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RESUMO 

O aproveitamento de águas pluviais é uma prática que consiste na captação da água das chuvas para 

posterior utilização. A sua aplicação é fomentada enquanto medida para a conservação dos recursos 

naturais. Esta prática provoca uma diminuição do consumo de água fornecida pelas empresas de 

abastecimento e a redução da probabilidade de ocorrência de cheias em meio urbano. Igualmente as 

coberturas verdes podem ser usadas para controlo da ocorrência de cheias além de contribuírem com 

benefícios ecológicos e energéticos. A viabilidade da utilização conjunta destas medidas tem vindo a 

ser objecto de estudo, estando ainda pouca informação disponível acerca deste tema, nomeadamente 

em clima Mediterrânico.  

O escoamento de coberturas verdes e tradicionais diferem em quantidade, qualidade e distribuição 

temporal. A viabilidade do aproveitamento de água pluvial depende da área de captação, volume 

armazenado, da precipitação e do consumo. No estudo conjunto deste sistema com uma cobertura 

verde, o tipo e profundidade do substrato, o tipo de vegetação e a evapotranspiração devem ser tidos 

em conta. Partindo dos resultados do projecto NativeScapeGR desenvolveu-se um modelo do 

escoamento em coberturas verdes e avaliou-se a sua eficiência para o aproveitamento de água da 

chuva para rega da cobertura e o consumo não potável numa habitação de 3 pessoas. 

Constatou-se que em sistemas semelhantes a cobertura verde prejudica a eficiência do aproveitamento 

de águas pluviais e a poupança de água comparativamente a uma cobertura tradicional.  

Em coberturas verdes a eficiência do aproveitamento é inferior para rega da cobertura do que para 

usos não-potáveis. 

Palavras-chave: Aproveitamento de Águas Pluviais, Coberturas Verdes, Evapotranspiração, 

Coeficiente de Escoamento. 





 v 

 

ABSTRACT 

Rainwater harvesting is an ancient practice that consists in the capture and storage of rainwater for 

subsequent use. Its application is promoted as a measure for natural resources conservation. This 

practice causes a decrease in the consumption of the water supplied by water companies and on the 

probability of occurring floods in urban areas. Likewise, green roofs might also be used for flooding 

episodes control and contribute to ecological and energy benefits. The viability of using both measures 

has become the object of studies, still being limited information on this subject, especially in 

Mediterranean climates. 

The runoff from traditional and green roofs varies in quantity, quality and time distribution. The viability 

of the application of a rainwater harvesting system depends on the area, stored volume, precipitation 

and consumption. On a joint study of this system with a green roof, the type and depth of the substrate, 

type of vegetation and evapotranspiration should also be considered.  

From the NativeScapeGR’s project results a green roofs runoff model was developed and the green 

roof rainwater harvesting system evaluated. A simulation of the consumption of a drip irrigation system 

responsible for restoring the water losses by evapotranspiration on the green roof and a simulation of 

the non-potable water consumption in a three people single-family house were made. 

On similar systems, the green roof penalizes harvesting efficiency and water savings compared to a 

traditional roof. 

On green roofs it was found that the harvesting efficiency for green roof watering is lower than for non-

potable uses. 

Key-words: Rainwater harvesting, green roofs, evapotranspiration, runoff coefficient. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

A água é um recurso fundamental à vida na Terra. O crescimento da população e alterações nos seus 

padrões socioeconómicos têm provocado um aumento das necessidades de água a nível mundial. Para 

suplantar esta demanda as reservas de água superficiais e subterrâneas estão a ser utilizadas a uma 

taxa maior do que aquela a que se conseguem repor (Julius et al. 2013), tornando o sistema 

insustentável. Sendo um recurso finito, devem procurar adoptar-se práticas sustentáveis que permitam 

o seu aproveitamento, reduzindo o consumo das reservas que existem. 

Por outro lado, num futuro próximo a água pode tornar-se um bem escasso em alguns locais do globo,  

provocando um aumento do seu preço nestas regiões para valores muito superiores aos que se 

praticam actualmente. Neste contexto, justifica-se que se realize uma avaliação da viabilidade 

económica de cada edifício captar e utilizar a água que precipita sobre a sua área de implantação. 

Os SAAP consistem na captação directa da precipitação, que pode ser armazenada para posterior 

utilização ou pode ser novamente descarregada para recarga das reservas naturais (Julius et al. 2013).  

A captação e armazenamento da água da chuva em meio rural permitem minimizar as necessidades 

de irrigação que surgem durante períodos de seca, diminuindo o risco de perdas para as colheitas 

agrícolas (Sturm et al. 2009). Ao nível urbano, as necessidades diárias de água não potável dos 

edifícios podem ser parcialmente asseguradas pela captação de água precipitada, contribuindo para a 

gestão de águas pluviais da urbe ao minimizarem o risco e danos causados por inundações.  

Cobertura verde é a designação atribuída às coberturas de edifícios que se caracterizam pela utilização 

de vegetação na sua camada superior. São conhecidas coberturas verdes nos países nórdicos desde 

há vários séculos, onde as habitações eram revestidas por uma mistura de terra e ervas como forma 

de isolamento térmico (Ferreira & Moruzzi 2009). Porém, só a partir da década de 1970, na Alemanha, 

o estudo de coberturas verdes começou a despertar interesse na comunidade científica (Berndtsson 

2010; Getter et al. 2007). Este interesse traduziu-se em numerosos estudos, que permitiram identificar 

benefícios térmicos, acústicos, ecológicos e hidrológicos na aplicação de coberturas verdes em 

edifícios (Berardi et al. 2014; Fioretti et al. 2010). 

Deve tirar-se partido dos benefícios atribuídos à utilização de coberturas verdes em conjunto com as 

vantagens do aproveitamento das águas pluviais (Sheng et al. 2011; Ferreira & Moruzzi 2009), entre 

as quais a utilização do substrato da cobertura para limpar a água da chuva antes de ser captada e a 

sua posterior utilização para rega da cobertura verde (Sheng et al. 2011). 

Para o estudo e futuras aplicações de aproveitamento de águas pluviais em coberturas verdes torna-

se necessário quantificar e prever o processo hidrológico das coberturas verdes (Berthier et al. 2011). 

Este estudo pode tornar-se um desafio considerável, devido ao número de variáveis de que depende, 

tais como as características geométricas da cobertura, as características da vegetação, do substrato e 
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dos sistemas de protecção, drenagem e filtração utilizados, ou ainda as características meteorológicas 

(Cipolla et al. 2016). 

A maior eficiência de um SAAP está associada à quantidade e qualidade da água recolhidas. 

Coberturas em terraço podem possuir áreas de pior drenagem, devido a anomalias no declive, que 

favorecem a acumulação de resíduos, condicionando a quantidade e qualidade da água recolhidas. 

Nos últimos anos a consciencialização para a necessidade de tornar os edifícios mais ecológicos e 

sustentáveis provocou o aumento da aplicação dos chamados sistemas verdes, entre os quais os SAAP 

e as coberturas verdes. Numa tentativa de tornar os edifícios o mais ecológicos possíveis questionou-

se a possibilidade de aplicar simultaneamente ambos os sistemas. Esta possibilidade levanta várias 

questões às quais este trabalho pretende responder, designadamente: Quais os efeitos da retenção de 

uma cobertura verde na viabilidade da aplicação de um SAAP?  

Embora amplamente estudadas em separado, a informação relativa a SAAP em coberturas verdes é 

relativamente escassa, especialmente em clima Mediterrânico, onde a vegetação e precipitação 

apresentam características específicas. É neste contexto que se aparece esta tese. 

 

1.2 Objectivos 

O objectivo principal desta dissertação é avaliar a aplicabilidade dos sistemas de aproveitamento de 

águas pluviais em edifícios de cobertura verde com plantas autóctones do clima Mediterrânico. Em 

particular pretende-se: 

1. Modelar o regime de escoamento do trabalho experimental apresentado no projecto 

NativeScapeGR,  Brandão (2016) e Brandão et al. (2017) em ambiente HYDRUS; 

2. Modelar o regime de evapotranspiração de plantas autóctones em clima Mediterrânico; 

3. Avaliar a precisão do modelo de escoamento para coberturas verdes nas condições do caso de 

estudo, através da quantificação do conjunto de resultados: coeficiente de retenção volumétrico e 

coeficiente de redução do caudal de ponta; 

4. Simular o escoamento e evapotranspiração da cobertura verde ao longo de um período de 

simulação de 18 anos; 

5. Comparar a eficiência do SAAP num edifício/moradia de cobertura tradicional com um de cobertura 

verde; 

6. Avaliar a eficiência do SAAP em cobertura verde para a rega da cobertura. 

 

1.3 Organização 

Este trabalho compõe-se em primeiro lugar por uma revisão literária dos vários temas em abordagem. 

Inicia-se com a temática dos sistemas de aproveitamento de águas pluviais, prossegue com uma 

análise do fenómeno da precipitação em Portugal e posteriormente aborda-se a temática da retenção 
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do escoamento em coberturas verdes. Referenciam-se os principais métodos de estudo e factores que 

afectam a retenção, identificados pelos vários autores. O capítulo de revisão literária termina com a 

apresentação de estudos anteriores de SAAP em coberturas verdes e de modelação do desempenho 

hidrológico de coberturas com o software HYDRUS, um modelo de elementos finitos para a simulação 

do fluxo bi e tri-dimensional em meios de saturação variável. 

No terceiro capítulo descreve-se o caso prático das coberturas verdes do projecto NativeScapeGR e 

do trabalho “Desempenho hidrológico de coberturas verdes em clima mediterrânico” (Brandão 2016), 

apresenta-se o dispositivo e os resultados experimentais e procede-se à modelação do seu 

escoamento. Efetua-se a modelação do fenómeno com recurso ao software de simulação HYDRUS 3D 

e desenvolve-se um modelo analítico para o cálculo do escoamento dos tabuleiros com base nas 

propriedades físicas do solo. 

No 4º capítulo é apresentado e desenvolvido o caso de estudo de avaliação de SAAP. Apresenta-se a 

metodologia a seguir, definem-se os dados de entrada do modelo de análise de SAAP em coberturas 

verdes e estudam-se diferentes casos da sua aplicação, comparando coberturas tradicionais com 

coberturas verdes e analisando o aproveitamento da água captada para usos não pluviais e para a rega 

da própria cobertura verde. 

No 5º capítulo é feita a apresentação de conclusões das análises efetuadas e termina com a exposição 

de algumas propostas de desenvolvimento futuro dos temas abordados. 

Na Figura 1.1 apresenta-se a metodologia adoptada na dissertação para o cumprimento dos objectivos.  

 

Figura 1.1 - Metodologia adoptada para a dissertação. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 Considerações iniciais 

Em primeiro lugar efectua-se uma caracterização dos sistemas de aproveitamento de águas pluviais, 

na qual se abordam as suas componentes, variantes e o seu funcionamento. De seguida abordam-se 

as coberturas verdes com principal ênfase na sua relação com a precipitação. Para estudar o 

escoamento resultante da precipitação em cobertura verde é em primeiro lugar necessário entender os 

eventos de precipitação, a sua classificação e distribuição ao longo do ano hidrológico. Posto isto 

importa conhecer em pormenor o ciclo hidrológico das coberturas verdes, as suas várias componentes 

e os diferentes métodos aplicados no seu estudo. Só então é possível fazer um levantamento dos 

factores que influenciam o desempenho hidrológico das coberturas verdes.  

2.2 Caracterização dos sistemas de aproveitamento de águas 

pluviais 

2.2.1 Contexto geral 

Desde que foram abandonadas as práticas nómadas e se deu início à sedentarização, os povos têm 

procuram fixar-se em zonas próximas de fontes de água (Freitas 2014). A razão da escolha destes 

locais tem por base a necessidade de água para consumo próprio, higiene e irrigação das produções 

agrícolas.  

Quando as populações se encontravam em regiões de rios perenes ou afastadas de lagos, 

desenvolveram métodos de uso da água das chuvas para suplantar as necessidades de abastecimento 

deste elemento básico (Ferreira & Moruzzi 2009). A captação de água das chuvas é uma prática milenar 

(Fernandes 2013; Costa 2010), tendo sido desenvolvida principalmente nas zonas mais secas do globo 

onde a sua escassez condiciona a sobrevivência e a subsistência dos povos que nelas habitam.  

Anaya-Garduño (2001) citado por Tomaz (2010) refere que os povos Maia e Asteca desenvolveram 

sistemas de armazenamento e distribuição de água das chuvas para irrigação e consumo da 

população. (Yannopoulos et al. 2017) 

Porém, com a constituição dos serviços centralizados de distribuição de água nas sociedades mais 

desenvolvidas, estas práticas de acumulação individualizada foram abandonadas. No entanto, com o 

recente aumento do consumo e fazendo face aos custos e dificuldades de assegurar o abastecimento 

em épocas de seca adoptam-se práticas de armazenamento de águas da chuva ao nível colectivo, 

através da construção de barragens. A alternativa paralela, à escala do edifício, é a implantação de 

sistemas de aproveitamento de águas pluviais.  

Esta prática ganha força no contexto actual em países desenvolvidos por ser uma estratégia a adoptar 

para o uso eficiente da água (Neves et al. 2006). Neste contexto os sistemas de águas pluviais têm 
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como função a captação e armazenamento de água das chuvas para utilização em consumos não 

potáveis. Como objectivo pretende-se a conservação dos recursos hídricos naturais e a redução do 

consumo de água da rede de distribuição.  

O aproveitamento de águas pluviais surge como uma alternativa às fontes de abastecimento de água 

convencionais (ONU 2015). Em regiões áridas e semiáridas, por força das maiores dimensões do 

problema, esta solução tem sido alvo de uma maior aposta e desenvolvimento. No entanto os seus 

benefícios não se esgotam nestas zonas e a sua implantação ao nível global é uma das respostas 

possíveis à insustentabilidade dos recursos hídricos à escala mundial. 

Nos países desenvolvidos a água fornecida pelos sistemas de distribuição é geralmente apta para 

consumo. Para se tornar potável, é sujeita a vários tratamentos que tornam o processo de distribuição 

mais oneroso e aumentam o custo final para o consumidor. No entanto, de acordo com a Figura 2.1 e  

a  

Figura 2.2, em edifícios residenciais, entre 42% e 48% desta água é consumida em processos que não 

exigem um nível de tratamento tão elevado - usos não potáveis - podendo ser substituída nestes casos 

por água não potável.  Nestas situações os usos mais comuns do reaproveitamento das águas das 

chuvas são: 

1. usos exteriores: rega e lavagem de veículos e pavimentos; 

2. descargas de autoclismos e maquinas de lavagem de roupa; 

3. combate a incêndios. 

Figura 2.1 - Gráfico de Estrutura do consumo doméstico de água estimada sem usos exteriores. 

Fonte:IRAR/ERSAR (2006) 
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Figura 2.2 - Gráfico de Estrutura do consumo doméstico de água estimada com usos exteriores. 

