declive de 0,50 % e 

desenvolvimento de 25,50 m (Figura 4.13). As estruturas de entrada e de saída são em boca de lobo 

e a própria obra encontra-se num estado de conservação aceitável, não apresentando quaisquer 

fenómenos de erosão ou ravinamento. 

 

Figura 4.13 – Boca de entrada da passagem hidráulica E-3 (COBA, 2017). 

As três obras presentes no distrito de Évora encontram-se, de um modo geral, num estado de 

conservação aceitável. O Quadro 4.8 sintetiza as características principais de cada caso de estudo. 

Quadro 4.8 – Características gerais dos casos de estudo no distrito de Évora. 

Localização 
Passagem 
Hidráulica 

N.º 
Módulos 

Tipo 
Secção1 
(m × m) 

Declive 
(%) 

Comprimento 
(m) 

Évora E-1 1 Circular 1,20 1,00 28,15 

Évora E-2 1 Circular 1,00 0,50 17,05 

Évora E-3 1 Retangular 1,60 × 2,00 1,00 25,50 

1 – Refere-se ao diâmetro no caso de secções circulares. 

4.4.2. ESTIMATIVA DA PRECIPITAÇÃO DIÁRIA MÁXIMA ANUAL 

De modo idêntico ao efetuado no subcapítulo 4.3.2, foi estimada a precipitação diária máxima anual 

para o posto de Pavia (20I/01G) com recurso às séries de registos desta variável disponíveis no 

SNIRH. 

A série de registos de precipitação diária máxima anual disponíveis no SNIRH, para o posto de Pavia 

(20I/01G), compreende o período 1911-2018 (Quadro 4.9). Foram descartados os registos de 2019 

por, aquando da realização deste trabalho, ainda não se conhecer a série completa para o ano em 

questão. Salienta-se o facto de que os registos de precipitação diária máxima anual para alguns anos 

não se encontravam disponíveis para consulta. Contudo, através dos registos de precipitação diária, 

foi possível retirar o valor máximo correspondente para cada ano em falta na série. Refere-se, ainda, 

que para o período 2011-2013 não houve qualquer registo por parte do SNIRH neste posto udográfico. 
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Pela análise da Figura 4.14, é possível verificar uma tendência crescente no período entre 1930 e 

1970, seguido de uma ligeira tendência decrescente até ao presente. Ao longo da série, verificam-se 

dois registos particularmente elevados nos anos de 1921 e 1983, com níveis de precipitação de 92,30 

e 95,50 mm, respetivamente. Os níveis de precipitação mais baixos registaram-se no final da década 

1920 (PDMA = 10,20 mm). 

Quadro 4.9 - Registos de precipitação diária máxima anual (PDMA) para o posto de Pavia (20I/01G) (SNIRH). 

Ano 
PDMA 
(mm) 

 

Ano 
PDMA 
(mm) 

 

Ano 
PDMA 
(mm) 

 

Ano 
PDMA 
(mm)    

1911 28,00  1936 32,80  1962 38,90  1989 58,00 

1912 24,20  1937 43,20  1963 63,30  1990 27,50 

1913 31,30  1938 25,20  1964 26,70  1991 27,80 

1914 33,50  1939 42,80  1965 41,20  1992 37,50 

1915 20,20  1940 45,00  1966 84,20  1993 35,20 

1916 25,40  1941 34,20  1967 57,50  1994 28,50 

1917 38,20  1942 25,70  1968 29,50  1995 39,10 

1918 36,70  1943 46,30  1969 70,20  1996 56,80 

1919 35,20  1944 34,20  1970 43,70  1997 80,00 

1920 25,30  1945 24,20  1971 36,20  1998 40,00 

1921 92,30  1946 24,30  1972 60,20  1999 55,20 

1922 15,30  1947 71,40  1973 28,00  2000 48,40 

1923 50,40  1948 37,40  1974 25,00  2001 30,20 

1924 37,20  1949 28,10  1975 31,40  2002 33,20 

1925 35,70  1950 43,80  1976 38,40  2003 21,70 

1926 40,50  1951 58,10  1977 34,00  2004 18,20 

1927 10,30  1952 58,20  1978 47,00  2005 34,20 

1928 40,20  1953 40,20  1979 57,00  2006 32,40 

1929 10,20  1954 20,80  1980 36,50  2007 68,80 

1930 10,20  1955 62,40  1981 84,20  2008 23,90 

1931 15,30  1956 69,00  1982 45,00  2009 14,80 

1932 25,20  1957 44,00  1983 95,50  2010 18,60 

1933 40,20  1958 37,20  1984 33,00  2014 12,40 

1934 20,40  1959 26,20  1985 48,50  2015 26,00 

1935 20,20  1960 36,70  1986 38,00  2016 36,00 

   1961 49,00  1987 38,60  2017 24,60 

      1988 26,00  2018 40,00 

Média (mm) 38,56        

Desvio-Padrão (mm) 17,52        

Coeficiente Variação, Cv 0,45        

Coeficiente Assimetria, Ca 1,09        
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Figura 4.14 - Evolução histórica dos registos de precipitação diária máxima anual para o período 1931-2018 do posto 

de Pavia (20I/01G). 

Recorreram-se, novamente, às quatro leis estatísticas previamente aplicadas no subcapítulo 4.3.2 (lei 

Normal, lei de Gumbel, lei Log-Normal e lei de Pearson III) para determinar qual destas seria a mais 

adequada e que se ajustasse melhor à série de registos para, desse modo, estimar a precipitação 

diária máxima anual para o posto em análise, pois, como mencionado anteriormente, através de uma 

forma gráfica e visual, é possível determinar qual a lei que se ajusta melhor à série de registos de 

precipitação (Figura 4.15). 

Pela análise da Figura 4.15. constata-se, por análise gráfica, que a lei Log-Normal é a que melhor 

representa o comportamento da série de registos de PDMA. Deste modo, obteve-se a estimativa da 

precipitação diária máxima anual, P24, através dessa lei, adotando um período de retorno de 100 anos. 

Obteve-se um valor estimado de 101,59 mm. Os resultados apresentam-se no Quadro 4.10. 

Quadro 4.10 – Estimativa da precipitação diária máxima anual segundo a lei Log-Normal no posto de Pavia (20I/01G). 

Lei Estatística 

Probabilidade de 
Não Excedência 

F 
(-) 

Valor Normal 
Reduzida 

Z 
(-) 

Período de Retorno 
T  

(anos) 

Estimativa 
P24 

(mm) 

Log-Normal 0,99 2,326 100 101,59 
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Figura 4.15 - Aplicação das leias estatísticas à série de registos de PDMA no posto de Pavia (20I/01G). 

 

4.4.3. CÁLCULO DO CAUDAL DE PONTA DE CHEIA 

Os três casos de estudo localizados no distrito de Évora seguiram a metodologia proposta no 

subcapítulo 4.1 no que diz respeito à estimativa do caudal de dimensionamento. Com recurso a cartas 

militares, foram determinadas as características principais das três bacias hidrográficas, tais como as 

cotas dos pontos mais alto e mais baixo da linha de água principal, a área, o desenvolvimento do curso 

de água principal. Estes permitiram, por sua vez, estimar o desnível e declive médio do mesmo. 

Analogamente ao verificado no distrito de Beja, as obras situadas no distrito de Évora também se 

situam em meio rural, pelo que se adotou um coeficiente de escoamento e um número de escoamento 

de 0,60 e 85, respetivamente. As características principais das bacias podem ser consultadas no 

Quadro 4.11. 

Quadro 4.11 – Características gerais das bacias hidrográficas no distrito de Évora. 

Localização 
Bacia 

hidrográfica 
Área 
(km2) 

Desenvolvimento 
(m) 

Altura média 
(m) 

Declive médio 
(%) 

C CN 

Évora B E-1 1,853 2,892,34 61,00 2,11 0,60 85 

Évora B E-2 0,430 1,471,29 51,00 3,47 0,60 85 

Évora B E-3 1,285 2,312,05 70,00 3,03 0,60 85 
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A partir destes dados, é possível determinar o respetivo tempo de concentração e a precipitação de 

projeto, Pt, para cada obra hidráulica. Através dos parâmetros das curvas IDF e da estimativa da 

precipitação diária máxima anual, foi possível determinar tais precipitações de projeto com recurso, 

uma vez mais, à metodologia de Portela (2006). Os resultados obtidos constam do Quadro 4.12. 

Quadro 4.12 – Determinação dos valores da precipitação de projeto segundo Portela (2006) para o distrito de Évora. 

Bacia 
hidrográfica 

Tempo de 
concentração 

(h) 

Parâmetros IDF Coef. 
Repartição 

PDMA 
(mm) 

Precipitação 
Projeto 
(mm) a’ n’ 

B E-1 1,40 499,43 -0,633 0,3712 101,59 37,71 

B E-2 0,76 499,43 -0,633 0,2969 101,59 30,16 

B E-3 1,10 499,43 -0,633 0,3400 101,59 34,54 

 

Após a determinação das precipitações de projeto, apresenta-se, no Quadro 4.13, a estimativa dos 

caudais de ponta de cheia que servirão para a análise da capacidade de vazão dos casos de estudo. 

É possível constatar uma vez mais que, quanto maior for a área da bacia, maior será o escoamento 

afluente, segundo as metodologias de cálculo adotadas. 

Quadro 4.13 - Quadro hidrológico dos casos de estudo do distrito de Évora. 

Bacia 
A 

(km2) 
Lb 

(m) 
H 

(m) 
im 

(%) 
C 
(-) 

CN 
(-) 

tc 
(h) 

Coef. 
Repartição 

(-) 

P24 
(mm) 

Pt 
(mm) 

I 
(mm/h) 

Q 
(m3/s) 

B E-1 1,85 2892,34 61,00 2,11 0,60 85 1,40 0,3712 101,59 37,71 26,94 8,32 

B E-2 0,43 1471,29 51,00 3,47 0,60 85 0,76 0,2969 101,59 30,16 39,58 2,84 

B E-3 1,29 2312,05 70,00 3,03 0,60 85 1,10 0,3400 101,59 34,54 31,33 6,71 

 

4.4.4. ANÁLISE DA CAPACIDADE DE VAZÃO 

A avaliação da capacidade hidráulica dos casos de estudo no distrito de Évora conduziu aos resultados 

apresentados no Quadro 4.14. Das três obras analisadas nesta região, a obra E-1 apresentou 

problemas relacionados com a falta de capacidade de vazão. De facto, como se verifica, a altura crítica 

é superior ao diâmetro da secção, conduzindo a que não exista secção de controlo do escoamento. 

Deste modo, a obra não se encontra dimensionada de forma adequada para o caudal de ponta de 

cheia estimado. 

A obra E-2, embora apresente capacidade de vazão, tem o seu escoamento controlado por jusante, o 

que indicia problemas relacionados com a submersão à saída e regime lento no interior da obra. A 

condição Hw/D≤1.35 não é satisfeita. De facto, na obra E-2 verifica-se que a altura de água a montante 

ultrapassa 0,93 m acima da geratriz superior da passagem hidráulica (num cenário onde ocorre o 

caudal de ponta de cheia). Em sentido oposto, a terceira obra, E-3, não apresenta qualquer problema 

para os novos registos de precipitação e respetivo caudal de ponta de cheia. 
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Verifica-se, ainda, que as velocidades estimadas à saída são adequadas. Em todo o caso, é 

recomendável aplicar uma estrutura de dissipação de energia a jusante da passagem hidráulica. 

Quadro 4.14 - Quadro hidráulico geral dos casos de estudo no distrito de Évora. 

PH 
Secção1 
(m × m) 

Q 
(m3/s) 

D 
(m) 

Controlo à Entrada Controlo à Saída 

SC2 Vs  
(m/s) Hw 

(m) 
Hw/D 

(-) 
Ke 

(-) 

ΔH 

(m) 

hc 
(m) 

Tw 
(m) 

L 
(m) 

i 
(%) 

Hw 
(m) 

Hw/D 
(-) 

E-1 1,20 8,32 1,20 - - 0,20 4,59 1,57 - 28,15 1,00 - - - - 

E-2 1,00 2,84 1,00 1,66 - 0,20 1,04 0,96 0,98 17,05 0,50 1,93 1,93 J 3,61 

E-3 2,00 x 2,00 6,71 2,00 1,58 0,79 0,20 0,20 1,05 1,52 25,50 1,00 1,47 - M 4,40 

1 Refere-se ao diâmetro no caso de secções circulares (E-1 e E-2); 2 SC – Secção de controlo; M – Montante; J – Jusante. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS E PROPOSTAS DE 

INTERVENÇÃO 

5.1. SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Após as análises de caráter hidrológico e hidráulico efetuadas no capítulo anterior, pretende-se neste 

capítulo analisar os resultados obtidos de forma a detetar os possíveis problemas e respetivas causas 

do funcionamento deficiente dos casos de estudo. Caso faça sentido, apresentam-se possíveis 

propostas de intervenção. 

Como já foi mencionado ao longo do trabalho, assumiu-se que as condições de implantação das obras 

em análise deram origem a dimensionamentos hidrológicos e hidráulicos satisfatórios aquando da 

época de conceção das obras (meados do séc. XX). Embora não tenha sido possível ter acesso às 

metodologias de cálculo desses mesmos períodos, deduz-se que estas tenham sido dimensionadas 

de acordo com os registos de precipitação disponíveis na altura (em menor número que nos dias de 

hoje) e para períodos de retorno inferiores aos adotados neste trabalho, assumindo-se, portanto, um 

cenário onde as obras foram corretamente dimensionadas. Todavia, e de acordo com os registos de 

precipitação em maior número, e tendo ainda em conta uma metodologia de cálculo de precipitações 

de projeto, para um período de retorno de 100 anos, que engloba as características das chuvadas em 

Portugal Continental e a estimativa da precipitação máxima diária anual (Brandão et al., 2001; Portela, 

2006), foi possível estimar novos caudais de dimensionamento (Quadro 5.1) de acordo com as séries 

de precipitação dos últimos 100 anos, sensivelmente, que conduziram a novos cálculos hidráulicos, 

onde se avaliou, sobretudo, a capacidade de vazão atual das obras em estudo. 

Quadro 5.1 – Principais resultados obtidos da avaliação hidrológica dos casos de estudo. 

N 
Bacia 

Hidrográfica 

Precipitação de 
Projeto 
(mm) 

Caudal de 
Dimensionamento 

(m3/s) 

1 B B-1 53,83 29,21 

2 B B-2 31,65 2,58 

3 B B-3 63,04 28,19 

4 B B-4 61,53 20,27 

5 B B-5 68,60 44,74 

6 B E-1 37,71 8,32 

7 B E-2 30,16 2,84 

8 B E-2 34,54 6,71 

 

De acordo com os resultados obtidos e presentes no Quadro 5.2, três das oito obras apresentam 

problemas associados a capacidade de vazão insuficiente para o escoamento afluente, isto é, para os 

caudais de dimensionamento incluídos no Quadro 5.1. Em sentido oposto, as restantes obras 

apresentam adequada capacidade de vazão, onde três apresentam controlo do escoamento à entrada 

e as outras duas controlo à saída. 
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Quadro 5.2 – Principais resultados obtidos da avaliação hidráulica dos casos de estudo. 

N 
Passagem 
Hidráulica 

Capacidade de 
Vazão 

Secção de Controlo 
do Escoamento 

Hw/D 
(-) 

1 B-1 Insuficiente - - 

2 B-2 Insuficiente - - 

3 B-3 Suficiente Jusante 1,59 

4 B-4 Suficiente Montante 1,03 

5 B-5 Suficiente Montante 0,74 

6 E-1 Insuficiente - - 

7 E-2 Suficiente Jusante 1,93 

8 E-2 Suficiente Montante 0,79 

 

A partir de uma amostra de oito passagens hidráulicas, foi possível verificar que cerca de 40 % das 

obras dessa mesma amostra apresentam capacidade de vazão insuficiente. Caso se assumisse, num 

cenário hipotético, esta tendência para todo o universo de obras existentes da mesma época para as 

regiões de influência dos postos udográficos de Pavia e Relíquias (embora tal hipótese não seja 

estatisticamente válida), constatar-se-ia que a percentagem de obras com um funcionamento 

deficiente seria bastante elevada, o que, por sua vez, conduziria a muitos pontos críticos na rede 

nacional caso ocorresse a cheia centenária. Para se verificar tal cenário, seria necessário uma amostra 

com maior dimensão do que a que foi analisada neste trabalho. 