Fonte:IRAR/ERSAR (2006) 

Através das torneiras da rede interior é consumida água para ingestão, confecção de alimentos, higiene 

pessoal e limpeza de interiores. O consumo em usos exteriores é composto por limpezas exteriores, 

rega de jardins, lavagem de veículos, enchimento e manutenção de piscinas. Se por um lado os 

consumos interiores são pouco susceptíveis a variaçãões ao longo do ano, os usos exteriores 

apresentam uma clara tendência de aumento nos meses de Verão, períodos mais susceptíveis à 

ocorrência de secas e em que as disponibilidades dos aquíferos são menores. Este período, 

caracterizado por uma temperatura mais elevada e ausência de precipitação, origina uma maior 

necessidade de rega de jardins e de reposição de água nas piscinas para compensar o aumento da 

taxa de evaporação (Ferreira 2012). Para suplantar este nível de consumo durante a época estival por 

meio de um SAAP com sucesso será necessário recorrer a reservatórios de grande capacidade. 

Em Portugal, o consumo estimado por cada habitante na sua residência principal referido nos diversos 

estudos aproxima-se geralmente do valor médio de 150l/dia. Ponces (2015) refere o valor  médio 148,8 

l/dia, por sua vez numa residência em Almada, um estudo realizado por Silva et al (2015) calculou um 

valor diário de consumo de 154 l/pessoa dos quais 59l correspondem a usos não potáveis. 

Os SAAP são referidos no Programa Nacional do Uso Eficiente da Água (PNUEA) como uma das 

medidas a implementar para cumprir o objectivo de reduzir o uso da água potável em actividades que 

possam ter o mesmo desempenho com águas de qualidade alternativa e de outras origens que não a 

rede pública de água potável, promovendo a utilização de água da chuva (Anón 2012).  

A crescente preocupação com a sustentabilidade dos edifícios, tanto na sua fase de construção como 

durante o seu período de vida útil levou à criação de diversas certificações para 

produtos/equipamentos, edifícios/empreendimentos e empresas no sector da construção. A certificação 

de SAAP no nosso país é feita pela Associação Nacional para a Qualidade das Instalações Prediais 

Duche/Banho
32%

Torneiras
16%

Perdas
4%

Usos Exteriores
10%

Autoclismo
28%

Máquina da Loiça
2%

Máquina da Roupa
8%

Usos não Potáveis 
48%



 

7 
 

(ANQIP) que publicou a especificação técnica ETA0701, a qual estabelece os critérios técnicos para a 

realização de SAAP em coberturas de edifícios para fins não potáveis. Através da especificação técnica 

ETA0702, a mesma associação define as condições para a certificação de SAAP executados de acordo 

com a ETA0701. O processo de certificação contempla a análise prévia do projecto pela ANQIP, a 

realização de vistorias à obra e a sua execução por instaladores certificados. 

Os sistemas de aproveitamento de águas pluviais podem ser classificados de acordo com a escala de 

aplicação, o processo de formação de escoamento, o método de captação da água e o tipo de 

armazenamento (Julius et al. 2013). 

A escala de aplicação é definida em função da distância entre a área de captação e a área de utilização, 

dividindo-se em 3 segmentos: in-situ, micro e macro. A escala in situ diz respeito à água captada e 

utilizada na mesma área, a micro escala está associada a captação e utilização na mesma exploração 

(captação interna) e a escala macro corresponde à utilização de água captada num local diferente e 

possivelmente por uma entidade externa (Hatibu & Mahoo 1999). A aplicação de SAAP às escalas 

micro e macro está geralmente associada a atividades industriais e à agricultura. 

Existem métodos de captação com recurso a armazenamento natural e artificial. O armazenamento 

natural efetua-se em poços, bacias de retenção, represas, lagoas e charcos. Por sua vez, o 

armazenamento artificial pode ser feito em depósitos à superfície, depósitos enterrados, fossas ou 

tanques.  

Na sua aplicação em edifícios de cobertura tradicional, a água ao precipitar sobre a cobertura do edifício 

é conduzida tipicamente por gravidade para o sistema de drenagem, transportando consigo eventuais 

sedimentos, folhas e impurezas. No final das caleiras e antes do início do tubo de queda é colocado 

um dispositivo de filtragem inicial, frequentemente uma grelha de plástico ou metal. O tubo de queda 

conduz a água ao reservatório, à entrada do qual pode existir um sistema de filtragem mais eficiente 

que recolhe sedimentos e impurezas de menores dimensões. 

De grosso modo, o que distingue um sistema de drenagem de coberturas com aproveitamento de água 

de um sistema de drenagem comum é a adição do reservatório de armazenamento antes da descarga 

na rede de águas residuais, sendo este normalmente o componente mais oneroso do sistema (Krishna 

2005). 

2.2.2 Constituição e funcionamento 

O presente trabalho foca-se no estudo dos SAAP aplicados a edifícios, onde se utilizam 

maioritariamente reservatórios artificiais, pelo que não serão abordadas as soluções de 

armazenamento naturais referidas anteriormente. 
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Os constituintes típicos de um SAAP num edifício encontram-se representados esquematicamente na 

Figura 2.3 e são os seguintes: 

1 Superfície de captação; 

2 Rede de transporte  

3 Dispositivo de filtragem; 

4 Dispositivo de descarte de primeiras águas (first-flush); 

5 Armazenamento; 

6 Descarga de excedentes; 

7 Rede de distribuição; 

8 Unidade de Controlo. 

 

Figura 2.3 - Elementos de um sistema de aproveitamento de águas pluviais e ligação à rede de abastecimento 

de águas e esgotos 

A área de captação pode ser qualquer superfície impermeável, tipicamente uma cobertura plana ou 

inclinada, sendo que as primeiras permitirem uma captação mais rápida e menor acumulação de 

detritos e sedimentos. A qualidade da água irá depender da superfície de captação, das condições 

climatéricas e do ambiente nas redondezas (Bertolo 2006; Farreny et al. 2011). 

A rede de transporte ou rede de drenagem pluvial é constituída por um conjunto de caleiras e tubos de 

queda que recebem a água da superfície de captação e a encaminham ao longo do sistema por 

gravidade. 

Nos períodos entre eventos de precipitação as superfícies de captação acumulam sujidade sob a forma 

de poeiras e partículas de maior dimensão como folhas ou dejetos de animais (Krishna 2005; Bertolo 

2006). Um filtro à entrada da rede de drenagem impede que os materiais de maiores dimensões 

acedam ao sistema de drenagem e provoquem entupimentos na rede. Este filtro é geralmente 

composto por uma rede metálica ou plástica existindo uma grande variedade de produtos para esta 

função pois a sua aplicação estende-se a todo o tipo de coberturas (Bertolo 2006). Dependendo do seu 
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uso final poderá ser necessário o uso de diferentes níveis de filtros, Tomaz (2010) analisa a 

regulamentação existente nos diversos países e apresenta soluções de filtragem do tipo filtros de 

pressão com carvão ativado, filtros lentos de areia e filtros de piscina (filtros rápidos de pressão). 

Quando volta a ocorrer precipitação após um período entre eventos, a água arrasta ou dissolve poeiras, 

pólen e fezes existentes na superfície da cobertura, tornando-a água imprópria para armazenamento e 

utilização futura. Por esta razão as primeiras águas (first-flush em inglês) são descartadas, não 

recebendo qualquer tipo de tratamento e podendo ser libertadas num jardim ou descarregadas na rede 

de drenagem pluvial convencional, sem passar pelo reservatório. A quantidade de água descartada 

varia em função da dimensão da cobertura e período entre eventos de precipitação, variando os valores 

em Portugal entre 0,5 e 8,5mm (ANQIP 2009), por outro lado The Texas Manual on Rainwater 

Harvesting sugere a descarga dos primeiros 0,4 a 0,8mm de chuva (Krishna 2005). No entanto o valor 

de referência de 2 mm é referido por várias fontes (Freitas 2014; ANQIP 2009; Sturm et al. 2009). 

Segundo Tomaz (2010) caso o período sem ocorrência de precipitação seja inferior a 3 dias não haverá 

lugar a descarga do primeiro fluxo. 

Os desviadores de primeiro fluxo (first-flush diverter em inglês) para coberturas de pequena dimensão 

são geralmente tubulares, em PVC ou no material da rede de drenagem pluvial (Krishna 2005). O 

modelo mais simples é instalado no final do troço vertical do tubo de queda e consiste num 

prolongamento deste com uma torneira ou fundo semifechado na extremidade. A água que chega ao 

dispositivo após ter sido atingida a sua capacidade é encaminhada para o troço horizontal de tubagem 

que conduz à cisterna ou ao dispositivo de filtragem que a antecede. Existem dispositivos com e sem 

boia de nível com a configuração representada nas Figuras 2.4 e 2.5 respetivamente. 

 
 

Figura 2.4 - Desviador de primeiro fluxo sem bóia. 

Adaptado de (Krishna 2005) 

Figura 2.5 - Desviador de primeiro fluxo com bóia. 

Adaptado de (Krishna 2005) 

 

Nos dispositivos com boia, esta funciona como válvula de corte, à medida que a câmara de primeiro 

fluxo enche, a boia sobe, até selar a câmara e forçar o escoamento a seguir pela tubagem de saída. 

Este tipo de dispositivo exige que sejam instaladas tantas unidades quantos os tubos de queda que o 
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sistema incluir. Para superfícies coletoras de maior dimensão e com maior número de tubos de queda, 

este sistema deixa de ser vantajoso devido ao elevado número de dispositivos necessários. Segundo 

Moreira Neto et al. (2012) para áreas de captação a partir dos 1000 m2 é recomendada a instalação de 

dispositivos enterrados, com tampa de registo, fabricados em betão em forma de caixa ou cilíndricos 

(apud Ponces 2015). Este tipo de dispositivos tem capacidade para receber água captada em 

superfícies com área máxima de 15.000m2. 

 
Figura 2.6 - Desviador de primeiro fluxo para 

grandes superfícies monobloco paralelepípedo SSP 

(EURO MEC 2012) 

 
Figura 2.7 - Desviador de primeiro fluxo para 

grandes superfícies de formato cilíndrico SSP/A 

(EURO MEC 2012) 

A função do sistema de filtragem é remover as partículas da água antes do seu armazenamento. A sua 

necessidade de instalação e características variam em função da utilização prevista para a água, sendo 

uma questão mais significativa nos casos em que se pretende o consumo humano (usos potáveis). No 

caso de usos não potáveis o tratamento requerido é de menor exigência. Em Portugal são aplicáveis a 

Norma NP 4434:2005 que define os requisitos das águas residuais urbanas tratadas para rega e o 

Decreto-Lei nº236/98 de 1 de Agosto que define a qualidade exigida às águas balneares.  

Em seguida apresentam-se orientações relativas à necessidade de filtragem e tratamento em função 

dos diferentes usos não potável:  

• Usos exteriores: a utilização de água da chuva, observadas as prescrições técnicas de 

instalação, pode não carecer de qualquer tratamento complementar físico-químico ou 

bacteriológico. No caso em que se pretende a aplicação das águas para rega gota-a-gota uma 

correcta filtragem é essencial para garantir o bom funcionamento do sistema (Krishna 2005). 

• Descarga de autoclismos: a utilização de água da chuva sem tratamento, apenas deve ser 

admitida quando a água respeite, no mínimo, as normas de qualidade de águas balneares, 

nos termos da legislação nacional e das diretivas europeias aplicáveis (Decreto-Lei n.º 236/98, 

de 1/8, que transpõe a Diretiva n.º 76/160/CEE, do Conselho, de 8/12). Caso sejam 

ultrapassados os valores máximos admissíveis estabelecidos para os parâmetros 

microbiológicos, deve prever-se uma desinfeção da água por ultravioletas, cloro ou outro 

processo adequado. No caso de serem utilizados compostos de cloro para desinfeção, 

recomenda-se que o cloro residual livre se situe entre 0,2 e 0,6 mg/l (ECODEPUR 2016). 
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• Lavagem de roupas com água da chuva sem tratamento específico apenas deve ser 

considerada quando a temperatura da água de lavagem atingir, no mínimo, 55ºC (ECODEPUR 

2016). 

Existem diversos modelos de dispositivos de filtragem no mercado. A sua instalação pode ser efetuada 

no tubo de queda, à entrada do depósito de armazenamento, enterrado ou à superfície, e também no 

interior do depósito de armazenamento. Os sistemas de filtragem aplicáveis no tubo de queda 

destinam-se a coberturas de pequena dimensão e são geralmente utilizados na conversão para SAAP 

de redes existentes. São geralmente compostos por um único tanque ou vários tanques em série com 

filtros de diferentes dimensões. Nestes tanques são retidas as partículas e encaminhadas para o 

sistema separativo pluvial enquanto que a água filtrada é conduzida ao depósito de armazenamento. 

Os componentes dos sistemas de filtragem devem ser sujeitos a manutenção periódica apropriada, 

sem a qual ficarão inevitavelmente obstruídos, condicionando o fluxo e podendo desenvolver 

microrganismos patogénicos.  

 

Figura 2.8 - Diferentes tipos de filtros. Da esquerda para a direita: filtro exterior para tubo de queda (até 70m2), 

filtro horizontal de cartucho (até 150m2) instalação no exterior ou interior do depósito, filtro de instalação exterior 

(até 350m2) 

Fonte: ECOCASA - Tecnologias Ambientais, [s.d.]  

Os dispositivos de armazenamento podem naturais ou artificiais, sendo os últimos os mais comuns em 

SAAP à escala do edifício, este tende a ser o elemento mais oneroso do sistema e portanto deve ser 

objeto de uma escolha cuidadosa em função das condições existentes (Sturm et al. 2009; Sanches 

Fernandes et al. 2015; Krishna 2005; Sacadura 2011). Os reservatórios podem ser subterrâneos, 

colocados ao nível do terreno ou elevados, tendo o último a vantagem de possibilitar a sua utilização 

direta sem o auxílio de uma bomba. Por outro lado, nos reservatórios enterrados a água não se encontra 

exposta à radiação solar beneficiando do isolamento térmico oferecido pelo terreno que favorece a 

manutenção de uma temperatura estável e evitando o desenvolvimento de algas. 