Embora o funcionamento deficiente das obras não possa ser atribuído necessariamente às alterações 

climáticas, a verdade é que, de acordo com os dados de precipitação registados para os postos em 

análise e os respetivos caudais de ponta de cheia calculados, existem obras que podem colocar em 

risco a segurança das vias rodoviárias devido aos problemas mencionados anteriormente. Deste 

modo, justifica-se apresentar linhas gerais de melhoria para as obras problemáticas. 

5.2.  OBRAS SEM CAPACIDADE DE VAZÃO ADEQUADA 

Como mencionado anteriormente, são três as obras que apresentam capacidade de vazão insuficiente. 

Visto que estas obras não têm capacidade para escoar os caudais afluentes, julga-se que, no âmbito 

da intervenção e reabilitação, a melhor opção seja substituir as três obras em questão. As intervenções 

que se sugerem de seguida passam por substituir a obra na sua totalidade, assumindo o pressuposto 

que tal cenário é possível (não se tem em conta avaliações técnico-económicas nem as condições 

financeiras da entidade responsável pela manutenção das infraestruturas em questão). 

Adicionalmente, são adotados ainda dois critérios de dimensionamento e implantação: o primeiro 

passa por adotar uma secção única (apenas um único módulo), pois, atualmente, em Portugal 

Continental, desaconselha-se a utilização de secções duplas visto que estas não favorecem o 

escoamento, para além de que existe uma tendência de acumulação de detritos na parede divisória 

dos módulos, como se verifica na Figura 1.1, anteriormente apresentada. Deste modo, a passagem de 
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secção dupla para uma secção única evitaria problemas desta natureza. O segundo critério passa por 

adotar secções mínimas circulares de diâmetro igual a 1,00 m. 

A primeira obra em análise refere-se ao caso de estudo B-1. A intervenção que se sugere nesta 

passagem hidráulica passa por substituir a obra na sua totalidade, em que a situação desejável seria 

implantar uma passagem hidráulica, com o mesmo comprimento e alterando o declive para 0,55 %, 

com uma única secção com dimensões 2,75 x 2,75 m. A escolha da secção única com dimensões 2,75 

m x 2,75 m permitiria, de acordo com o caudal afluente de 29,21 m3/s, que a altura crítica do 

escoamento fosse inferior à altura útil da secção, possibilitando assim a existência de capacidade de 

vazão suficiente para esse mesmo caudal. Note-se que foram efetuadas várias iterações com secções 

de diferentes dimensões antes de se determinar uma secção adequada. 

Para além disso, ao adotar-se essa secção, seria possível ainda que o escoamento fosse controlado 

à entrada, o que conduziria a uma situação desejável no dimensionamento de passagens hidráulicas. 

Adicionalmente, a altura de água a montante cumpriria com o requisito inicialmente imposto na análise 

do presente trabalho, com uma relação Hw/D ≤ 1,35. No que diz respeito ao declive da obra, este seria 

reduzido de 1,00 % para 0,55 %, o que permitiria reduzir a velocidade à saída (5,05 m/s). 

Ainda no distrito de Beja, a segunda obra com capacidade de vazão insuficiente trata-se da passagem 

hidráulica B-2. Tendo em conta que a secção atual não cumpre o requisito de dimensão mínima 

(secção circular com diâmetro 1,00 m) e que, por razões óbvias, não tem capacidade de vazão 

suficiente para o caudal afluente (2,58 m3/s), testou-se, numa primeira iteração, implantar a obra com 

uma secção circular de diâmetro 1,00 m, mantendo-se constante o seu comprimento e declive, tendo-

se chegado à conclusão que a obra apresentava capacidade de vazão suficiente. Todavia, a escolha 

desta secção conduziria a que o escoamento fosse controlado à saída, o que não é muito aconselhável 

visto que pode dar origem a problemas relacionados com regimes lentos e submersões à saída. Deste 

modo, numa segunda iteração, verificou-se que a secção desejável seria uma secção circular com 

diâmetro 1,20 m, obtendo-se, igualmente, uma capacidade de vazão suficiente (a altura crítica do 

escoamento é inferior à altura útil da secção) e um controlo do escoamento à entrada, com altura de 

água máxima admissível, apresentando uma relação Hw/D = 1,10. Em relação à velocidade à saída, 

esta apresentaria um valor admissível de 3,69 m/s. 

A terceira obra problemática trata-se da passagem hidráulica E-1, localizada no distrito de Évora. Esta 

passagem hidráulica apresenta capacidade de vazão insuficiente para o caudal de 8,32 m3/s. De modo 

semelhante às obras anteriores, foi selecionada, iterativamente, a secção que melhor se adequa às 

condições existentes. As primeiras iterações passaram por testar uma secção circular com diâmetro 

de 1,50 m e uma secção retangular com dimensões 1,50 x 1,50 m. Em ambos os casos, a obra 

apresentou capacidade de vazão suficiente. Contudo, o controlo do escoamento era efetuado à saída 

e as alturas de água a montante não respeitavam a condição inicial de Hw/D ≤ 1,35. Por fim, concluiu-

se que secção retangular com dimensões 1,75 x 1,75 m garantiria tanto a capacidade de vazão, como 

cumpriria com o critério da altura de água a montante máxima admissível e, ainda, que o controlo do 
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escoamento fosse efetuado à entrada da obra. As restantes condições de implantação manter-se-iam 

inalteradas (comprimento e declive). Obter-se-ia uma velocidade à saída de 4,66 m/s. 

No Quadro 5.3 estão sintetizadas todas as alterações propostas para as obras com capacidade de 

vazão insuficiente. 

Quadro 5.3 – Análise hidráulica das propostas de intervenção. 

Obra 
Secção1 
(m × m) 

Q 
(m3/s) 

D 
(m) 

Controlo à Entrada Controlo à Saída 

SC2 Vs 
(m/s) Hw 

(m) 
Hw/D 

(-) 
Ke 

(-) 

ΔH 

(m) 

hc 
(m) 

Tw 
(m) 

L 
(m) 

i 
(%) 

Hw 
(m) 

Hw/D 
(-) 

B-1 2,75 x 2,75 29,21 2,75 3,41 1,24 0,20 0,99 2,26 2,50 19,15 0,55 3,39 - M 5,05 

B-2 1,20 2,58 1,20 1,32 1,10 0,20 0,36 0,87 1,04 8,93 1,00 1,31 - M 3,69 

E-1 1,75 x 1,75 8,32 1,75 2,00 1,14 0,20 0,56 1,32 1,54 28,15 1,00 1,81 - M 4,66 

1 Refere-se ao diâmetro no caso de secções circulares (B-2); 2 SC – Secção de controlo; M – Montante; J – Jusante. 

5.3. OBRAS COM CAPACIDADE DE VAZÃO SUFICIENTE 

Com exceção das três obras analisadas no subcapítulo anterior, todas as restantes, de acordo com os 

resultados obtidos, apresentaram capacidade de vazão suficiente para os caudais de 

dimensionamento que afluem às obras.  

Das cinco obras que apresentaram capacidade de vazão suficiente, verificou-se que duas delas (E-2 

e B-3) apresentavam um controlo do escoamento à saída da passagem hidráulica. Embora no presente 

trabalho não se realize nenhuma análise técnico-económica de eventuais propostas de intervenção, 

afigura-se razoável afirmar que a substituição de todas as obras em análise não seria viável do ponto 

de vista económico, pelo que para estas duas obras, embora não apresentem o funcionamento 

teoricamente ideal, considerou-se que não deveriam integrar o conjunto de obras a serem substituídas. 

Em sentido oposto, apresentam-se propostas de melhoria para as condições existentes. 

Quando o escoamento é controlado por jusante, significa que podem surgir problemas como regimes 

de escoamento lentos ou alturas de água a jusante demasiado elevadas, o que pode, por sua vez, 

conduzir à redução da capacidade de vazão quando comparada com a de um escoamento controlado 

por montante. Estes problemas ocorrem, por norma, quando a drenagem do próprio curso de água 

natural ou vala a jusante da obra hidráulica apresenta um funcionamento deficiente. Para além disso, 

as próprias condições e capacidade de vazão do curso de água podem ser insuficientes, dando origem 

a cotas elevadas numa situação de cheia. Adicionalmente, o controlo por jusante de um escoamento 

também pode estar associado aos terrenos adjacentes da passagem hidráulica serem muito planos, 

não apresentando uma pendente adequada para o escoamento. 

No que diz respeito ao caso de estudo E-2, este apresentou um escoamento controlado por jusante. 

De acordo com a Figura 4.12, verifica-se que o terreno adjacente tem um declive bastante reduzido a 

jusante, não apresentando um claro curso de água. Estes poderão ser os motivos que estão na origem 
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do escoamento apresentar um controlo por jusante. Deste modo, e colocando de parte a solução de 

substituir a obra por completo, uma das possíveis soluções que poderiam auxiliar no escoamento seria 

realizar um reperfilamento do curso de água (ou mesmo um eventual revestimento) durante algumas 

dezenas de metros para jusante da passagem hidráulica ou mesmo implantar uma vala que conduzisse 

os caudais afluentes para jusante. Este reperfilamento facilitaria o escoamento a jusante, levando a 

que os níveis de água não subissem demasiado e à menor probabilidade de ocorrência de regimes 

lentos. A limpeza geral da obra seria igualmente importante. 

Em relação à obra B-3, não foi possível, de acordo com a reportagem fotográfica disponível (Figura 

4.6), verificar as condições do terreno e escoamento a jusante da obra hidráulica. Em todo o caso, a 

intervenção que se colocaria neste caso de estudo seria análoga à da obra E-2. 

As restantes três obras analisadas (B-4, B-5 e E-3) não apresentaram quaisquer tipos de problemas 

associados à capacidade de vazão, escoamento controlado à saída ou altura de água a montante 

ultrapassando o limite máximo admissível, pelo que não se afigura necessário proceder com grandes 

intervenções. Contudo, a limpeza geral da obra e desobstrução das entradas e saídas seriam sempre 

tarefas que contribuiriam para o bom funcionamento da obra hidráulica. 

5.4. ESTRUTURAS DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA 

Para todas as obras, é aconselhável a adoção de estruturas de dissipação de energia devido às 

velocidades elevadas que ocorrem à saída dessas mesmas obras. 

O fenómeno de erosão a jusante de uma estrutura hidráulica é algo frequente. A ocorrência de erosões 

significativas deve-se ao facto de os caudais afluentes, provenientes da bacia hidrográfica a montante, 

serem descarregados num único ponto singular com velocidades que, por norma, são relativamente 

elevadas, induzindo turbulência à saída das passagens hidráulicas. 

Existem várias estruturas de dissipação de energia que podem ser colocadas à saída de passagens 

hidráulicas, consoante os casos. Estas estruturas variam desde soluções flexíveis como tapetes de 

enrocamento ou gabiões a obras em betão armado como bacias de dissipação de energia por impacto. 

Estas últimas devem ser apenas consideradas quando a velocidade à saída atinge valores 

consideravelmente elevados, que possam colocar em causa a própria estabilidade da passagem 

hidráulica e dos terrenos a jusante (Ramos, 2005). 

No presente trabalho, e de acordo com as condições de implantação e velocidades obtidas, julgou-se 

ser mais adequado a adoção de estruturas de dissipação de energia em enrocamento à saída das 

obras hidráulicas. Para além de serem uma solução técnico-económica bastante atraente, os tapetes 

em enrocamento apresentariam várias vantagens: bastante flexibilidade de ajustamento à orografia do 

terreno; grande durabilidade e, em caso de deterioração, facilidade de substituição por novos blocos. 

Adicionalmente, em fase de obra, a colocação deste tipo de estrutura de dissipação de energia não 
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requeria uma mão de obra especializada nem qualquer equipamento específico, o que acabaria por 

ser uma solução de simples execução. 

Para o dimensionamento de tapetes de enrocamento, existem várias metodologias desenvolvidas por 

diferentes autores. No presente trabalho, e visto que os casos de estudo se inserem em estradas 

nacionais geridas pela IP, julga-se que metodologia mais adequada a adotar (e mais expedita do ponto 

vista de projeto de drenagem) será a metodologia de dimensionamento que a própria IP (IP, 2004) 

adota nas suas obras (Quadro 5.4). Embora as estruturas de dissipação de energia tenham a sua 

devida importância no processo de dimensionamento de uma passagem hidráulica, entendeu-se que 

o âmbito principal do presente trabalho não passaria por investigar a melhor estrutura de dissipação 

de energia, mas sim adotar uma estrutura que seja funcional do ponto de vista prático (daí a decisão 

por se adotar a metodologia da IP). 

Quadro 5.4 – Extensão do tapete de enrocamento (IP, 2004). 

Secção 
(m) 

Velocidade à saída (m/s) 

< 2,5 2,5 a 3,5 3,5 a 4,5 

Circular (D) Retangular (b) Extensão Enrocamento (m) 

1,00 - 3,00 3,50 4,00 

1,20 - 3,50 4,00 4,50 

1,50 - 4,00 4,50 5,00 

- 1,00 4,00 4,50 5,00 

- 1,50 4,00 4,50 5,00 

- 1,75 4,00 4,50 5,00 

- 2,00 5,00 5,50 6,00 

- 2,30 5,00 5,50 6,00 

- 2,50 5,00 5,50 6,00 

- 3,00 5,50 6,00 6,50 

 

Para a estimativa das dimensões dos tapetes de enrocamento, é necessário determinar, em primeiro 

lugar, o diâmetro dos respetivos blocos de enrocamento, D50, dado pela seguinte expressão: 

 𝐷50 =
𝑉2

35
 ( 5.1 ) 

Note-se que, no cálculo do diâmetro dos blocos, é adotado um diâmetro mínimo equivalente a 0,15 m. 

A espessura do tapete de enrocamento é dada pelo dobro do diâmetro dos blocos calculado. Deste 

modo, é possível estimar, de acordo com o Quadro 5.4, a extensão adequada para a estrutura de 

dissipação em enrocamento, para cada caso de estudo. Os resultados apresentam-se sintetizados no 

Quadro 5.5. 
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Quadro 5.5 – Dimensões dos tapetes de enrocamento dos casos de estudo. 

Passagem 
Hidráulica 

Tipo 
Secção* 

(m ) 

Velocidade à 
saída 
(m/s) 

D50 
(m) 

Espessura 
(m) 

Extensão 
(m) 

B-1 Retangular 2,75 x 2,75 5,05 0,73 1,46 6,50 

B-2 Circular 1,20 3,69 0,39 0,78 4,50 

B-3 Retangular 2 x (1,60 x 2,00) 4,41 0,55 1,11 6,00 

B-4 Retangular 2,60 x 2,70 4,47 0,57 1,14 6,50 

B-5 Retangular 2 x (3,30 x 3,40) 6,33 1,14 2,29 6,50 

E-1 Retangular 1,75 x 1,75 4,66 0,62 0,62 5,00 

E-2 Circular 1,00 3,61 0,37 0,75 4,00 

E-2 Retangular 2,00 x 2,00 4,40 0,55 1,11 6,00 

* Refere-se ao diâmetro no caso de secções circulares. 

5.5. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Após se terem analisado os resultados obtidos e se terem abordado as principais propostas de 

intervenção e melhoria, sugerem-se, neste subcapítulo, algumas recomendações finais no que diz 

respeito à boa prática e manutenção de obras como passagens hidráulicas em infraestruturas de 

transporte. 