Existem modelos de depósitos de diversas capacidades para instalação enterrada ou à superfície, 

sendo os modelos mais comuns fabricados em polietileno. Tal como no caso dos dispensadores de 

primeiro fluxo, os dispositivos de maior capacidade são fabricados em betão, podendo ser constituídos 

por manilhas pré-fabricadas ou construídos in situ. Alguns dos modelos comerciais de menor 

capacidade mais populares são vendidos em “packs” com todos os dispositivos e acessórios 

necessários, incluindo sistemas de filtragem e aspiração ou bombagem.  
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Os reservatórios devem ser dotados de 1 ponto de entrada de água e 3 pontos de saída: saída para 

sistema de distribuição, saída para lavagem do reservatório (descarga de fundo) e saída para 

extravasamento ou tubo ladrão. A primeira saída, deve situar-se perto da base do reservatório para 

permitir uma maior utilização da sua capacidade, a segunda deve situar-se no ponto mais baixo do 

reservatório para permitir o seu esvaziamento total durante atividades de limpeza e manutenção, por 

último, o tubo ladrão ou bypass deve situar-se no topo do reservatório para escoar o excesso de água 

quando é atingida a sua capacidade máxima e evitar que as tubagens a montante fiquem em carga 

provocando danos na rede. Deve ainda ser prevista uma tampa de registo que possibilite a entrada de 

um homem para limpeza/manutenção do tanque e dos seus componentes e um respiro para compensar 

a variação do nível da água. Deve ser inspecionados e verificada a acumulação de lamas nos 

reservatórios, com uma frequência de 2-3 anos, ou sempre que os sedimentos sejam visíveis na água 

(Bertolo 2006). 

A frequência com que é atingida a capacidade máxima do reservatório e a quantidade de água perdida 

pelo tubo ladrão serão tanto menores quanto maior for a dimensão do reservatório em causa. 

Idealmente estas perdas deveriam ser nulas, no entanto, um reservatório de maiores dimensões 

encarece o sistema podendo tornar a sua aplicação economicamente inviável. Por esta razão, a 

escolha da volumetria do depósito deve ser alvo de um estudo cuidadoso com o objetivo de encontrar 

a solução custo-benefício ótima. Demasiado pequeno e não permitirá acumulações e aproveitamento 

de água suficientes para compensar o seu custo, demasiado grande e comprometerá a viabilidade 

financeira do sistema. Este estudo deve incidir sobre as afluências e consumos do sistema, sendo as 

metodologias aplicadas detalhadas no Capítulo 4. 

A rede de distribuição tem como função assegurar o transporte da água desde o seu local de 

armazenamento até ao local de consumo. No caso de depósitos elevados ou à superfície poderão ser 

dispensados meios de elevação e pressurização. No entanto, depósitos enterrados exigem um sistema 

de bombagem para a distribuição da água, podendo este estar instalado no seu interior ou exterior. O 

sistema de bombagem é escolhido com base no cálculo do seu dimensionamento, que depende das 

características da rede de distribuição e cujo método não faz parte dos objetivos deste trabalho.  

Existem no mercado unidades de controlo que fazem a gestão do aproveitamento de águas pluviais, 

comando do sistema de pressurização da água para reutilização e a comutação automática das fontes 

de abastecimento tais como o RMS Series 200 (Rainwater Managment Solutions 2016) nos Estados 

Unidos e ainda o RainDirector (RainWater Harvesting Ltd. 2017) e o Raincycle (T-T Pumps 2016) no 

Reino Unido. Um exemplo nacional de unidade de gestão é o PLUVIA SMARTBOX representado na 

Figura 2.9. A unidade de controlo efetua a pressurização de água pluvial até esgotar a capacidade do 

reservatório de acumulação. Quando é atingido o nível mínimo do reservatório, aciona-se 

automaticamente a entrada da água da rede para garantir o abastecimento aos pontos de consumo de 

água reaproveitada. Este sistema automático apresenta-se bastante prático pois dispensa a operação 

manual e a sua instalação à superfície permite uma fácil manutenção em caso de necessidade. O 

dispositivo é alimentado pela rede elétrica e conectado hidraulicamente a um reservatório com bomba 
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de aspiração integrada e à rede de distribuição de águas pluviais, a Figura 2.10 representa um sistema 

de SAAP completo, incluindo a unidade de controlo.  

 

Figura 2.9- Sistema de Gestão inteligente da água, PLUVIA SMARTBOX 

Fonte: ECODEPUR (2016) 

 

 

Figura 2.10 - Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais com unidade de gestão. 

Adaptado de: Anders Bauen & Wohnen  
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2.2.3 Parâmetros de análise de um sistema de aproveitamento de água pluvial 

O potencial de captação do SAAP pode ser expresso volumetricamente através da expressão: 

 𝑉𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑓𝑙 − 𝑉𝑟𝑒𝑗 − 𝑉𝑑𝑒𝑠𝑐  
(2.1) 

Em que 𝑉𝑎𝑓𝑙 representa o volume afluente ao sistema colector, 𝑉𝑟𝑒𝑗 o volume rejeitado no sistema de 

descarte das primeiras águas por conter elevado nível de detritos e sedimentos e 𝑉𝑑𝑒𝑠𝑐 diz respeito ao 

volume eventualmente descartado em situações em que é atingida a capacidade do reservatório. Na 

expressão anterior, para um determinado período de tempo, 𝑉𝑎𝑓𝑙 pode ser calculado da seguinte forma: 

 𝑉𝑎𝑓𝑙 = 𝐴. 𝑃. 𝑐 
(2.2) 

Nesta expressão 𝐴 representa a área de captação, 𝑃 é a precipitação que ocorre durante o período de 

tempo em questão e 𝑐 é um coeficiente que tem em conta as perdas na superfície de captação, também 

designado por coeficiente de escoamento.  

A relação entre o 𝑉𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 e o 𝑉𝑎𝑓𝑙 designa-se por eficiência do SAAP, Silva, et al (2015). Por sua vez a 

relação entre o 𝑉𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜e 𝑉𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑜 mede a eficiência da poupança de água.  

A partir das expressões anteriores é possível afirmar que os fatores que mais influenciam a eficiência 

de um SAAP são o volume do reservatório, a área de captação, a precipitação e o coeficiente de 

escoamento associado ao sistema. Entre estes 4 fatores, Palla et al., (2012) concluiu, através da 

análise de 46 locais na Europa, que o parâmetro hidrológico que mais afeta a performance de um SAAP 

em residências domésticas é o período de tempo entre eventos. 

2.2.4 Benefícios e utilizações 

Os principais benefícios da aplicação de SAAP são: 

• Diminuição do consumo de água potável e dos custos da sua captação, tratamento e 

fornecimento; 

• Diminuição do volume de água pluvial nos sistemas de drenagem urbana. 

Uma diminuição do consumo de água potável fornecida pela rede pública reduz consecutivamente a 

energia gasta na sua captura, tratamento e transporte (Julius et al. 2013). A qualidade da água da 

chuva é geralmente superior à da água subterrânea e superficial, fonte habitual da água fornecida pela 

rede pública (Bertolo 2006). A água das chuvas é limpa e totalmente gratuita. No entanto, a instalação 

de SAAP obriga a um investimento inicial considerável que permita a sua captação, armazenamento e 

distribuição e à execução de manutenções periódicas por pessoal especializado para garantir a 

qualidade do sistema. Em períodos de seca o sistema não armazena água e obriga ao recurso a outras 

fontes de água, não sendo por isso um sistema autónomo ou substituto integral do abastecimento pela 

rede de distribuição pública.  

Para usos não potáveis, o nível de tratamento que exige é bastante inferior ao aplicado pelos sistemas 

de abastecimento convencionais, reduzindo a energia consumida e resíduos consumidos neste 

processo. 
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Por não ser sujeita a tratamentos com cloro, a água das chuvas é preferível para a rega de plantas e 

jardins face à água das redes de abastecimento (Julius et al. 2013). A utilização de água das chuvas 

para lavagem de roupa reduz a necessidade de uso de detergentes por possuir uma baixa 

concentração de sais minerais (Bertolo 2006; Julius et al. 2013; Neves et al. 2006). 

A água das chuvas pode ainda ser utilizada para: 

• rega de jardins; 

• limpeza de pavimentos; 

• limpeza de veículos; 

• combate a incêndios; 

• constituição de reservas de emergência. 

Estas atividades fazem também parte das responsabilidades e uso que as entidades públicas fazem 

da água, podendo a aplicação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais em edifícios públicos 

reduzir uma grande fatia do consumo de água potável feito por estas entidades.  

Em meio urbano, devido às grandes áreas impermeáveis, a infiltração é diminuta, não sendo 

recarregados os aquíferos e aumentando o escoamento superficial. Ao escoar sobre o pavimento 

urbano a água entra em contacto com resíduos que nela se incorporam, comprometendo a sua 

qualidade e contaminando o meio onde esta é descarregada. Assim, a captação de água das chuvas 

em meio urbano reduz a contaminação das reservas de águas superficiais e subterrâneas. Além disso, 

os sistemas de aproveitamento de águas pluviais, por captarem a água antes desta atingir o pavimento 

da zona urbana e a reutilizarem, reduzem a quantidade de água que entra nos sistemas de drenagem 

urbanos. Assim sendo, é possível reduzir as secções das redes de drenagem e o volume de água a 

tratar, tornando as redes de drenagem urbanas mais económicas. 

Em ambiente urbano, a captação de águas pluviais pode contribuir ainda para a redução do risco de 

inundações e dos elevados custos económicos que estas acarretam. Quando se produzem situações 

de precipitação de alta intensidade pode esgotar-se a capacidade dos sistemas de drenagem urbanos, 

danificando a rede de esgotos. Paralelamente à rede de esgotos funcionam as redes de comunicações, 

elétrica, de gás, de abastecimento de água, entre outras. Ao reduzir a sobrecarga dos sistemas de 

drenagem, a captação de águas diminui o risco de roturas no sistema com a possibilidade de danificar 

outras redes. Deste modo, evitam-se os incómodos que provocam a suspensão, os custos de 

reparação e substituição dos elementos danificados. Por outro lado, quando é ultrapassada a 

capacidade dos sistemas de drenagem urbana surgem inundações, que podem causar elevados 

prejuízos materiais, obrigar à intervenção de entidades públicas e provocar situações de 

congestionamento no trânsito e corte de ruas. Neste contexto, a aplicação de SAAP é uma solução de 

controlo na origem com o potencial para adiar a necessidade de novas barragens e de aumento dos 

sistemas de drenagem de águas pluviais.(Bertolo 2006) 

No entanto, a instalação de SAAP obriga a um investimento inicial considerável e à execução de 

manutenções periódicas por pessoal especializado para garantir a qualidade do sistema. Em períodos 
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de seca o sistema não armazena água e obriga ao recurso a outras fontes de água, não sendo por isso 

um sistema autónomo ou substituto integral do abastecimento pela rede de distribuição pública.  

2.3 Coberturas verdes  

2.3.1 Tipos, benefícios e tecnologias de coberturas verdes 

Cobertura verde é a designação atribuída às soluções técnicas de construção de coberturas de edifícios 

que se caracterizam pela utilização de vegetação na camada superior. O seu campo de aplicação 

principal são as coberturas planas podendo estender-se a sua aplicação até declives na ordem dos 25-

45º (Mentens et al. 2006).  

A Figura 2.11 representa os principais constituintes de uma cobertura verde: camada de vegetação (F), 

uma camada de substrato (E) que retém a água e que recebe a vegetação, uma camada geotêxtil com 

funções de filtragem e proteção contra raízes (D), uma camada de drenagem que evacua o excesso 

de água (C) e uma camada de impermeabilização (B), que reveste a estrutura de suporte da cobertura 

(A). 

 

 

Figura 2.11 - Representação esquemática da composição de uma cobertura verde extensiva 

Adaptado de: Hutchinson et al. (2003) 

 

Os benefícios da sua utilização face a coberturas tradicionais, que foram sendo estudados desde então 

encontram-se sintetizados na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Benefícios das coberturas verdes 

Tipo Descrição Fonte 

Térmico Redução do efeito ilha de calor. Getter & Rowe (2006); 

Villarreal & Bengtsson (2005) 

Sonoro Redução do ruído interior nos edifícios. Nawaz et al. (2015) 

Qualidade 

do ar 

Redução da poluição atmosférica.  Getter et al. (2007) 

Ecológico Criação de habitats; promoção da biodiversidade e aumento 

das áreas verdes nos centros urbanos. 

Mentens et al. (2006) 

Estético Manutenção do equilíbrio entre o meio natural e o meio urbano. Getter & Rowe (2006); 

Villarreal & Bengtsson (2005) 

Económico Redução de custos com o aquecimento e arrefecimento de 

edifícios; redução dos diâmetros utilizados em tubagens de 

descargas pluviais; prolongamento da vida útil da 

impermeabilização da cobertura através da proteção contra 

raios UV. 

Carter & Rasmussen (2006); 

Kolb (2004) 

Hidrológico Aumento do tempo de concentração; redução e atenuação do 

escoamento de águas pluviais; redução do risco de 

inundações; restabelecimento das condições de infiltração 

naturais. 

Carter & Rasmussen (2006); 

Kolb (2004); Mentens et al. 

(2006); Berndtsson (2010); Li & 

Babcock (2014) 

 

No entanto estão identificados alguns inconvenientes na aplicação de coberturas verdes, entre os quais 

a maior carga permanente na estrutura, o que pode obrigar ao seu reforço e contribui para um maior 

investimento inicial,  eventuais necessidades de manutenção, irrigação e adubação. 

Relativamente à capacidade de redução de risco de inundações pela instalação de coberturas verdes, 

nas situações em que um evento de precipitação passível de gerar a ocorrência de cheia ocorra após 

períodos de chuva intensa reduzirá a capacidade de retenção e atenuação da cobertura verde pelo que 

a sua influência para a redução do risco de cheias deve ser considerada com reservas e precaução. 

As coberturas verdes encontram-se diretamente classificadas em função da altura do substrato. 

Indiretamente, esta classificação também incide sobre o tipo de vegetação da cobertura, uma vez que 

a altura do substrato limita a dimensão que as raízes podem atingir condicionando as espécies de 

vegetação aplicáveis a cada classe de cobertura verde. Também a manutenção necessária varia em 

função do tipo de vegetação. As coberturas verdes podem ser divididas em duas categorias principais: 

intensivas e extensivas. As primeiras recebem uma camada de substrato de maior espessura, 

associada a vegetação de maior porte e são acessíveis. As segundas são compostas por uma camada 

de substrato de menor espessura, estando limitadas à plantação de espécies com raízes de menor 

profundidade podendo não ser acessíveis e exigindo menor manutenção (FLL 2008). As coberturas 

extensivas têm geralmente menores necessidades de irrigação e adubamento, podendo em alguns 
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casos dispensar qualquer manutenção (Berndtsson 2010). Embora o documento técnico da FLL 

(Forschungsgesellschaft für Landschaftsbau & Landschaftsarchitektur) defina valores limite, não existe 

um consenso entre autores no que toca à profundidade do substrato que delimita a separação entre as 

duas categorias oscilando esse valor entre 100 e 150 mm conforme indica a Tabela 2.2: 

Tabela 2.2 - Distinção entre cobertura verde intensiva e extensiva em função da profundidade do substrato 

segundo diversos autores (Berndtsson 2010). 

Intensiva (mm) Extensiva (mm) Referência 

150-200 50-150 Kosareo and Ries (2007) 

>500 - Kohler et al. (2002) 

150-350 30-140 Mentens et al. (2006) 

>100 <100 Wong et al. (2007) 

>300 - Bengtsson et al. (2005) 

>100 20-100 Graham and Kim (2005) 

>200 <100 Green Roof Organisation (2011) 

As coberturas verdes que tenham uma espessura entre 10 e 15 cm e partilhem características de 

coberturas extensivas e intensivas são designadas por semi-intensivas.   

2.3.2 Ciclo hidrológico das coberturas verdes 

De uma forma geral, a função hidrológica de uma cobertura verde é absorver o volume de água 

precipitado e libertá-lo a um ritmo reduzido e controlado (Ferreira & Moruzzi 2009). Devido à presença 

do substrato e da vegetação, o percurso das águas pluviais até à descarga numa cobertura verde é 

mais lento e complexo que o de uma cobertura normal. Estas características da cobertura verde fazem 

com que exista um desfasamento temporal e de magnitude entre o pico da precipitação e o pico do 

escoamento, como evidencia a Figura 2.12. 

Um hidrograma é a representação gráfica da variação de um parâmetro hidrológico ao longo do tempo. 

Neste caso (Figura 2.12) são representadas a precipitação e o escoamento de um evento de 

precipitação. Pode observar-se que o evento de precipitação se inicia e no momento em que se atinge 

o pico de  precipitação PP, neste instante o valor do escoamento é bastante reduzido, aumentando 

progressivamente até ao instante em que ocorre o ao pico de escoamento PE, cujo valor é inferior a 

metade de PP. O escoamento continua a produzir-se e vai diminuindo lentamente, prolongando-se até 

bem depois de finalizada a precipitação. Embora este desfasamento também se verifique numa 

cobertura plana ou inclinada tradicional, é nas coberturas verdes que atinge maior significância. 
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Figura 2.12 - Hidrograma de resposta típico de cobertura verde. 

Adaptado de:Hakimdavar et al.( 2014) 

Quantificar e prever o comportamento hidrológico destas coberturas é uma tarefa desafiante porque 

depende da sua geometria, características do meio de desenvolvimento, conteúdo de água inicial, 

condições meteorológicas e irrigação (Li & Babcock 2014). Na tentativa de representar este processo 

foram criados diferentes modelos de análise e utilizados vários métodos de cálculo consoante os 

objetivos do estudo em causa.  

Cada modelo adapta-se melhor às condições de local de estudo para o qual foi concebido, variando a 

amplitude da sua aplicabilidade em proporção inversa à sua complexidade e especificidade. Por outro 

lado, modelos mais complexos permitem realizar estudos de maior profundidade com um grau de 

incerteza menor. Todos os modelos assentam no pressuposto de que uma parte da precipitação voltará 

para a atmosfera, outra será retida pelo solo e vegetação e a restante precipitação constituirá o 

escoamento da cobertura verde. Este percurso da água encontra-se resumido de forma simplificada na 

Figura 2.13. 
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Figura 2.13 – Fluxograma do ciclo hidrológico de uma cobertura verde 
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2.3.3 Métodos de estudo e análise do ciclo hidrológico de uma cobertura verde 

2.3.3.1 EQUAÇÕES DO BALANÇO DE MASSA DA ÁGUA 

O ciclo hidrológico de uma cobertura verde pode ser explicado através das equações de balanço de 

massa da água:  

 𝑃 + 𝐼𝑟 − 𝐸 − 𝑄 − 𝐷 ± 𝛥𝑆 = 0 
(2.3) 

Em que: 

P = Precipitação (mm);  

E = Evapotranspiração (mm);  

Q = Escoamento (mm);  

D = Drenagem em profundidade (mm);  

ΔS = Variação do armazenamento de água no solo (mm); 

Ir = Rega (mm). 

O desempenho da cobertura verde é avaliado através da análise da repartição da precipitação pelos 

vários termos da equação 2.3, conforme referem diferentes estudos, que identificam os seguintes 

fatores como principais condicionantes do desempenho de uma cobertura verde: 

• Intensidade, duração e período de seca entre eventos de precipitação  (Razzaghmanesh & 

Beecham 2014) 

• Constituição, altura, inclinação, teor de água do substrato (Getter et al. 2007; VanWoert et al. 

2005) 

• Tipo, quantidade e desenvolvimento da vegetação(Getter et al. 2007; VanWoert et al. 2005) 

• Condições climatéricas 

À relação entre o volume de água escoado e o precipitado dá-se o nome de coeficiente de escoamento, 

correspondendo ao seu inverso o coeficiente de retenção, que engloba a água temporariamente 

armazenada no sistema e a água que regressa à atmosfera por evapotranspiração (Li & Babcock 2014).  

2.3.3.2 MÉTODO RACIONAL 

Para solucionar os problemas com que os hidrologistas da sua época se deparavam na modelação do 

escoamento de águas pluviais, Thomas James Mulvaney publicou em 1851 o que se viria a designar 

pelo Método Racional, representado pela seguinte equação: 

 𝑄 = 𝐶. 𝑖. 𝐴 
(2.4) 

Esta equação não pretende ser representativa do hidrograma na sua totalidade, focando-se antes em 

prever o caudal de ponta de um evento de precipitação através da área de captação A, da máxima 

intensidade de precipitação i e de um coeficiente empírico ou parâmetro adimensional, C (Beven 2012). 

A intensidade da precipitação é função da localização geográfica e do período de retorno (Thompson 

2006).  Para o dimensionamento de coberturas recorre-se a curvas IDF que determinam, para um dado 
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posto udográfico, a relação entre a intensidade de precipitação e a duração associada a um 

determinado período de retorno (ou probabilidade de não excedência) (Brandão et al. 2001). 

O parâmetro empírico C designa-se por coeficiente de escoamento superficial, uma grandeza 

adimensional que pretende designar a quantidade de escoamento superficial gerado numa bacia dada 

a intensidade média de um evento de precipitação (Thompson 2006). Para coberturas comuns os 

valores aceites situam-se entre 0,75 e 0,95 (Voyde et al. 2010). Na Tabela 2.3 apresentam-se os 

valores de referencia indicados por (Thompson 2006). 

O coeficiente de escoamento pode ser estimado através de da relação entre a altura de escoamento 

total e a altura de precipitação total: 

 𝐶 = 𝑅/𝑃’ 
(2.5) 

Em que R corresponde à altura de escoamento total [L] e P à altura total de precipitação [L]. 

Para aplicar o método racional toda a bacia deve contribuir para o escoamento superficial, exigindo-se 

também que a chuva seja uniformemente distribuída ao longo da área e que o tempo de duração da 

precipitação seja igual ou superior ao tempo de concentração da bacia. A aplicação do método 

pressupõe ainda a hipótese de que todas as perdas são incorporadas no coeficiente de escoamento 

superficial. Este pressuposto permite que o método racional seja extrapolado para o cálculo de 

escoamento de drenagem de uma cobertura verde. 

Esta equação passou a ser aplicada em coberturas verdes, por ser uma forma simples de interpretar 

conjuntamente diversos fenómenos.. Desta forma, quando aplicado a coberturas verdes o parâmetro 

C passa a englobar os efeitos da interceção, infiltração, armazenamento devido à 

rugosidade/depressões da superfície, absorção pelas raízes das plantas e armazenamento temporário 

do volume em trânsito no substrato e camada de drenagem.  
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Tabela 2.3 - Valores do coeficiente de escoamento para áreas totais de terrenos de edifícios, ruas e diferentes 

tipos de solo segundo Thompson (2006) 

Descrição 
Coeficiente de 

escoamento 

Comércio, Serviços e Indústrias 

Centro da cidade 0,70-0,95 

Arredores 0,50-0,70 

Residências 

Unifamiliares 0,30-0,50 

Multifamiliares isoladas 0,40-0,60 

Multifamiliares conectadas 0,60-0,75 

Residências suburbanas 0,25-0,40 

Apartamentos 0,50-0,70 

Parques, cemitérios 0,10-0,25 

Parques infantis 0,20-0,35 

Passeios 0,75-0,85 

Coberturas de edifícios 0,75-0,95 

Pavimentos 

Asfalto 0,70-0,95 

Betão 0,80-0,95 

Relvados – solos arenosos 

Planos, 2% de inclinação 0,05-0,10 

Médios, 2%-7% de inclinação 0,10-0,15 

Inclinados, 7% de inclinação 0,15-0,20 

Relvados – solos argilosos 

Planos, 2% de inclinação 0,13-0,17 

Médios, 2%-7% de inclinação 0,18-0,22 

Inclinados, 7% de inclinação 0,25-0,35 

2.3.3.3 NÚMERO DE ESCOAMENTO 

Desenvolvido pelo Serviço de Conservação de Recursos Naturais do Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos da América (USDA NRCS , ex-SCS), este método permite estudar o escoamento para 

uma determinada área ou região através da equação: 

 
𝐹 =

𝑄

𝑃
 

(2.6) 

Nesta equação F representa a retenção real que é a diferença entre P, escoamento potencial e Q, 

escoamento real. Este último coincide com a precipitação total. O número da escoamento (CN - curve 

number), adimensional, é calculado através da fórmula: 

 
𝐶𝑁 =

25400

254 + 𝑆
 

(2.7) 
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Onde S é a retenção potencial (mm). O número de escoamento varia de 0 a 100 consoante um estado 

de retenção total ou escoamento total respetivamente. A todas as superfícies impermeáveis atribui-se 

um número de escoamento de 98, nomeadamente em coberturas tradicionais ou ruas pavimentadas 

(Getter et al. 2007). 

A NRCS desenvolveu valores de CN para diferentes usos do terreno de acordo com as suas 

características de escoamento, de forma semelhante aos valores de C apresentados na Tabela 2.3 

Palla, Lanza e Barbera, La, (2008) utilizam o número de escoamento como modelo de retenção na 

aplicação de um modelo numérico para a cobertura impermeável de controlo do seu estudo em Itália. 

Carter e Rasmussen (2006),  desenvolveram um número de escoamento para uma cobertura extensiva 

tradicional tendo por base dados de precipitação e escoamento. Posteriormente Carter e Jackson 

(2007) utilizam o CN como modelo de infiltração e escoamento, neste caso atribuem o valor de 0,86 às 

coberturas verdes, derivado do valor de 0,84 correspondente a espaços verdes. Para modelar o 

percurso do escoamento ambos os estudos  utilizaram modelos de onda cinemática. 

A vantagem do modelo do CN reside na sua simplicidade e largo uso dentro da comunidade de 

engenheiros hidráulicos no âmbito do dimensionamento de redes de gestão de águas pluviais. Este 

método trata as coberturas verdes como se qualquer outro tipo de solo ou revestimento se tratasse, 

reduzindo-as a um número de escoamento. A maior desvantagem do uso deste método provavelmente 

advém do facto de este não ter em conta o estado inicial do substrato no cálculo da resposta da 

cobertura verde à precipitação.  

De acordo com estudos realizados na cidade de Columbus, Ohio, foi definida a seguinte equação por 

Tomaz [s.d.]  que relaciona o coeficiente de redução do método racional com o número de escoamento: 

 𝐶 = 0,02083 × 𝐶𝑁 − 1,147 
(2.8) 

2.3.3.4 REGRESSÃO LINEAR 

Villarreal e Bengtsson (2005) usaram um sistema de modelação geral algébrica para resolver a 

equação (2.9 criada por Singh em 1976, que define o escoamento no instante j (Qj) como a soma da 

precipitação efetiva (Rk) ocorrida em cada intervalo de tempo anterior a j, afetada de um coeficiente Ui, 

função do número de intervalos de tempo ocorridos entre k e j.  

A resolução desta equação para cada evento de precipitação permitiu calcular os valores de Ui, que 

correspondem às ordenadas do hidrograma unitário do evento. O hidrograma unitário é o escoamento 

fictício originado por uma precipitação unitária (1 mm). A Figura 2.14 representa o hidrograma unitário 

dos eventos considerados por Villarreal e Bengtsson (2005). 

 𝑄𝑗 = 𝑈1𝑅𝑗 + 𝑈2𝑅𝑗−1 + ⋯ + 𝑈𝑖𝑅𝑗−1 
(2.9) 
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Figura 2.14 - Hidrograma unitário médio dos eventos considerados por Villarreal e Bengtsson (2005) 

2.3.3.5 MODELOS DE SIMULAÇÃO 

Com o aumento da construção de coberturas verdes, aparece a necessidade de criar um modelo 

computacional que permita prever o seu comportamento hidrológico. Esta ferramenta é essencial para 

testar diferentes configurações e materiais sem ser necessária a construção de modelos físicos à 

escala real. 

Não existindo nenhum modelo específico para coberturas verdes, recorre-se habitualmente a software 

com vocação agronómica ou de gestão de águas pluviais. Estes softwares utilizam modelos físico-

matemáticos para estudar o movimento de água em solos não saturados. No entanto, devido a alta 

complexidade deste sistema, as suas iterações são altamente não lineares, dificultando a sua 

modelação (Simunek et al. 2012).  

Entre os softwares mais utilizados encontram-se os seguintes:  

SWMM (Stormwater Managment Model) é um software criado pela USEPA (United States 

Environmental Protection Agency) que simula a relação P-E para sistemas de drenagem de águas 

pluviais. A sua utilização é generalizada entre engenheiros e a sua aplicação estende-se à bacia 

hidrográfica. Permite a aplicação de medidas de controlo de escoamento de baixo impacto, entre as 

quais se encontram as coberturas verdes. Por não requerer a introdução das propriedades do substrato 

e da vegetação, a sua aplicação é simplificada comprometendo a exatidão dos resultados obtidos. 

Neste modelo as coberturas verdes podem ser simuladas através de duas metodologias, a atribuição 

de um CN à superfície ou a introdução de um nó de armazenamento. Ambos os métodos são 

aproximações “caixa-negra” do comportamento hidrológico das coberturas verdes, embora já tenham 

sido aplicados a diferentes escalas em estudos anteriores (Li & Babcock 2014).  

SWAP (Soil water atmosphere and plant) é um software criado pela Wageningen Agricultural University, 

e que simula o transporte vertical de água em solos cultivados, com teores de água variáveis, à escala 

local e recorrendo a séries de precipitação histórica (Li 2014). Para tal, requere a introdução das 

condições de fronteira superiores (radiação, humidade, velocidade do vento, temperatura e 

precipitação) em função das quais calcula a evapotranspiração com recurso à equação de Penman-

Monteith. Como parâmetros do solo o modelo requer a curva da condutividade hidráulica e a curva de 

retenção da água no solo. Os resultados produzidos pelo modelo incluem a drenagem, a 

Tempo 
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evapotranspiração, a água armazenada no solo e os perfis de pressão efetiva ao longo da coluna de 

substrato. 

SWMS-2D é um software desenvolvido pelo United States Agricultural Research Service com o 

propósito de modelar, à escala local, o escoamento saturado e não saturado de água em meio poroso 

(Li & Babcock 2014). O SWMS-2D resolve a equação de Richards (2.10). As propriedades hidráulicas 

do solo são descritas pelas funções de Van Genuchten-Mualem, Equações (2.12 a (2.14, (Palla et al. 