Como se constatou no Capítulo 1, são vários os problemas associados ao funcionamento inadequado 

de passagens hidráulicas, tais como o ravinamento, a erosão, a sedimentação ou a acumulação de 

detritos. Em fase de projeto, para além de se ter em conta o dimensionamento adequado de uma obra 

hidráulica de acordo com os critérios hidrológicos adotados, há que ter em conta igualmente o bom 

funcionamento do sistema de drenagem ao longo da sua vida útil, fator que é muitas vezes 

negligenciado após os primeiros anos de funcionamento do sistema de drenagem. De facto, a 

constante falta de manutenção de estruturas como passagens hidráulicas pode dar a origem aos 

problemas mencionadas anteriormente. A inexistência de limpeza do sistema antes do início de todas 

as épocas de precipitação também contribui para a criação de problemas. Para além da manutenção 

do próprio sistema, há que ter igualmente em consideração o meio ambiente circundante. A limpeza 

dos terrenos adjacentes às infraestruturas de transporte, nomeadamente em pontos críticos como à 

entrada e à saída das passagens hidráulicas, é fundamental para evitar problemas decorrentes do 

escoamento nas obras hidráulicas. É igualmente importante que os cursos de água naturais não 

estejam obstruídos, pelo que a limpeza destes é também um critério importante para o bom 

funcionamento do sistema de drenagem. 

De acordo com os resultados obtidos, onde se constatou que existem certas obras com um 

funcionamento deficiente, por não apresentarem uma capacidade de vazão suficiente, considera-se 

que não basta apenas proceder à substituição das mesmas para que não existam problemas 

associados a essas obras no futuro. Embora a substituição seja uma intervenção importante e que 

contribuirá para o bom funcionamento da passagem hidráulica, torna-se necessário tomar medidas 

adicionais. Admitindo a hipótese que o fenómeno da intensificação do ciclo hidrológico é real para as 

regiões em análise, considera-se necessário que a monitorização das obras seja um processo 
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frequente. Tal monitorização passaria, eventualmente, pela criação de um sistema de gestão em 

tempo-real, prevendo fenómenos de precipitação intensa, que permitisse realizar uma manutenção 

antecipada do sistema de drenagem de forma a que este funcionasse com a sua capacidade total no 

momento em que ocorressem os fenómenos de precipitação extrema. 

O correto dimensionamento das passagens hidráulicas em fase de projeto, aliado a uma monitorização 

e manutenção das mesmas ao longo do seu ciclo de vida, podem contribuir em grande medida para 

evitar o surgimento de problemas de natureza hidráulica. Todavia, o dimensionamento de obras 

hidráulicas aliado ao tal sistema de monitorização em tempo-real ainda não é uma realidade em 

Portugal, pelo que no futuro, num cenário onde o ciclo hidrológico se intensifica, é suscetível que 

venham a surgir mais problemas. 

No que diz respeito às obras hidráulicas já construídas no sistema de rede viária nacional, considera-

se que é bastante plausível existir um elevado número, espalhado ao longo de todo o território, que já 

não cumpra os requisitos mínimos atuais, como, por exemplo, o critério de secção mínima ou altura de 

água máxima admissível a montante. Para além desses critérios hidráulicos, os critérios hidrológicos 

como a adoção de um período de retorno mínimo de 100 anos e os registos de precipitação mais 

recentes, podem dar origem a caudais mais elevados. Embora o número de obras existentes seja 

elevado, julga-se, pelo desenvolvimento deste trabalho e pelos resultados nele obtidos, desejável 

proceder à análise de passagens hidráulicas situadas em cursos de água com alguma dimensão em 

todo o território nacional. A criação de equipas compostas por especialistas nesta temática para a 

análise destas obras é um processo de extrema importância e que pode evitar problemas bastante 

graves no futuro, que possam colocar em risco a estabilidade das infraestruturas de transporte e dos 

seus utentes. 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

6.1. CONCLUSÕES 

Na presente dissertação investigou-se a capacidade de vazão de diferentes passagens hidráulicas de 

acordo com os registos de precipitação diária máxima anual dos últimos 100 anos, aproximadamente. 

Tal análise teve como objetivo averiguar se obras existentes e dimensionadas há algumas décadas 

atrás continuam, de acordo com os registos de precipitação e num contexto de alterações climáticas, 

com capacidade de vazão adequada para os caudais afluentes. 

Os resultados obtidos no decorrer do trabalho são relativos a uma amostra de oito passagens 

hidráulicas, localizadas em estradas nacionais dos distritos de Beja e Évora. Com essa amostra, e 

tendo em conta a diferente localização das obras, foi possível analisar os registos de precipitação diária 

máxima anual de dois postos udográficos: o de Relíquias, no distrito de Beja, e o de Pavia, no distrito 

de Évora. As séries de registos de precipitação do posto de Relíquias mostraram uma ligeira tendência 

decrescente nas últimas cinco a seis décadas da precipitação diária máxima anual, não se notando 

tendência para o aumento da precipitação. O posto udográfico de Pavia apresentou uma tendência 

crescente da precipitação diária máxima anual entre 1930 a 1970, seguido de uma ligeira tendência 

decrescente até aos dias de hoje.  

Para a análise das obras hidráulicas selecionadas, adotou-se uma metodologia expedita de obtenção 

de precipitações de projeto que relacionaram as características das chuvadas com a precipitação diária 

máxima anual (Brandão et al., 2001; Portela, 2006). Para a obtenção desta última, recorreu-se a 

ajustamentos de várias leis estatísticas de forma a averiguar qual a que melhor estimava a precipitação 

diária máxima anual para cada posto udográfico, concluindo-se que a lei Log-Normal se ajustava de 

forma aceitável a ambas as séries de registos. 

A capacidade de vazão das obras foi avaliada com base nos caudais de dimensionamento que 

resultaram das precipitações de projeto estimadas anteriormente. De acordo com os resultados 

obtidos, três das oito obras analisadas apresentaram capacidade de vazão insuficiente para os novos 

caudais de dimensionamento apurados, representando cerca de 40 % da amostra analisada. Dessas 

três obras, duas situam-se no distrito de Beja e a terceira no distrito de Évora. O número de obras com 

problemas associados a capacidade de vazão insuficiente foi mais elevada no posto udográfico que 

apresentou uma tendência decrescente dos registos de precipitação diária máxima anual durante um 

maior período (posto de Relíquias). Considera-se que tal facto pode ser devido a vários fatores tais 

como: os registos de precipitação usados para o dimensionamento inicial dessas passagens 

hidráulicas serem reduzidos, não apresentando dimensão suficiente para a obtenção de uma 

precipitação de projeto adequada; adoção de períodos de retorno reduzidos; ou a seleção de critérios 

de implantação das obras inadequados como o comprimento, o declive ou mesmo a própria secção, 

obtendo-se, deste modo, obras subdimensionadas. Das três obras analisadas no distrito de Évora, 
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apenas uma apresentou capacidade de vazão insuficiente, representando cerca de um terço das obras 

dessa região. 

As restantes cinco obras apresentaram resultados favoráveis no sentido em que existia capacidade de 

vazão para os caudais estimados, onde três se localizam no distrito de Beja e as duas últimas no 

distrito de Évora. Todavia, dessas cinco obras, duas (uma em cada distrito) apresentaram um controlo 

do escoamento na secção de jusante, o que, por sua vez, pode conduzir a fenómenos prejudiciais ao 

escoamento tais como regimes lentos ou submersões à saída da passagem hidráulica. As restantes 

três obras, para além de terem apresentado resultados favoráveis no que diz respeito à capacidade de 

vazão, também apresentaram um escoamento controlado por montante, o que se traduz numa situação 

recomendável neste tipo de análise. 

Para todas as obras, com e sem capacidade de vazão, foram propostas medidas de intervenção e 

linhas gerais de manutenção das obras. De um modo geral, as três obras problemáticas têm como 

intervenção a sua substituição integral por já não respeitarem os níveis de segurança mínimos 

admissíveis para as vias rodoviárias associadas. 

Refira-se que as conclusões deste estudo foram obtidas a partir de uma análise meramente técnica, 

não tendo sido avaliado os impactos económicos e ambientais das medidas de reconstrução das 

passagens hidráulicas. Em todo o caso, no que diz respeito à análise técnica, salienta-se a importância 

da metodologia adotada nesta dissertação, recomendando-se que as entidades projetistas adotem 

uma metodologia análoga no projeto de drenagem em Portugal Continental. 

As alterações do clima associadas a processos antropogénicos têm sido cada vez mais evidentes nas 

últimas décadas, como referido no capítulo 2. Embora se tenha analisado a amostra de oito obras 

hidráulicas num contexto de alterações climáticas, os resultados obtidos não foram conclusivos no 

sentido em que não é possível detetar uma clara intensificação do ciclo hidrológico, tal como se tem 

verificado em certas zonas do globo. 