2009).  

A equação de Richards aplica-se a escoamentos uniformes e permite calcular a variação do teor 

volumétrico de água no solo θ [L3L-3] num elemento ao longo do tempo t [T]. 

 𝜕𝜃

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥𝑖

[𝐾 (𝐾𝑖𝑗
𝐴

𝜕ℎ

𝜕𝑥𝑗

+ 𝐾𝑖𝑧
𝐴)] − 𝑆 

(2.10) 

Em que: 

xi = coordenadas espaciais (i=1,2) 

KA
ij = componentes do tensor de anisotropia KA [-] 

h = pressão efetiva [L] 

S = absorção radical da água (L3 L-3T-1) 

K = condutividade hidráulica não saturada [LT-1], dada pela equação (2.11): 

 

 𝐾(ℎ, 𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐾𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝐾𝑟(ℎ, 𝑥, 𝑦, 𝑧) 
(2.11) 

Em que: 

Kr  = condutividade hidráulica relativa [-] 

Ks = condutividade hidráulica saturada [LT-1] 

As funções de Van Genuchten [1980], Equações (2.12) e (2.13) permitem escrever a equação de 

condutividade não saturada em função dos 6 parâmetros de retenção de água do solo independentes: 

θr , θs , α , Ks , e l  

 

 

𝜃(ℎ) = {
𝜃𝑟 +

𝜃𝑠 − 𝜃𝑟

[1 + |𝛼ℎ|𝑛]𝑚
, ℎ < 0

𝜃𝑠                           , ℎ ≥ 0

 
(2.12) 

 

 
𝐾(ℎ) = 𝐾𝑠𝑆𝑒

𝑙 [1 − (1 − 𝑆𝑒
1/𝑚

)
𝑚

]
2

 
(2.13) 

em que, 

 
𝑚 = 1 −

1

𝑛
 , 𝑛 > 1 

(2.14) 
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Em que: 

θr = teor de água relativo 

θs = teor de água à saturação 

α = inverso da pressão de entrada de ar 

Ks= condutividade hidráulica saturada  

l = parâmetro de conectividade dos poros 

Se = conteúdo de água efetivo 

O parâmetro de conectividade dos poros l apresenta um valor médio de 0,5 para a maioria dos solos 

(Mualem, 1976 apud Simunek, Genuchten e Sejna, 2006). 

O software SWMS 2D , a 2 dimensões (ou a 3 dimensões no caso de regiões com simetria radial à 

volta de um eixo vertical) é de livre acesso e requere o conhecimento da linguagem FORTRAN para a 

sua programação (Simunek et al. 1995). Permite a definição de vários tipos de condições de fronteira 

como pressões e fluxos constantes ou variáveis, para além da fronteira atmosférica. Os dados a 

introduzir referentes ao solo são os parâmetros da curva da condutividade hidráulica e os parâmetros 

da curva de retenção. No que diz respeito às condições atmosféricas, os parâmetros de entrada no 

sistema são a precipitação e a evapotranspiração. Os resultados disponíveis são hidrogramas de 

escoamento, volume escoado, escoamento de pico e centroide do hidrograma (Li & Babcock 2014).  

HYDRUS é um software comercial que simula o transporte de água, calor e solutos em meios porosos 

de saturação variável. Tal como o SWMS-2D, resolve as equações de Richards e recorre às funções 

de Van Genuchten-Mualem para descrever as propriedades hidrodinâmicas do solo. Possui uma 

versão 1D e uma outra versão denominada 2D que permite definir regiões a 2 e 3 dimensões. Possui 

o mesmo código que o SWMS-2D mas dispensa conhecimentos de programação para a sua utilização 

e possui uma interface gráfica mais “amiga do utilizador” (Li & Babcock 2014). Possui uma plataforma 

online de cursos de treino, exemplos e um fórum para partilha e resolução de dúvidas. Tal como o 

SWAP contém um módulo que calcula a evapotranspiração em função das condições atmosféricas. 

Alternativamente e tal como no SWMS-2D podem ser introduzidas a precipitação e a 

evapotranspiração. Os dados de entrada relativos ao solo são os parâmetros das curvas de retenção 

e da condutividade hidráulica. No caso de não serem conhecidos estes valores, o HYDRUS possui uma 

base de dados de solos em função da classe de textura e funções de pedotransferência para estimativa 

dos parâmetros de retenção de água de Van Genuchten. Produz resultados sob forma gráfica e 

numérica sendo possível produzir animações e exportá-las em formato AVI. 

2.3.4 Fatores que influenciam a retenção do escoamento em coberturas verdes 

Na Tabela 2.5 apresenta-se um resumo das condições e resultados de experiências de campo 

consultados, ordenados por região climática. Além do coeficiente de retenção (C), quando são 

indicados, apresentam-se o coeficiente de atenuação do caudal de pico [%] e o atraso do caudal de 

pico [min]. Os resultados de Lund são apresentados à parte por se tratarem de eventos de precipitação 

artificiais e diferirem das condições de precipitação naturais e próprias da sua localização em que foram 

realizados os restantes estudos. 
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A capacidade de retenção de água de uma cobertura verde para um determinado evento de 

precipitação é influenciada pelas características do local e da cobertura, tais como a área e a inclinação, 

pelas propriedades físicas do substrato, pelo teor de água inicial, pelas condições meteorológicas 

(temperatura, humidade, radiação solar e velocidade do vento) no decorrer do evento de precipitação 

(Li & Babcock 2014) e parcialmente pelo tipo e densidade de vegetação (Palla et al. 2009). Quando se 

analisa a retenção de água ao longo de períodos de maior duração encontra-se uma importante ligação 

entre a retenção de uma cobertura verde e a evapotranspiração (Stovin et al. 2013). A taxa de 

evapotranspiração além de depender das condições meteorológicas e das características da vegetação 

depende ainda do teor de humidade do substrato, da sua altura e propriedades de retenção e libertação 

de humidade (Stovin et al. 2013).  

Num estudo de meta-análise de 13 coberturas extensivas estudadas até 2011, Gregoire e Clausen 

encontraram valores para o coeficiente de retenção entre 34% e 69%, com uma média de 56,66%, 

maioritariamente nos Estados Unidos, levadas a cabo entre 1998 e 2010.  

A maioria dos estudos é realizada a uma escala reduzida, obtendo-se por vezes 100% de área coberta 

por vegetação, não sendo uma representação precisa da realidade à escala da cobertura em que é 

possível que existam porções de cobertura sem substrato, tais como corredores de acesso. No sentido 

contrário, a reduzida dimensão dos tabuleiros pode ter influência no tempo de concentração calculado, 

já que a água terá mais facilidade em atingir o ponto de descarga da cobertura pois este encontra-se a 

uma menor distância e provavelmente o sistema de drenagem estará a ser menos “esforçado”. Este 

facto pode indicar que em condições reais e a uma escala maior o valor da retenção de escoamento 

possa ser superior. 

Poderia pensar-se que a variação na altura do substrato teria um importante efeito na capacidade de 

retenção mas consistentemente os estudos de (Voyde et al. 2010; Hutchinson et al. 2003) não 

encontraram correlação entre estas duas características para as condições dos seus estudos. 

O sistema de cobertura verde composto por substratos porosos e uma camada de drenagem sintética 

em conjunto com geotêxtil com propriedade absorventes usado na maioria dos estudos permite a 

circulação e drenagem de água durante longos eventos de precipitação embora retenha a maior parte 

da humidade depois de terminada a precipitação (Carter & Rasmussen 2006) 

São apresentadas diferentes combinações de substratos nos estudos citados, características dos locais 

em que se encontram ou do tipo de vegetação a que se destinam, afastando-se o seu processo de 

escolha dos objetivos deste trabalho. 

O comportamento hidrológico de uma cobertura verde não é constante, variando o coeficiente de 

retenção de escoamento em função da altura, duração e intensidade do evento de precipitação em 

questão. 

Um grande número de estudos, independentemente da localização verificaram valores próximos de 

100% de retenção para eventos de pequena altura de precipitação (Hutchinson et al. 2003). O inverso 

foi verificado por Villarreal e Bengtsson em 2005 quando analisaram o comportamento hidrológico das 

coberturas verdes quando sujeitas a eventos de precipitação de elevado período de retorno. Assim 
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sendo, a maioria dos estudos efetuados concluiu que existe uma relação inversa de proporcionalidade 

entre a altura de precipitação e o coeficiente de retenção (Carter & Rasmussen 2006; Simmons et al. 

2008; Fioretti et al. 2010) podendo ser observada na Tabela 2.5 pela diferença existente entre a média 

e a mediana do coeficiente de retenção no estudo neozelandês de 66% para 82%, a mesma diferença 

se verifica para o coeficiente de atenuação do caudal de pico embora num menor grau, de 91% para 

93%. Esta característica deve-se à capacidade de armazenamento finita do solo. A continuação da 

retenção e da atenuação do escoamento em eventos de precipitação de elevada intensidade, mesmo 

após ter sido atingida a capacidade de infiltração e armazenamento do solo, justifica-se pela 

capacidade de acumulação e escoamento de água à superfície do substrato (Voyde et al. 2010).  

O abrandamento da retenção que se verifica ao ser atingida a saturação do solo conduz a que o 

substrato actue maioritariamente como um meio de retenção para um determinado volume de água ao 

invés de deter e ir libertando a água por percolação após o fim do evento de precipitação (Carter & 

Rasmussen 2006). Esta conclusão é consistente com a afirmação de (Razzaghmanesh et al. 2014) de 

que a percolação em profundidade é geralmente nula e que pode ser desprezada na equação do 

balanço de massa da água em coberturas verdes. 

 

O intervalo de seca entre eventos de precipitação, antecedent dry weather period (ADWP) em inglês, 

é considerado um fator chave para a definição do teor de humidade no solo aquando do início da 

precipitação e justifica que sejam feitas análises de modelo contínuas em oposição à análise de eventos 

de precipitação isolados (Razzaghmanesh & Beecham 2014). 

O efeito da inclinação do solo na retenção da precipitação é incerto (Fioretti et al. 2010). Apesar de 

(Villarreal & Bengtsson 2005) afirmarem que a inclinação da cobertura não afetava diretamente o caudal 

de pico e o volume do escoamento, a análise pelo modelo ANOVA efetuada por (Getter, Rowe e 

Andresen, 2007) demonstrou a significância da altura de precipitação, da inclinação e da interação 

entre ambas para o valor da retenção. Segundo (Getter et al. 2007) este facto pode dever-se às 

condições do estudo efetuado por Villarreal e Bengtsson (Tabela 2.4) em que  as condições iniciais 

secas e eventos de precipitação simulados, com o intuito de representar eventos com período de 

retorno igual definido pelas normas para o dimensionamento de sistemas de drenagem de coberturas. 
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Figura 2.15 - Análise da retenção em função da altura de precipitação para os 

estudos de Carter e Rasmussen; Getter et. Al; Villareal e Bengtsson 
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Tabela 2.4 - Resultados de Villarreal e Bengtsson para diferentes inclinações e eventos de precipitação de 

elevado período de retorno 

Inclinação 
Duração 

[min] 

Altura 

[mm] 

Intensidade 
[mm/min] 

Coef. de 
retenção 

volumétrica 

Precip. Pré-
escoamento 

[mm] 

Atraso do 
ínicio do 

escoamento 
[min] 

2% 60 24 0,4 62% 12 30 

2% 30 24 0,8 54% 10 13 

2% 30 39 1,3 21% 9 7 

9% 50 20 0,4 43% 8 20 

9% 30 24 0,8 30% 7 9 

16% 60 24 0,4 39% 8 20 

16% 60 48 0,8 21% 7 9 

16% 60 78 1,3 10% 6 5 

 

Segundo Kolb (2004) a introdução de vegetação em coberturas é uma forma de evaporar água a uma 

grande escala evitando recorrer a processos onerosos. Os níveis de interceção e de evapotranspiração 

são afetados pelo vigor da planta, dimensão e densidade da folha e extensão de cobertura da 

vegetação (Voyde et al. 2010).  

Na Universidade de Michigan, os resultados da comparação de uma cobertura extensiva sem 

vegetação com uma cobertura extensiva com vegetação indicaram poucas diferenças ao nível da 

retenção, sugerindo a evaporação como processo dominante face à evapotranspiração (VanWoert et 

al. 2005). 

A importância das condições meteorológicas no desempenho hidrológico das coberturas verdes produz 

diferenças relevantes entre os resultados obtidos em diferentes regiões climáticas e em diferentes 

estações do ano (Hutchinson et al. 2003; Carter & Rasmussen 2006; Mentens et al. 2006). A 

evapotranspiração é afetada pela temperatura e radiação solar, fatores com uma componente 

fortemente sazonal podendo os processos hidrológicos ser condicionados pelas características 

sazonais (Li & Babcock 2014). Temperaturas elevadas, forte radiação solar e valores reduzidos de 

humidade relativa do ar promovem a taxa de evapotranspiração.  

Os maiores valores de retenção de escoamento aparecem em Adelaide, onde o clima é temperado 

com verão seco e quente, sendo também este o local com menor precipitação anual. A influência 

da sazonalidade pode ser constatada nas coberturas semi-intensivas de Portland em que os valores 

de retenção registados em dois invernos consecutivos foram 20% e 59% quando a quantidade de 

precipitação havia sido semelhante, 363mm e 333,5mm respetivamente. Estes valores de C são 

bastante inferiores aos registados no verão, próximos de 100% que resultam numa média anual de 

69%. À diferença de 39 pontos percentuais em C entre o 1º e o 2º inverno , os autores associam longos 

períodos de seca, o aumento da temperatura e a maior maturidade do ecossistema com uma maior 

evapotranspiração e maior capacidade de retenção de água por parte da cobertura verde. É referida 

também uma diminuição 1 polegada da altura do substrato (2,5 cm aproximadamente) que pode dever-
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se a uma maior compactação do substrato causando menor permeabilidade e originando maior 

retenção do escoamento. 

A evapotranspiração (ET) corresponde às necessidades de água de um coberto vegetal. Corresponde 

à soma da transpiração das plantas com a evaporação da água do solo (Pereira, 2004)  

A evapotranspiração é um processo que consome energia, cuja origem maioritária é a radiação solar, 

mas também, ainda que a uma menor escala, a temperatura ambiente. A causa para a vaporização 

das moléculas de água é a diferença entre a pressão do vapor de água na superfície de evaporação 

(planta, superfície do solo, etc.) e essa mesma pressão na atmosfera circundante (déficit de pressão 

de vapor). Este processo irá realizar-se até que se atinja o equilíbrio de pressões, a renovação do ar 

através dos ventos causa novo diferencial de pressões e garante a continuidade deste processo. Por 

estas razões, os fatores que influenciam a evapotranspiração são a radiação solar, a temperatura 

ambiente, a humidade do ar e a velocidade do vento (Allen et al. 1998).  

Para o cálculo da evapotranspiração real de uma cultura (designada de evapotranspiração cultural, 

ETc)), define-se em primeiro lugar a evapotranspiração de referência (ETo), que representa as 

condições climatéricas a cultura está sujeita num determinado momento, ou seja, a demanda climática. 

Um dos método mais comuns para o seu cálculo é o método FAO Penman-Monteith. De acordo com 

Allen et al. (2005) citado por Zotarelli e Dukes(2010) a ETo corresponde à taxa de evapotranspiração 

de um relvado hipotético, uniforme numa extensão de pelo menos 100 m, com vegetação densa e de 

altura específica, em crescimento activo e bem abastecido de água.  

O outro fator que determina a evapotranspiração é o coeficiente cultural (Kc), adimensional, que traduz 

a influência que cada cultura específica têm na evapotranspiração real. A abordagem ao Kc pode ser 

feita de forma global, em que se combinam os efeitos da evaporação e transpiração, ou dual, em que 

estes se calculam por separado.  

Assim sendo temos que: 

 𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇0 
(2.15) 

 𝐾𝑐 = 𝐾𝑐𝑏 + 𝐾𝑒  
(2.16) 

Em que Kcb se designa por coeficiente de cultura basal e representa a transpiração das plantas e em 

que Ke, traduz o efeito da evaporação à superfície do solo. 

A equação (2.15) é uma importante ferramenta de gestão de rega, uma vez que permite o cálculo de 

forma expedita da quantidade de água necessária para repor os níveis ótimos para o crescimento das 

culturas. Os valores de Kc encontram-se tabelados para a maioria das espécies de vegetação (Allen et 

al. 1998) ) devendo existir algum cuidado na sua aplicação a climas muito diferentes dos utilizados na 

determinação destes valores. 

O coeficiente cultural representa a integração dos efeitos de três características: altura da cultura, 

resistência da superfície cultura-solo, albedo da superfície cultura-solo (Pereira, 2004). O valor de Kc, 

varia, por isso, consoante o estado de crescimento da cultura., Segundo Paço et al. )2016) o coeficiente 

cultural das plantas autóctones de clima mediterrânico pode chegar até ao valor de 0,6. Na ausência 
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de rega e particularmente na temporada estival, este valor pode descer até aos 0,2, evidenciando a 

reduzida atividade dos estomas em situações de stress hídrico. 
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Tabela 2.5 - Dados experimentais e resultados dos estudos consultados 

Localização Clima1 
Precipitação 

[mm] 
Autor 

Duração do 
estudo 

Vegetação I [%] Class. Tipo 
Esp. 
[cm] 

Máx. Retenção 
do substrato 

[%] 

Peso 
esp. 

[KN/m2] 

Retenção 
media 

(C) 

Retenção 
mediana 

(C) 

Coef. 
Atenuação 

de pico 
média 

Tempo 
p/ inicio 
do esc 
[min] 

Atraso 
de pico 
[min] 

Portland, 
Oregon, 
E.U.A. 

Temperado, 
Verão seco e 

morno 
940 

Hutchinson et al., 
(2003) 

2002 e 
2003 

75 espécies: 
sedum, 

gramíneas e 
herbáceas. 

Cobertura de 72% 
da superfície 

- 

SI 

15% digested fiber, 
25% encapsulated 

Styrofoam (EPS), 15% 
perlite, 15% course 
peat moss and 15% 

compost 12,7 

  

1,2 

69% em 
33ntec. 
100% 
verão  

  80% a 93%   - 

Jan a Mar 
2002 

- 20% digested fiber, 
10% compost, 22% 

course perlite and 28% 
sandy loam  

  20%   -   - 

Jan a Mar 
2003 

-   59%   -   - 

Auckland, 
Nova 

Zelândia 

Temperado, 
sem época 
seca, verão 

morno 

1240mm; 147 
dias de chuva 

Voyde et al.,( 2010) 
23 Out 

2008 a 23 
Out 2009 

Sedum: nativas e 
não nativas 

1,2% E 

60% PP 4-10mm,  20% 
PP 1-7mm, 20% finos 
de casca compostada 

5 e 7 

46,6 0,905 

66% 82% 91% 

    

50% PP 4-10 mm, 30% 
33ntecede 1-8 mm, 
20% finos de casca 

compostada 

49,6 0,92     

40% argila expandida, 
20% PP 4-10 mm, 20% 
PP 41-7 mm, 20% finos 
de casca compostada 

40,8 0,82     

Adelaide, 
Austrália 

Temperado, 
verão seco e 

quente 
~500 mm 

M. 
Razzaghmanesh, 

S. Beecham 
2 anos 

4 tipos flora 
australiana 

  E tijolo esmagado, 
33ntece, fibra de coco e 

M.O. compostada 

-       81,66% 78,70% 1538 
135 
min 

  I -       92% 74,40% 1238 1132 

  E escórias, casca de 
pinheiro compostada e 
flocos de hydrocell®  

-       66,38% 44,30% 205 35 min 

  I -       85,05% 66,30% 1000 900 

Georgia, E. 
U. A. 

Temperado, 
sem temporada 

seca, verão 
quente 

1232mm 
Carter, Timothy L. & 
Rasmussen, Todd 

C. 

1 Nov. 2013 
a 30 Nov. 

2014 
Sedum <2% E 

55% ardósia expandida 
Stalite; 30% areia; 15% 
compostado orgânico 

de minhocas  
7,62 

5l/m2 
solo+4l/m2 
painel dren. 

Sintético 

1,13 78%       34,9 

1 Nov. 2013 
a 30 Nov. 

2014 
- <2% T 

25 cm isol. Perlite, 
memb. Asfaltica 

reforçada com fibra de 
vidro,  5 cm gravilha. 

            17 

Lund, Suécia 

Frio, sem 
temporada 
seca, verão 

morno 

475 a 724 
mm 2 

Villarreal e 
Bengtsson (2005) 

  Sedum album 

 

E 

43% tijolo esmagado, 
37% areia, 10% 

33ntecede orgânica, 
5% argila, 5% cálcário 

esmagado 

                

Michigan, E. 
U. A 

Frio, sem 
temporada 
seca, verão 

quente 

725-974 mm 2 Getter et al (2007) 

26 Abril 
2005 a 1 
Setembro 

2006 

Sedum, 3 anos de 
idade 

2% I 

91,18% areia, 5,6% 
limo, 3,22% argila 

6+3,8  
12mm 

solo+sedum 
mat; 17,07 

0,68208   
85,2 ± 
15,9 

      

7%  I 0,68208   82,2±18,3       

15%  I 0,68208   78 ± 21       

25%  I 0,68208   75,3±22,3       
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Figura 2.16 - Classificação Climática de Koppen-Geiger com localização dos estudos apresentados.  

Fonte:  Peel et al. (2007) através de FLUXNET Sites and Climate (sem data) 
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2.4 A aplicação de SAAP a coberturas verdes 

As vantagens associadas a uma cobertura verde são significativas e vão além das características 

hídricas do sistema, tal como foi referido no primeiro capítulo deste trabalho. Assim sendo importa 

estudar as implicações das coberturas verdes na aplicação de SAAP. 

Na última década desenvolveram-se alguns estudos que abordaram a problemática da qualidade da 

água recolhida pelas coberturas verdes. Berndtsson et al (2008) questionaram a necessidade de 

descartar o first-flush em escoamentos provenientes de coberturas verdes tendo encontrado evidência 

de que as primeiras amostras do escoamento continham maior quantidade de compostos químicos 

face às amostras retiradas mais tarde. Mais recentemente, Wang et al (2017) verificaram que as 

coberturas verdes de dupla camada potenciavam o aumento do pH do solo, contrariando o efeito das 

chuvas ácidas. No entanto neste estudo não foi identificado o efeito de first-flush para os compostos 

químicos analisados podendo sugerir o melhor comportamento das coberturas verdes de dupla camada 

face às utilizadas por Berndtsson et al. 

Hardin (2012) opta por designar o escoamento de uma cobertura verde por filtração pois considera que 

a água é filtrada aquando do atravessamento do substrato. O autor procura desenvolver um modelo 

matemático para prever o desempenho hidrológico de uma CV associada a uma cisterna com 127mm 

de capacidade para o aproveitamento e reutilização da água para rega. Através de medições realizadas 

são estimados valores de referência mensais de ET e coeficiente de escoamento. 

Uma maior retenção de água pela cobertura verde diminui o volume do reservatório a aplicar no SAAP. 

Da mesma forma uma diminuição do caudal de ponta diminui a secção dos elementos do sistema de 

SAAP a montante do reservatório. Estes fatores contribuem para a redução do custo global do sistema. 

Por outro lado, um maior conteúdo orgânico na água recolhida poderá significar a necessidade de um 

elemento adicional de filtragem, aumentando o custo e a manutenção do SAAP. Assim importa avaliar 

se a sua influência no período de retorno do investimento no SAAP com cobertura verde é positiva ou 

negativa.  

2.5 Caracterização da precipitação em Portugal continental 

A cidade de Lisboa apresenta um clima Mediterrânico, além da região do Mediterrâneo, este clima 

desenvolve-se em redor das latitudes de 40º Norte e Sul, nas regiões situadas a Oeste dos respetivos 

continentes. A região da Califórnia, a zona central do Chile, e as costas Oeste da Austrália e África do 

Sul são também regiões de clima mediterrânico (Encyclopaedia Britannica).  

O clima mediterrânico surge identificado na Figura 2.17 pelos códigos Csa e Csb, em que C 

corresponde a clima temperado, s a verão seco, a a verão quente e b a verão ameno (Peel et al. 2007).  
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Figura 2.17 Classificação de Koppen-Geiger para a Europa  

Fonte: Kottek et al., (2006) 

A Figura 2.18 indica a média da precipitação diária para cada mês do ano nas diferentes latitudes do 

globo, permitindo uma comparação entre regiões climáticas. Aqui observa-se que o clima mediterrânico 

tem uma distribuição de precipitação desigual ao longo do ano permitindo definir um período onde os 

eventos de precipitação são menores, entre Maio e Setembro. A este período correspondem as 

temperaturas e taxas de evapotranspiração mais altas. 

 

Figura 2.18 - Precipitação média diária em função do mês e da latitude do local  

Fonte: GPCP|NASA (sem data) 

Comparando os padrões de precipitação dos diferentes climas, é nas regiões mais próximas dos polos 

que a precipitação é mais reduzida e as maiores intensidades de precipitação registam-se em regiões 

próximas do equador. É nos trópicos, situados a 23,4º de latitude, observa uma maior amplitude de 

intensidades de precipitação, permitindo diferenciar claramente a época de chuvas, de Dezembro a 

Março no hemisfério Sul e de Junho a Outubro no hemisfério Sul.  

40ºN 40ºS 
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Também em Lisboa, é nos meses de Outubro a Abril que ocorre a maior parte da precipitação como se 

pode comprovar pela análise da Figura 2.19. Ambos os registos referem Dezembro como o mês com 

maior precipitação seguido de Novembro, Janeiro, Fevereiro e Outubro, respetivamente. Porém é em 

Novembro que se regista o dia de maior precipitação, 95,6mm.  

Ainda relativamente à cidade de Lisboa é no mês de Dezembro que se verifica o maior número de dias 

com precipitação superior a 0,1, 1 e 10mm conforme dados da Tabela 2.6.  

Ao nível geográfico, em Portugal continental, a análise dos dados da Tabela 2.7 sugere que as zonas 

em que ocorrem mais dias sem precipitação se localizam no interior e sul do país. Em sentido contrário, 

os locais com maior número de dias em que ocorre precipitação situam-se a norte e no litoral como é 

o caso de Viana do Castelo e da cidade do Porto. 

  

Figura 2.19 - Distribuição da precipitação na cidade de Lisboa entre os anos de 1971 e 2000, com indicação do 

valor máximo de precipitação ocorrido num único dia para cada mês do calendário e do valor da precipitação 

mensal média ao longo do período do estudo. 

Fonte: Im e AEmet (2011) 

 

Tabela 2.6 - Número médio de dias com precipitação diária superior a 0,1, 1,0 e 10mm na Estação de Lisboa 

entre 1971 e 2000 segundo o IPMA 

 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez Anual 

Número médio de dias com precipitação diária (09-09 UTC) maior que: 

0,1mm 13,3 13 10,4 12,7 9,5 4,8 1,9 2,5 5,8 11 12,2 14,9 112 

1mm 10,1 9,6 6,5 8,6 6,5 2,5 0,8 1,4 3,3 7,8 8,9 11,3 77,3 

10mm 3,4 3 1,6 2,2 1,9 0,5 0,2 0,1 0,8 2,6 3,5 4,2 24 

 

P – Valor médio da precipitação mensal (mm) 
PM – Valor da precipitação diária máxima (mm) 
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Tabela 2.7 - Número de dias por ano sem chuva entre 1960 e 2014 adaptado de: PORDATA, fonte: IPMA  

 Viana do 

Castelo 
Bragança Porto 

Castelo 

Branco 
Lisboa Beja Faro 

Média 212 238 215 266 254 263 282 

Desvio 

padrão 
16 18 19 25 18 17 15 
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3 MODELAÇÃO HIDROLÓGICA DE COBERTURAS 

VERDES  

3.1  Base experimental – caso de estudo 

3.1.1 Local do estudo 

O dispositivo experimental encontra-se instalado na cobertura do Herbário do Instituto Superior de 

Agronomia, em Lisboa (38°42’28’’N, 9°11’0,4’’W). O Herbário é um edifício de três pisos com uma 

cobertura em terraço com revestimento de gravilha.  

No que respeita à meteorologia do local, a cidade de Lisboa apresenta um clima Mediterrânico típico, 

do tipo Csa, de acordo com a classificação de Köppen-Geiger (IPMA 2015), que é caracterizado por 

ser um clima temperado com Verões quentes e secos e a precipitação concentrada entre Outubro e 

Abril. As características particulares do clima de Lisboa estão relacionadas com fatores geográficos 

como a altitude a proximidade ao Oceano Atlântico e rio Tejo e também a topografia. 

3.1.2 Dispositivo experimental 

Utilizam-se tabuleiros de dimensões 2,5 x 1,0 m colocados à altura de 1 m sobre uma estrutura de aço 

inoxidável. Os tabuleiros possuem um declive de 2,5 % de modo a facilitar a sua drenagem, orientado 

para Sul para maximizar a exposição solar. Este valor de inclinação encontra-se dentro da gama de 

valores habitualmente utilizados em coberturas verdes e em coberturas em terraço candidatas à 

aplicação de um sistema de cobertura verde.  