Em todo o caso, e embora não seja correto, do ponto de vista científico, atribuir os resultados obtidos 

às alterações climáticas, é possível concluir que existem obras que, atualmente, não se encontram 

satisfatoriamente dimensionadas. Caso se efetuasse uma extrapolação dos resultados obtidos para a 

totalidade do território nacional, o número de obras problemáticas seria bastante elevado, pelo que a 

rede nacional de estradas rodoviárias poderá, eventualmente, apresentar inúmeros pontos críticos que 

podem colocar em risco a segurança das infraestruturas e dos utentes dessas vias. 
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6.2. TRABALHOS FUTUROS 

Tendo em conta os problemas referidos na secção anterior e, ainda, que os próprios resultados obtidos 

na presente dissertação não são suficientes para retirar conclusões óbvias da influência das alterações 

climáticas em obras de natureza hidráulica, sugerem-se vários trabalhos futuros que têm como 

propósito aprofundar o estudo desta temática, dos quais se destacam os seguintes: 

▪ Com recurso a modelos climáticos que adotem uma malha reduzida, estudar as alterações 

climáticas em Portugal Continental com carácter mais local, nomeadamente nas regiões de 

análise da presente dissertação. 

▪ Alargar o âmbito do presente estudo a mais regiões do país, nomeadamente no norte do país 

e nas ilhas, aumentando, igualmente, a amostra de obras em análise. Seria igualmente 

interessante estender esta análise a outras estruturas hidráulicas como, por exemplo, órgãos 

de drenagem longitudinal, pontões de pequena dimensão e pontes. 

▪ Investigar o eventual impacto que as alterações climáticas possam ter nas metodologias de 

dimensionamento hidráulico. 

▪ Elaborar novas curvas IDF que traduzam as intensidades de precipitação de acordo com o 

clima atual.  



 

74 

 

  



 

75 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Acero, F. J., Gallego, M. C., & García, J. A. (2012). Multi-day rainfall trends over the Iberian Peninsula. 

Theoretical and Applied Climatology, 108(3), 411–423. https://doi.org/10.1007/s00704-011-0534-

5 

Allen, M. R., Dube, O. P., Solecki, W., Aragón-Durand, F., Cramer, W., Humphreys, S., … Zickfeld, K. 

(2018). Framing and Context. Em V. Masson-Delmotte, P. M. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. 

Skea, P. R. Shkla, … T. Waterfield (Eds.), Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on 

the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse 

gas emission pathways. In Press. 

Alley, R. B., Marotzke, J., Nordhaus, W. D., Overpeck, J. T., Peteet, D. M., Pielke, R. A., … Wallace, J. 

M. (2003). Abrupt Climate Change. Science, 299(5615), 2005–2010. 

https://doi.org/10.1126/science.1081056 

Alpert, P., Ben-Gai, T., Baharad, A., Benjamini, Y., Yekutieli, D., Colacino, M., … Manes, A. (2002). 

The paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total 

values. Geophysical Research Letters, 29(11), 31–34. https://doi.org/10.1029/2001GL013554 

Anderson, T. R., Hawkins, E., & Jones, P. D. (2016). CO2, the greenhouse effect and global warming: 

from the pioneering work of Arrhenius and Callendar to today’s Earth System Models. Endeavour, 

40(3), 178–187. https://doi.org/10.1016/j.endeavour.2016.07.002 

Arnell, N. W., & Gosling, S. N. (2016). The impacts of climate change on river flood risk at the global 

scale. Climatic Change, 134(3), 387–401. https://doi.org/10.1007/s10584-014-1084-5 

Barry, R. G., & Chorley, R. J. (2009). Atmosphere, weather and climate. Routledge. 

Beniston, M., Stephenson, D. B., Christensen, O. B., Ferro, C. A. T., Frei, C., Goyette, S., … Woth, K. 

(2007). Future extreme events in European climate: an exploration of regional climate model 

projections. Climatic Change, 81(1), 71–95. https://doi.org/10.1007/s10584-006-9226-z 

Brandão, C., Rodrigues, R., & Costa, J. P. (2001). Análise de fenómenos extremos. Precipitações 

intensas em Portugal Continental. Lisboa: Direcção dos Serviços de Recursos Hídricos. 

Burke, E. J., Brown, S. J., & Christidis, N. (2006). Modeling the Recent Evolution of Global Drought and 

Projections for the Twenty-First Century with the Hadley Centre Climate Model. Journal of 

Hydrometeorology, 7(5), 1113–1125. https://doi.org/10.1175/JHM544.1 

Burke, K. D., Williams, J. W., Chandler, M. A., Haywood, A. M., Lunt, D. J., & Otto-Bliesner, B. L. (2018). 

Pliocene and Eocene provide best analogs for near-future climates. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 201809600. https://doi.org/10.1073/pnas.1809600115 

Cavicchia, L., Scoccimarro, E., Gualdi, S., Marson, P., Ahrens, B., Berthou, S., … Torma, C. (2018). 

Mediterranean extreme precipitation: a multi-model assessment. Climate Dynamics, 51(3), 901–



 

76 

 

913. https://doi.org/10.1007/s00382-016-3245-x 

Chen, Y., Li, Z., Fan, Y., Wang, H., & Deng, H. (2015). Progress and prospects of climate change 

impacts on hydrology in the arid region of northwest China. Environmental Research, 139, 11–19. 

https://doi.org/10.1016/j.envres.2014.12.029 

Chevuturi, A., Klingaman, N. P., Turner, A. G., & Hannah, S. (2018). Projected Changes in the Asian-

Australian Monsoon Region in 1.5°C and 2.0°C Global-Warming Scenarios. Earth’s Future, 6(3), 

339–358. https://doi.org/10.1002/2017EF000734 

Cline, W. R. (1991). Scientific Basis for the Greenhouse Effect. The Economic Journal, 101(407), 904–

919. https://doi.org/10.2307/2233863 

Dai, A., Fung, I. Y., & Del Genio, A. D. (1997). Surface Observed Global Land Precipitation Variations 

during 1900–88. Journal of Climate, 10(11), 2943–2962. https://doi.org/10.1175/1520-

0442(1997)010<2943:SOGLPV>2.0.CO;2 

Davis, S. J., Caldeira, K., & Matthews, H. D. (2010). Future CO2 Emissions and Climate Change from 

Existing Energy Infrastructure. Science, 329(5997), 1330–1333. 

https://doi.org/10.1126/science.1188566 

de Lima, M I P, Carvalho, S. C. P., de Lima, J. L. M. P., & Coelho, M. F. E. S. (2010). Trends in 

precipitation: analysis of long annual and monthly time series from mainland Portugal. Advances 

in Geosciences, 25, 155–160. https://doi.org/10.5194/adgeo-25-155-2010 

de Lima, M Isabel P, Marques, A. C. P., de Lima, J. L. M. P., & Coelho, M. F. E. S. (2007). Precipitation 

trends in mainland Portugal in the period 1941–2000. IAHS-AISH Publication, 310, 94–102. 

de Lima, M Isabel P, Santo, F. E., Ramos, A. M., & de Lima, J. L. M. P. (2013). Recent changes in daily 

precipitation and surface air temperature extremes in mainland Portugal, in the period 1941–2007. 

Atmospheric Research, 127, 195–209. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2012.10.001 

de Lima, M Isabel P, Santo, F. E., Ramos, A. M., & Trigo, R. M. (2015). Trends and correlations in 

annual extreme precipitation indices for mainland Portugal, 1941–2007. Theoretical and Applied 

Climatology, 119(1), 55–75. https://doi.org/10.1007/s00704-013-1079-6 

Doney, S. C., Ruckelshaus, M., Emmett Duffy, J., Barry, J. P., Chan, F., English, C. A., … Talley, L. D. 