Sobre a estrutura de alumínio dos tabuleiros colocou-se uma manta de proteção e retenção (SSM45 

ZInCo, Barcelona, Espanha) designada de manta geotêxtil, uma camada de drenagem (Floradrain® 

FD25-E, ZinCo, Barcelona, Espanha) que recolhe a água drenada pelo substrato em cavidades e 

permite ao seu escoamento segundo o declive, e uma manta filtrante (SF ZinCo, Barcelona, Espanha), 

cujas propriedades se resumem na Tabela 3.1, as fichas técnicas destes elementos encontram-se nos 

Anexos 1 a 4, respetivamente. A representação esquemática do sistema construtivo apresenta-se na 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Representação esquemática do sistema construtivo de uma cobertura verde 

 Fonte: ZinCo (2015) 
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Tabela 3.1 - Características técnicas dos elementos do sistema construtivo da cobertura verde 

Camada/função 
Espessura 

(mm) 

Massa 

específica 

(g m-2) 

Capacidade 

de 

escoamento  

Capacidade 

de retenção 

de água 

Capacidade 

total 

Manta filtrante 0,6  100 70 l/m2/s - - 

Camada drenante 25,0  1700 0,95 l/s/m 3 l/m2 10l/m2 

Manta de proteção 5,0 470  5 l/m2 - 

A Figura 3.2 mostra as diferentes camadas durante a montagem do sistema. As fichas técnicas destes 

elementos apresentam-se nos anexos 1 a 4. 

   

Figura 3.2 – Camadas do sistema construtivo: a) manta geotêxtil de protecção, b ) camada de drenagem e c ) 

manta filtrante. Adaptado de Brandão (2015). 

O sistema de drenagem é constituído por um orifício circular com o centro afastado 10 cm dos bordos do 

tabuleiro e 10 cm de diâmetro conforme a  

Figura 3.3 representa. Um tubo de PVC conduz o escoamento até à entrada do udómetro evitando 

perdas de água (Figura 3.4).  

 

 

Figura 3.3. Orifício de drenagem  

Adaptado de Brandão(2015). 

 

Figura 3.4. Tubo de queda e udógrafo 

 Adaptado de Brandão (2015). 
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Para a medição do escoamento que atravessa o orifício de cada tabuleiro utiliza-se um udómetro de 

báscula (0.2 mm – W5724 Casella, London, UK – e 0.5 mm – W5720 Casella, London, UK) (Figura 3.5 

e Figura 3.6). Este tipo de udómetro é composto por um funil que recebe e encaminha a água para uma 

báscula com duas cubas, uma em cada extremidade, que vão recebendo água alternadamente. 

Quando uma esgota a sua capacidade de armazenamento dá-se a basculação, essa cuba esvazia-se 

e a outra cuba começa a encher. A cada basculação é enviado um sinal elétrico a um data logger 

(CR1000), que está programado para memorizar o número de sinais elétricos que recebe em cada 

intervalo de tempo de 2 minutos. Através do ajuste dos dois parafusos de calibração do udómetro 

define-se a capacidade de cada cuba. Esta informação em conjunto com a área de captação (2,5 m2) 

é introduzida na programação do data logger o que permite recolher os dados na forma de  mm de 

escoamento a cada 2 minutos. 

 

 

Figura 3.5. Udómetro de báscula: aspecto exterior e 

interior 

Fonte: Isodaq Technology, [s.d.] 

Figura 3.6. Mecanismo de funcionamento de um 

udómetro de báscula 

Fonte: Embedded Systems Pro, [s.d.] 

Em cada tabuleiro coloca-se ainda uma sonda para medição do teor de água no substrato (CS616 

WCR, Campbell Scientific, Utah, USA). Obteve-se assim informação importante sobre as condições de 

humidade no substrato de forma contínua ao longo do tempo, o que permitiu quantificar o 

armazenamento de água no substrato no momento que antecede o início de cada evento de 

precipitação. Este fator assume um papel preponderante no comportamento do substrato face à 

precipitação, sendo ainda um elemento indispensável para a previsão deste processo. As sondas 

encontram-se colocadas a meia altura do substrato (aprox. 7,5cm de profundidade), afastadas 10 cm 

do topo mais alto do tabuleiro (topo Norte) e a meia distância entre as paredes laterais, conforme 

representado na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Sondas para medição do teor de água no substrato  

(adaptado de Brandão, 2015). 

Nos meses de Agosto a Outubro os tabuleiros são regados consoante as necessidades hídricas da 

camada vegetal, contudo a rega aplicada não constituiu qualquer escoamento, pelo que se despreza 

na análise efetuada. 

 

Figura 3.8 - Vista de satélite do Herbario "Joao de Carvalho e Vasconcelos” com os 12 tabuleiros do dispositivo 

experimental. Fonte: Google Maps. 

3.1.3 Resultados experimentais 

Os dados recolhidos são separados por eventos, sendo posteriormente feita uma análise individual ao 

nível de cada evento. A data do início da precipitação de cada evento é comum a todos os tabuleiros, 

variando o momento em que se inicia e termina o escoamento em cada deles.  

Devido à dificuldade que existe em quantificar o valor de água armazenada no solo e a água que 

abandona o sistema por evapotranspiração, é feita uma simplificação da equação do balanço de massa 

de água. Assumindo que a irrigação não produz escoamento, eventualmente toda a água contida no 

solo o abandona ou por evapotranspiração ou por escoamento. Estas hipóteses permitem-nos 

simplificar a equação X agrupando numa parcela designada por retenção, as sub-parcelas da 
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evapotranspiração, água armazenada no solo e percolação em profundidade. A parcela da retenção é 

calculada através da subtração à precipitação de um evento do escoamento que este produz. 

A classificação de eventos é feita com base na sua duração e intensidade de acordo com a Tabela 3.2. 

Para esta classificação considera-se a intensidade média do período de 10 minutos de precipitação 

mais intensa. 

Tabela 3.2- Classificação de eventos consoante a sua intensidade e duração 

  Intensidade  

  

Duração 

Baixa 

<5mm/h 

Média 

5-20mm/h 

Alta 

>20mm/h 

Curta(<3h) BC MC AC 

Média(3-15h) BM MM AM 

Longa(>15h) BL ML AL 

Para desenvolver a calibração do modelo escolheu-se o evento 35 com classificação ML, ou seja, 

intensidade média e longa duração. Escolheu-se um evento de longa duração para permitir uma 

calibração mais efetiva que num evento de curta ou média duração em que os pares precipitação 

escoamento a modelar são menores. A escolha de um evento de média intensidade deve-se ao facto 

de não existir nenhum evento de alta intensidade e longa duração e de a utilização de um evento de 

baixa intensidade não garantir que o modelo desse modo calibrado tenha capacidade para 

posteriormente suportar valores elevados de taxas de infiltração e teor de humidade nos substratos, 

sendo estas as causas mais frequentes de erros no cálculo e consequente interrupção e falha das 

simulações. 

Opta-se por realizar o modelo segundo as características do tabuleiro 5 que apresenta uma vegetação 

variada composta pela consociação das plantas de Alecrim (Rosmarinus officinalis L.), Rosmaninho 

(Lavandula stoechas subsp. luisieri L.), Braquipódio (Brachypodium phoenicoides (L.) Roem.& Scult) e 

diferentes espécies de musgos tolerantes à seca. Neste tabuleiro foi aplicado um esquema de rega de 

baixa dotação. 

O meio de crescimento da vegetação foi uma camada de 15 cm de substrato rico em matéria orgânica. 

Este é composto por argila expandida e rocha vulcânica especial (27%) e por húmus de casca de 

pinheiro e turfa (73%). As análises de laboratório efetuadas no Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e Veterinária (INIAV) forneceram os resultados apresentados na Tabela 3.3.   
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Tabela 3.3– Propriedades do substrato (adaptado de Brandão, 2015) 

Propriedades físicas 

Percentagem das partículas 
minerais (%) 

densidade 
aparente 

densidade na 
saturação 

ΘCC 

10 kPa 

ΘCE 

1500 kPa 
Ksat 

Areia Limo Argila (g cm-3) (cm3 cm-3) (cm d-1) 

80,6 3,2 9,4 0,383 0.675 0,3319 0,1535 5214 

Propriedades químicas 

pH 

 

OM 

(%) 

N 

(g kg-1) 

K2O 

(mg kg-1) 

P2O5 

(mg kg-1) 

5.15 73.15 6.22 600 184 

areia(2-0.2 mm); limo(0.2-0.002 mm); argila(< 0.002 mm); θFC – teor de água na capacidade de campo, ; θWP – 
teor de água no coeficiente de emurchecimento; Ksat – condutividade hidráulica saturada. pH medido em água; 
OM – matéria orgânica; N – azoto; K2O – potássio; P2O5 – fósforo  

A elevada percentagem de matéria orgânica é favorável do ponto de vista da manutenção da boa 

estrutura do substrato. Por outro lado, liberta gradualmente, através do processo de mineralização, o 

azoto necessário à nutrição das plantas, constituindo um substrato de elevada fertilidade em azoto, 

potássio e fósforo (LQARS 2006). A elevada quantidade de matéria orgânica presente no substrato tem 

consequências ao nível da sua densidade aparente (0,535 g/cm3), valor bastante inferior ao 

apresentado pelos solos naturais, o que lhe confere um comportamento hidrológico particular, devido 

à condutividade hidráulica saturada e capacidade de armazenamento elevadas. 

3.2 Parametrização do modelo em HYDRUS 3D 

3.2.1 Geometria 

O tipo de geometria selecionada para descrever o sistema a simular é a 3D-Layered. Nesta geometria 

o domínio é definido pela extrusão de uma base plana em função de um conjunto de vetores de 

espessura. A escolha desta geometria deve-se à ausência de simetria do sistema e existência de um 

elemento de drenagem pontual que impedem a utilização de um sistema 2D, no entanto a geometria 

regular do tabuleiro e as suas camadas de espessura constante não obrigam à utilização do software 

3D profissional.  

Este tipo de geometria, 3D-Layered, permite ainda definir uma malha de elementos finitos triangular 

com maior capacidade de personalização que uma malha retangular. 
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Figura 3.9 - Exemplos de malha de elementos finitos rectangular e triangular em geometrias de 2 dimensões.  

Fonte:Šejna et al. (2011) 

O espaço de trabalho inicial tem como coordenada mínima (0,0,0) mm e coordenada máxima 

(1000,2500,150) mm.  

A representação gráfica do espaço inicia-se pela definição da base do tabuleiro. É criada uma superfície 

retangular correspondente às dimensões que este assume em planta, na qual se insere um vazio de 

forma circular correspondente ao orifício de drenagem. Efetua-se uma rotação de 3,4º destes dois 

elementos em torno do eixo x (bordo sul da base do tabuleiro) que confere a pendente de 2% à base 

do tabuleiro. Com a base estabelecida, o passo seguinte é a criação dos vetores de espessura, 

paralelos ao eixo y, com a dimensão da altura total da solução construtiva (150+25+5 = 180mm). No 

passo final da definição geométrica do ambiente de simulação é feita a extrusão da base definindo-se 

desta forma as fronteiras do espaço de simulação a 3 dimensões. 

Adotam-se os critérios de iteração predefinidos pelo software e para método de indicação da condição 

inicial de cálculo é escolhido o teor de água conforme se pode observar na Figura 3.10 

 

 

Figura 3.10 - Critérios de iteração adoptados para o cálculo 
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• 3D-Simple (Parametric): This type of solid has a Hexahedral Shape and is defined by 

its basic dimensions. The base can have a certain slope in the X and Y dimensions (Fig. 

9). Hexahedral domains must have similar properties as rectangular domains, i.e., vertical 

planes at the sides, a horizontal (or with a specified slope) plane at the bottom boundary, and 

with only the upper boundary not needing to be a plane. An example of a simple hexahedral 

three-dimensional geometry (i.e., 3D-Simple) is given in Figure 9.  

• 3D-Layered:  This type of solid is defined by the Base Surface (see Section 4.2) and one 

or more Thickness Vectors (see Section 4.5). 

• 3D-General (Boundary Rep.): This type of solid is defined using a set of surfaces that 

fully form its boundaries. This type of geometries is available only in the 3D-

Professional version. 3D-General Geometries can be formed from three-dimensional 

objects (Solids) of general shapes. Three-dimensional objects are formed by boundary 

surfaces, which can be either Planar surfaces or Curved surfaces (Quadrangle, Rotary, 

Pipe, or B-Spline).  

  

 
Figure 8. Examples of rectangular (top) and general (bottom) two-dimensional geometries. 
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3.2.2 Malha de elementos finitos 

A malha de elementos finitos representada na Figura 3.11 definida é constituída por prismas 

triangulares com base definida pela cota das camadas seleccionadas na definição geométrica do 

problema, sendo a forma da malha em planta igual em toda a altura. O valor automático da dimensão 

objectivo (comprimento médio dos lados dos triângulos da malha) sugerido pelo software é de 68 mm, 

valor que foi  alterado para 100 mm com o propósito de reduzir o número de elementos total e agilizar 

o cálculo. Define-se uma maior discretização nas zonas e direcções onde são esperados maiores 

gradientes hidráulicos e junto à superfície do solo por estar sujeita a uma maior variabilidade de 

condições impostas pelos factores meteorológicos (Simunek et al. 2012). Por esta razão, define-se a 

espessura das 3 primeiras camadas da malha de elementos finitos de 10mm, metade das restantes 

camadas do substrato, de 20 mm, conforme indicado na Tabela 3.4. 

Sendo esperado um maior gradiente hidráulico ao longo da face de drenagem, é definido um mínimo 

de 20 pontos para a malha ao longo de cada camada de fronteiras curvas no separador Opções dos 

Parâmetros da Malha de EF. No separador Alongamento define-se um factor de alongamento de valor 

2 ao longo do maior comprimento do tabuleiro, de novo com o intuito de diminuir o número de elementos 

da malha e diminuir o tempo de cálculo, deste modo a discretização no topo do tabuleiro (a montante) 

é menor que na sua base, onde se encontra o ponto de drenagem. No separador de Geração da Malha 

foram utilizadas as definições de origem do HYDRUS. 

 

Figura 3.11 - Malha de elementos finitos definida para a simulação. 

3.2.3 Domínio de simulação 

Foram delimitadas 15 camadas, três no domínio da manta de protecção, três no domínio da camada 

filtrante e nove referentes ao substrato com maior discretização junto à superfície e nos materiais da 

base, tal como evidencia a Tabela 3.4. A espessura de cada material no ambiente de simulação foi 

escolhida com base nas suas dimensões reais e nas propriedades dos solos como se explicará no sub-

capítulo seguinte. 
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Tabela 3.4 - Características das camadas do domínio de simulação 

Nº de 
camada 

Espessura da camada Profundidade Espessura total Material 

1 10,0 10,0 

150 Substrato 

2 10,0 20,0 

3 10,0 30,0 

4 20,0 50,0 

5 20,0 70,0 

6 20,0 90,0 

7 20,0 110,0 

8 20,0 130,0 

9 20,0 150,0 

10 8,9 158,9 

26,7 Camada Drenante 11 8,9 167,8 

12 8,9 176,7 

13 1,7 178,4 

5,1 Manta de protecção 14 1,7 180.1 

15 1,7 181,8 

Define-se o escoamento de água e a absorção de água pelas raízes como os processos a modelar.  