(2012). Climate Change Impacts on Marine Ecosystems. Annual Review of Marine Science, 4(1), 

11–37. https://doi.org/10.1146/annurev-marine-041911-111611 

Ellen, D., Jennifer, J., Katharine, H., Linda, S., Jo, D., Mathias, C., … Cameron, W. (2017). Progress 

and Challenges in Incorporating Climate Change Information into Transportation Research and 

Design. Journal of Infrastructure Systems, 23(4), 4017018. 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000377 

Espírito Santo, F., Ramos, A. M., de Lima, M. I. P., & Trigo, R. M. (2014). Seasonal changes in daily 



 

77 

 

precipitation extremes in mainland Portugal from 1941 to 2007. Regional Environmental Change, 

14(5), 1765–1788. https://doi.org/10.1007/s10113-013-0515-6 

Fischer, E. M., & Knutti, R. (2015). Anthropogenic contribution to global occurrence of heavy-

precipitation and high-temperature extremes. Nature Climate Change, 5, 560. 

https://doi.org/10.1038/nclimate2617 

Gallego, M. C., Trigo, R. M., Vaquero, J. M., Brunet, M., García, J. A., Sigró, J., & Valente, M. A. (2011). 

Trends in frequency indices of daily precipitation over the Iberian Peninsula during the last century. 

Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 116(D2). https://doi.org/10.1029/2010JD014255 

Gordon, H. B., Whetton, P. H., Pittock, A. B., Fowler, A. M., & Haylock, M. R. (1992). Simulated changes 

in daily rainfall intensity due to the enhanced greenhouse effect: implications for extreme rainfall 

events. Climate Dynamics, 8(2), 83–102. https://doi.org/10.1007/BF00209165 

Hansen, J., Sato, M., Ruedy, R., Lo, K., Lea, D. W., & Medina-Elizade, M. (2006). Global temperature 

change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(39), 14288 LP – 14293. 

https://doi.org/10.1073/pnas.0606291103 

Held, I. M., & Soden, B. J. (2006). Robust Responses of the Hydrological Cycle to Global Warming. 

Journal of Climate, 19(21), 5686–5699. https://doi.org/10.1175/JCLI3990.1 

Hoegh-Guldberg, O., Jacob, D., Taylor, M., Bindi, M., Brown, S., Camilloni, I., … Zhou, G. (2018). 

Impacts of 1.5°C global warming on natural and human systems. (V. Masson-Delmotte, P. Zhai, 

O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, … T. Waterfield, Eds.), Global warming of 1.5°C. 

An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and 

related global greenhouse gas emission pathways. In Press. 

Huntington, T. G. (2006). Evidence for intensification of the global water cycle: Review and synthesis. 

Journal of Hydrology, 319(1), 83–95. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.07.003 

Huntington, T. G. (2010). Chapter One - Climate Warming-Induced Intensification of the Hydrologic 

Cycle: An Assessment of the Published Record and Potential Impacts on Agriculture. Em D. L. B. 

T.-A. in A. Sparks (Ed.) (Vol. 109, pp. 1–53). Academic Press. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385040-9.00001-3 

IP. (2004). IT.GEO.004 - Drenagem - Parâmetros e Dimensionamento. Infraestruturas de Portugal. 

Lisboa. 

IPCC. (2001). Climate change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on climate Change. (J. T. Houghton, Y. Ding, 

D. J. Griggs, M. Noguer, P. J. van der Linden, X. Dai, … C. A. Johnson, Eds.). Cambridge, United 

Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. 

IPCC. (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 

the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (S. Solomon, 



 

78 

 

D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, … H. L. Miller, Eds.). Cambridge, United 

Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. 

IPCC. (2012). Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change 

Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on climate 

Change. (C. B. Field, V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, … P. M. Midgley, 

Eds.). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. 

IPCC. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 

the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (T. F. Stocker, 

D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, … P. M. Midgley, Eds.). Cambridge, 

United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. 

IPCC. (2014a). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and 

Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. (C. B. Field, V. R. Barros, D. J. Dokken, K. J. Mach, 

M. D. Mastrandrea, T. E. Bilir, … L. L. White, Eds.). Cambridge, United Kingdom and New York, 

NY, USA: Cambridge University Press. 

IPCC. (2014b). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. 

Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change. (V. R. Barros, C. B. Field, D. J. Dokken, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, T. 

E. Bilir, … L. L. White, Eds.). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge 

University Press. 

IPCC. (2014c). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III 

to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (O. 

Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, … J. C. Minx, 

Eds.). Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. 

Karl, T. R., Melillo, J. M., Peterson, T. C., & Hassol, S. J. eds. (2009). Global Climate Change Impacts 

in the United States. Cambridge University Press. 

Karmalkar, A. V, & Bradley, R. S. (2017). Consequences of Global Warming of 1.5 °C and 2 °C for 

Regional Temperature and Precipitation Changes in the Contiguous United States. PLOS ONE, 

12(1), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168697 

Keeling, C. D., Bacastow, R. B., Bainbridge, A. E., Ekdahl Jr., C. A., Guenther, P. R., Waterman, L. S., 

& Chin, J. F. S. (1976). Atmospheric carbon dioxide variations at Mauna Loa Observatory, Hawaii. 

Tellus, 28(6), 538–551. https://doi.org/10.3402/tellusa.v28i6.11322 

King, A. D., Karoly, D. J., & Henley, B. J. (2017). Australian climate extremes at 1.5 °C and 2 °C of 

global warming. Nature Climate Change, 7, 412. https://doi.org/10.1038/nclimate3296 

Kirpich, Z. P. (1940). Time of concentration of small agricultural watersheds. Civil engineering, 10(6), 

362. 



 

79 

 

Klein Tank, A. M. G., & Können, G. P. (2003). Trends in Indices of Daily Temperature and Precipitation 

Extremes in Europe, 1946–99. Journal of Climate, 16(22), 3665–3680. 

https://doi.org/10.1175/1520-0442(2003)016<3665:TIIODT>2.0.CO;2 

Knapp, A. K., Hoover, D. L., Wilcox, K. R., Avolio, M. L., Koerner, S. E., La Pierre, K. J., … Smith, M. 

D. (2015). Characterizing differences in precipitation regimes of extreme wet and dry years: 

implications for climate change experiments. Global Change Biology, 21(7), 2624–2633. 

https://doi.org/10.1111/gcb.12888 

Koetse, M. J., & Rietveld, P. (2009). The impact of climate change and weather on transport: An 

overview of empirical findings. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 

14(3), 205–221. https://doi.org/10.1016/j.trd.2008.12.004 

Kunkel, K. E., Karl, T. R., Brooks, H., Kossin, J., Lawrimore, J. H., Arndt, D., … Wuebbles, D. (2012). 

Monitoring and Understanding Trends in Extreme Storms: State of Knowledge. Bulletin of the 

American Meteorological Society, 94(4), 499–514. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00262.1 

Loureiro, J. M. (1984). Expressão para o cálculo do caudal máximo de cheia em cursos de água de 

Portugal. Recursos Hídricos, 5, 53–78. 

Luce, C. H. (2018). Effects of Climate Change on Snowpack, Glaciers, and Water Resources in the 

Northern Rockies BT - Climate Change and Rocky Mountain Ecosystems. Em J. E. Halofsky & D. 

L. Peterson (Eds.) (pp. 25–36). Cham: Springer International Publishing. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-56928-4_3 

Martins, F. (2000). Dimensionamento Hidrológico e Hidráulico de Passagens Inferiores Rodoviárias 

para Águas Pluviais. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra. 

Matos, R., & Silva, M. (1986). Estudos de precipitação com aplicação no projecto de sistemas de 

drenagem pluvial. Curvas Intensidade-Duraçao-Frequência da Precipitaçao em Portugal, ITH, 24. 

Mendes, A. (2011). Avaliação da capacidade de simulação da precipitação diária máxima e horária 

máxima dos modelos climáticos regionais para Portugal Continental. Dissertação de Mestrado. 

Instituto Superior Técnico. Universidade de Lisboa. 

Meyer, M. D., & Brent, W. (2011). Climate Change and Transportation Engineering: Preparing for a 

Sustainable Future. Journal of Transportation Engineering, 137(6), 393–403. 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000108 

Min, S.-K., Zhang, X., Zwiers, F. W., & Hegerl, G. C. (2011). Human contribution to more-intense 

precipitation extremes. Nature, 470, 378. https://doi.org/10.1038/nature09763 

Moberg, A., & Jones, P. D. (2005). Trends in indices for extremes in daily temperature and precipitation 

in central and western Europe, 1901–99. International Journal of Climatology, 25(9), 1149–1171. 

https://doi.org/10.1002/joc.1163 



 

80 

 

Moberg, A., Jones, P. D., Lister, D., Walther, A., Brunet, M., Jacobeit, J., … Xoplaki, E. (2006). Indices 

for daily temperature and precipitation extremes in Europe analyzed for the period 1901–2000. 

Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 111(D22). 

https://doi.org/10.1029/2006JD007103 

Nordhaus, W. (2018). Projections and Uncertainties about Climate Change in an Era of Minimal Climate 

Policies. American Economic Journal: Economic Policy, 10(3), 333–360. 

https://doi.org/10.1257/pol.20170046 

O’Gorman, P. A. (2015). Precipitation Extremes Under Climate Change. Current Climate Change 

Reports, 1(2), 49–59. https://doi.org/10.1007/s40641-015-0009-3 

Pecl, G. T., Araújo, M. B., Bell, J. D., Blanchard, J., Bonebrake, T. C., Chen, I.-C., … Williams, S. E. 

(2017). Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-

being. Science, 355(6332). https://doi.org/10.1126/science.aai9214 

Peterson, T. C., Zhang, X., Brunet-India, M., & Vázquez-Aguirre, J. L. (2008). Changes in North 

American extremes derived from daily weather data. Journal of Geophysical Research: 

Atmospheres, 113(D7). https://doi.org/10.1029/2007JD009453 

Portela, M. M. (2006). Estimação de precipitações intensas em bacias hidrográficas de Portugal 

Continental. Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), Lisboa, 27(1), 15–32. 

Portela, M. M., Marques, P., & Carvalho, F. F. (2000). Hietogramas de Projecto para a análise de 

Cheias Baseada no Modelo do Hidrograma Unitário do Soil Conservation Service (SCS). Em 

Actas do 5o Congresso da Água, Lisboa, Portugal (Vol. 25). 

Price, S., & Pales, J. C. (1959). The Mauna Loa High-Altitude Observatory. Monthly Weather Review, 

87, 1. 

Quintela, A. C. (1984). Hidráulica (13.a ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Rahmstorf, S., Foster, G., & Cahill, N. (2017). Global temperature evolution: recent trends and some 

pitfalls. Environmental Research Letters, 12(5), 54001. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa6825 

Rajczak, J., Pall, P., & Schär, C. (2013). Projections of extreme precipitation events in regional climate 

simulations for Europe and the Alpine Region. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 

118(9), 3610–3626. https://doi.org/10.1002/jgrd.50297 

Ramos, C. (2005). Drenagem em Infra-Estruturas de Transportes e Hidráulica de Pontes (1st ed.). 

Lisbon: LNEC. 

Rodrigo, F. S., & Trigo, R. M. (2007). Trends in daily rainfall in the Iberian Peninsula from 1951 to 2002. 

International Journal of Climatology, 27(4), 513–529. https://doi.org/10.1002/joc.1409 

Santer, B. D., Mears, C., Wentz, F. J., Taylor, K. E., Gleckler, P. J., Wigley, T. M. L., … Wehner, M. F. 

(2007). Identification of human-induced changes in atmospheric moisture content. Proceedings of 



 

81 

 

the National Academy of Sciences, 104(39), 15248 LP – 15253. 

https://doi.org/10.1073/pnas.0702872104 

Schall, J. D., Thompson, P. L., Zerges, S. M., Kilgore, R. T., & Morris, J. L. (2012). Hydraulic Design of 

Highway Culverts (3.a ed.). Washington, D.C., USA. 

Schmidt, G. A., Ruedy, R. A., Miller, R. L., & Lacis, A. A. (2010). Attribution of the present-day total 

greenhouse effect. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 115(D20). 

https://doi.org/10.1029/2010JD014287 

Scoccimarro, E., Gualdi, S., Bellucci, A., Zampieri, M., & Navarra, A. (2016). Heavy precipitation events 

over the Euro-Mediterranean region in a warmer climate: results from CMIP5 models. Regional 

Environmental Change, 16(3), 595–602. https://doi.org/10.1007/s10113-014-0712-y 

SCS. (1973). A Method For Estimating Volume and Rate of Runoff in Small Watersheds. Washington 

D.C.: U.S. Departament of Agriculture. 

Serrano, A., Mateos, V. L., & Garcia, J. A. (1999). Trend analysis of monthly precipitation over the 

iberian peninsula for the period 1921–1995. Physics and Chemistry of the Earth, Part B: 

Hydrology, Oceans and Atmosphere, 24(1), 85–90. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1464-

1909(98)00016-1 

Snyder, C. W. (2016). Evolution of global temperature over the past two million years. Nature, 538, 226. 

https://doi.org/10.1038/nature19798 

Stott, P. A., Stone, D. A., & Allen, M. R. (2004). Human contribution to the European heatwave of 2003. 

Nature, 432, 610. https://doi.org/10.1038/nature03089 

Strauch, R. L., Raymond, C. L., Rochefort, R. M., Hamlet, A. F., & Lauver, C. (2015). Adapting 

transportation to climate change on federal lands in Washington State, U.S.A. Climatic Change, 

130(2), 185–199. https://doi.org/10.1007/s10584-015-1357-7 

Temez, J. R. (1978). Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 

naturales. Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo: Direccion General de Carreteras; Madrid. 

Urry, J. (2015). Climate Change and Society. Em J. Michie & C. L. Cooper (Eds.), Why the Social 

Sciences Matter (pp. 45–59). London: Palgrave Macmillan UK. 

https://doi.org/10.1057/9781137269928_4 

van den Besselaar, E. J. M., Klein Tank, A. M. G., & Buishand, T. A. (2013). Trends in European 

precipitation extremes over 1951–2010. International Journal of Climatology, 33(12), 2682–2689. 

https://doi.org/10.1002/joc.3619 

Wilby, R. L. (2007). A Review of Climate Change Impacts on the Built Environment. Built Environment, 

33(1), 31-45(15). 

Wilhere, G. F., Atha, J. B., Quinn, T., Tohver, I., & Helbrecht, L. (2017). Incorporating climate change 



 

82 

 

into culvert design in Washington State, USA. Ecological Engineering, 104, 67–79. 

https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.04.009 

Willett, K. M., Gillett, N. P., Jones, P. D., & Thorne, P. W. (2007). Attribution of observed surface 

humidity changes to human influence. Nature, 449, 710. https://doi.org/10.1038/nature06207 

Willett, K. M., Jones, P. D., Gillett, N. P., & Thorne, P. W. (2008). Recent Changes in Surface Humidity: 

Development of the HadCRUH Dataset. Journal of Climate, 21(20), 5364–5383. 

https://doi.org/10.1175/2008JCLI2274.1 

Xoplaki, E., González-Rouco, J. F., Luterbacher, J., & Wanner, H. (2004). Wet season Mediterranean 

precipitation variability: influence of large-scale dynamics and trends. Climate Dynamics, 23(1), 

63–78. https://doi.org/10.1007/s00382-004-0422-0 

Yamazaki, D., Watanabe, S., & Hirabayashi, Y. (2018). Global Flood Risk Modeling and Projections of 

Climate Change Impacts. Em Global Flood Hazard (pp. 185–203). American Geophysical Union 

(AGU). https://doi.org/10.1002/9781119217886.ch11 

Zahra, K., & Lennart, F. (2013). Road Drainage in Sweden: Current Practice and Suggestions for 

Adaptation to Climate Change. Journal of Infrastructure Systems, 19(2), 147–156. 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000119 

Zhang, X., Zwiers, F. W., Hegerl, G. C., Lambert, F. H., Gillett, N. P., Solomon, S., … Nozawa, T. 

(2007). Detection of human influence on twentieth-century precipitation trends. Nature, 448, 461. 

https://doi.org/10.1038/nature06025 

Zolina, O., Simmer, C., Belyaev, K., Kapala, A., & Gulev, S. (2009). Improving Estimates of Heavy and 

Extreme Precipitation Using Daily Records from European Rain Gauges. Journal of 

Hydrometeorology, 10(3), 701–716. https://doi.org/10.1175/2008JHM1055.1 

 