Na discretização temporal para a resolução da equação do movimento de água no substrato são 

utilizados os valores default do modelo, iniciando-se o primeiro cálculo num passo de tempo de 0,016 

min, variando os passos seguintes entre 0,0144 e 0,116 min. Por definição o cálculo irá ser feito para 

o limite superior da duração de cada passo, com o objectivo de minimizar o número de cálculos e sua 

duração total. Caso o resultado obtido para o limite superior do passo não seja satisfatório este será 

refeito para intervalos de tempo sucessivamente mais pequenos até à obtenção de um resultado válido 

ou até se atingir o limite inferior da duração do passo. Este método é assim definido por forma a 

minimizar o número de cálculos a efectuar em períodos de menor variabilidade de condições e menores 

fluxos, aligeirando e acelerando assim o processo de simulação. 

3.2.4 Parâmetros do escoamento 

Em função das características técnicas da camada drenante que privilegiam o escoamento no seu 

plano, e da inclinação de 2,5% do tabuleiro, define-se um tensor de anisotropia neste domínio de 

coordenadas (1;10;2,5), vector complanar do plano da camada drenante, com a direcção do 

escoamento provocado pela gravidade. Atribui-se este vector de anisotropia à camada drenante com o 

propósito de aumentar a condutividade hidráulica nesta direcção de escoamento.  

3.2.5 Propriedades do substrato 

Foram utilizadas três metodologias para o arranque da parametrização das propriedades 

hidrodinâmicas do substrato:  
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Na primeira configuração utiliza-se uma definição extrema, são definidas as define-se características 

do substrato quando este possui na sua composição exclusivamente areia e a densidade é de 0,50 

g/cm3, correspondente ao menor valor permitido pelo software de previsão de parâmetros do solo.  

No segundo cenário são definidos os parâmetros hidráulicos do solo tendo em conta os resultados da 

análise à granulometria do solo.  

Para a previsão de parâmetros de ambos os cenários é utilizada a ferramenta de previsão de 

parâmetros do solo incluída no HYDRUS denominada Rosetta Lite v1.1 ( 

Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.12 - Ferramenta de previsão de parâmetros hidráulicos do solo para a equação de Van-Genuchten 

A base do terceiro cenário apoia-se no resultado da análise de propriedades hidráulicas do solo. São 

calculados os 4 parâmetros da curva de Van Genuchten (θs θr, α, n) que melhor se ajusta aos pontos 

obtidos na análise laboratorial do solo por meio da ferramenta iterativa de resolução de equações do 

MS Excel. A função objectivo que se minimizou foi a soma dos erros absolutos entre a função de Van-

Genuchten e os pontos conhecidos do resultado das análises laboratoriais. Os resultados apresentam-

se na Figura 3.13. 
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Figura 3.13 - Gráfico de ajuste dos parâmetros da curva de retenção aos resultados. 

Na Tabela 3.5 apresentam-se os resultados do ajuste da curva de retenção aos 6 pontos obtidos em 

laboratório juntamente com o cálculo dos erros correspondentes. Nesta Tabela pF corresponde às 

pressões para os quais se realizaram os ensaios de laboratório, expressas em escala logarítmica de 

base 10. Deste ajuste resultaram os parâmetros apresentados na 3ª linha da Tabela 3.5, juntamente 

indicam-se os parâmetros que resultaram da previsão efectuada para os 2 primeiros cenários e ainda 

os parâmetros associados às duas camadas subadjacentes cujo processo de parametrização se 

descreve de seguida. 

Tabela 3.5 -Resultados do ajuste da curva de retenção aos resultados laboratoriais 

h pF 
Análise 

Laboratorial 

Curva 

ajustada 

Erro 

quadrático 

Erro 

Absoluto 

2,51 pF 0.4 0,7728 0,7772 0,0000 1% 

10,00 pF 1.0 0,6727 0,6605 0,0001 2% 

31,62 pF 1.5 0,4521 0,4694 0,0003 4% 

63,10 pF 1.8 0,3692 0,3699 0,0000 0% 

100,00 pF 2.0 0,3319 0,3188 0,0002 4% 

15848,93 pF 4.2 0,1535 0,1564 0,0000 2% 

  
Erro médio 2% 

3.2.6 Propriedades das camadas de drenagem e protecção 

Devido à sua elevada permeabilidade e baixa capacidade de armazenamento a camada de drenagem 

é definida como uma areia muito permeável. Para tal, utiliza-se novamente a ferramenta de previsão 

de parâmetros do solo oferecida pelo HYDRUS, introduzindo-se a composição do solo como 

correspondendo 100% da sua massa a partículas com características granulométricas de areia e 

adopta-se a densidade mínima permitida pelo HYDRUS, 0,5 g/cm3. Os resultados desta previsão foram 

ajustados para se atingir um comportamento do material simulado mais próximo ao do material real, do 

qual são retiradas características da respectiva ficha técnica. Para a camada drenante, à medida que 

a quantidade de água aumenta e assim que se atinge a capacidade dos “copos” ou “caixas de ovos”, 

o fluxo passa a dar-se no sentido do plano aumentando o caudal de forma quase linear à medida de 

diminui a pressão. Este comportamento linear corresponde a um valor do parâmetro alfa muito reduzido 
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e a um valor do parâmetro n muito elevado. Uma vez que o comportamento que se pretende modelar 

não é próprio dos solos, o software tem dificuldade em convergir para uma solução. Inicia-se um 

processo de tentativa-erro, no qual se procura reduzir o valor de alfa e aumentar o valor de n o máximo 

possível, evitando que o software interrompa a simulação devido à não convergência da solução da 

resolução da equação. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 3.6.  

Contrariamente à camada de drenagem, a manta de protecção, devido à sua elevada capacidade de 

retenção e baixa permeabilidade, é simulada no modelo como se de uma argila se tratasse. Para este 

fim recorre-se novamente à ferramenta de previsão do software enunciada anteriormente. 

Tabela 3.6 - Parâmetros do substrato e das camadas inferiores para as 3 primeiras modelações. 

Cenário/camada Descrição Qr Qs alfa n 

Cenário 1 100% areia d=0,5 0,040 0,655 0,119 1,320 

Cenário 2 Análise Granulométrica 0,038 0,676 0,057 1,192 

Cenário 3 Ajuste da curva à análise 

laboratorial 
0,148 0,800 0,094 1,592 

FD  Camada de drenagem 0,055 0,718 0,008 1,500 

SSM45 Camada de protecção 0,500 0,800 0,016 1,155 

 

O modelo de porosidade singular escolhido foi o de Van Genuchten-Mualem com um valor de entrada 

de ar de -2cm sem histerese.  

3.2.7 Absorção de água radicular 

Entre as profundidades de 10 e 70mm (camadas 2 a 6) e associada à área total do tabuleiro 

define-se a absorção de água pelas raízes com o valor de 1,00 todos os outros elementos têm absorção 

radicular nula. 

3.2.8 Condições de fronteira 

Para a resolução da equação de Richards é necessária a definição das condições iniciais de 

distribuição de pressões ou do teor de água no solo no domínio do escoamento. Também importante é 

a definição destas condições ao longo das fronteiras do domínio. 

As condições de fronteira independentes do sistema são especificadas através de três tipos de 

condições: de pressão, de fluxo específico e de gradiente específico. 

As condições de fronteira dependentes do sistema que o software permite são diversas e encontram-

se explicadas de forma exaustiva no seu manual técnico. Importa aqui abordar os tipos de fronteiras 

aplicados no sistema em causa e a forma como são introduzidas no software.  
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Em primeiro lugar, na definição das condições de fronteira seleciona-se a opção de condição de 

fronteira variável temporal, que permite a introdução de precipitação, evaporação e transpiração 

variáveis ao longo do tempo. 

O número de registos de condição de fronteira é igual a metade da duração do evento de precipitação 

no tabuleiro considerado, correspondendo este número à introdução de dados a cada intervalo de dois 

minutos. 

Definiu-se a superfície superior como condição de fronteira atmosférica, a superfície interior do orifício 

como face de infiltração nas camadas de drenagem e de proteção. A condição de fronteira das 

restantes superfícies é definida como de fluxo nulo. 

A condição de fronteira atmosférica é uma condição do tipo de fluxo, que diz respeito à interface solo-

ar. Os fluxos ao longo desta fronteira são ditados pelas condições externas, pois encontra-se exposta 

à atmosfera, assim sendo define-se a condição de fronteira superior igual à série temporal de 

evapotranspiração e precipitação, determinada pelo balanço hídrico dos tabuleiros. 

 

 

Figura 3.14 – Definição das condições de fronteira: à esquerda a condição de fronteira atmosférica e à direita um 

pormenor da face de infiltração 

 

3.3 Calibração e validação do modelo em HYDRUS 3D 

Uma vez que o sistema construtivo constituído pela camada de drenagem e o substrato apresenta 

características de retenção e permeabilidade peculiares e fora do intervalo aceite pelo modelo, foi 

necessário proceder à calibração dos parâmetros das equações de Van Genuchten, que descrevem 

este tipo de propriedades. A calibração foi efectuada por uma metodologia de tentativa-erro, tendo-se 

recorrido às séries temporais de escoamento medidas nos udógrafos como variável de controlo do 

processo.  

A metodologia utilizada para a obtenção das propriedades hidrodinâmicas necessárias para 

caracterizar a dinâmica da água na zona radical e para estimar o comportamento hidrológico do sistema 

em estudo, consistiu em: 
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i) medição experimental das propriedades físicas básicas do substrato, tais como textura, 

densidade aparente, teor de humidade volumétrica (qv) a 10 kPa e condutividade 

hidráulica saturada (Ksat); 

ii) estimativa das curvas q(h) e k(h), com base nas propriedades referidas em i) e recorrendo 

ao programa Rosetta; 

iii) calibração dos parâmetros medidos/estimados através da modelação directa contra dados 

de escoamento. 

Descreve-se seguidamente a metodologia utilizada na calibração dos parâmetros de escoamento. 

Calcularam-se as condições iniciais do evento de calibração e de cada um dos 7 eventos de validação 

do modelo conforme a Tabela abaixo.  

Tabela 3.7 - Teor de água inicial para cada evento de precipitação. (* evento de calibração) 

Evento E7 MS E24 MM E26 HL E31 LM E33 HM E35 ML* E36 LS E42 LL 

Data 
17-set-15 

3:11 
09-nov-15 

9:03 
11-nov-15 

10:41 
24-nov-15 

12:51 
28-nov-15 

17:45 
14-dez-15 

3:51 
17-dez-15 

7:33 
22-jan-16 

12:29 

Período 
seco 

anterior 
15 h 
2 min 

1 dia 
1 h 

35 min 
21 h 

55 min 
13 h 

42 min 
18 h 

54 min 

8 dias 
20 h 

33 min 

2 dias 
9 h 

57 min 
19 h 

34 min 

Retenção 87,5% 99,7% 39,0% 34,5% 21,0% 59,6% 92,4% 46,5% 

Teor 
água no 
início do 
evento 

69% 18% 24% 83% 87% 52% 78% 85% 

Introduziu-se a condição inicial do teor de água no substrato para evento de calibração no simulador. 

Para as camadas drenante e manta de protecção as condições iniciais foram estimadas com base nas 

suas características físicas, sendo os valores utilizados apresentados na Tabela 3.8 

Inicia-se a calibração com uma primeira ronda de simulações em que se testam os 3 cenários definidos 

na Tabela 3.6.  

Dos resultados das simulações constata-se que em qualquer um dos cenários se produz um 

escoamento elevado nos primeiros minutos de simulação. Neste período a taxa de escoamento é 

superior à de precipitação e conduz a uma diminuição do teor de água no substrato. A precipitação ao 

longo do evento não é suficiente para alterar esta tendência do período inicial, pelo que, no final do 

evento de precipitação o nível de armazenamento de água é inferior à condição inicial, designando-se 

este fenómeno por retenção negativa.  

Por forma a controlar e avaliar a capacidade de retenção do solo do teor de água inicial optou-se por 

introduzir no input da condição de fronteira atmosférica 3 horas de precipitação nula antes do início de 

cada evento. Além deste propósito, este período sem precipitação permite ao modelo desenvolver um 

equilíbrio natural do sistema em oposição ao estabelecimento artificial de um mesmo teor de humidade 

em todo o volume de substrato. Para controlo deste fenómeno foi introduzida uma nova ferramenta de 

avaliação de cenários: o volume de água expelido durante a fase de precipitação nula, prévia ao evento. 
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A hipótese adoptada de previsão do substrato com base nas características da areia é sustentada pela 

alta condutividade evidenciada pelo substrato nas análises laboratoriais. Face aos resultados da 

primeira simulação efectuada, é feita uma tentativa de correcção da baixa retenção de água do 

substrato através da redução do teor de água inicial por forma a mitigar o escoamento que se verifica 

nos primeiros minutos de simulação. Foram testadas várias condições iniciais para este cenário, sendo 

que não foi possível corrigir esta situação para condições iniciais de simulação que não se afastem 

drasticamente das registadas nas medições efectuadas. Constata-se que os solos com este perfil de 

curva característico das areias evidenciam incapacidade para reter água quando o teor de humidade 

no solo é elevado. Conclui-se que a areia possui uma capacidade de retenção muito inferior à do 

substrato que se pretende modelar.  

A influência do elevado conteúdo de matéria orgânica e o facto de este factor não ter sido tido em conta 

aquando da previsão dos parâmetros hidráulicos do solo, faz com que nas simulações realizadas o solo 

não seja capaz de manter os volumes de água armazenados no início da simulação que são 

programados de acordo às leituras efetuadas in situ. Para contornar esta situação definem-se duas 

alternativas possíveis. A primeira alternativa consiste em manter o teor de água inicial do solo e tentar 

ajustar os seus parâmetros, esta alternativa conduz a parâmetros do solo próximos dos de uma argila 

muito densa embora com uma condutividade hidráulica na saturação bastante elevada para solos 

argilosos e ainda assim revela pouca sensibilidade à intensidade da precipitação, isto é, produz um 

hidrograma com poucas variações de caudal em que o valor de pico é pouco proeminente e uma 

fracção do valor registado neste evento. A segunda alternativa consiste em ajustar os teores iniciais de 

água para níveis que o modelo possa reter. Esta alternativa afasta-se da realidade na medida em que 

se perde a noção do volume de água armazenado no tabuleiro no início do evento. 

Para colocar a 2ª alternativa em prática correu-se o modelo durante 4000 minutos sem precipitação e 

mediram-se o teor de água médio do substrato no momento em que terminava o escoamento, os 

resultados obtidos encontram-se na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8 – Teor de humidade após 4000 minutos sem precipitação. 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Θsolo 0,24 0,18 0,53 

θFD 0,36 0,34 0,30 

θmanta 0,72 0,71 0,71 

Sendo o solo argiloso o que apresentava um hidrograma e capacidade de armazenamento mais 

próximo dos valores medidos no terreno foi o escolhido para continuar a simulação. 

Os resultados das seguintes rondas de simulação continuaram a não se adequar ao hidrograma 

registado para o evento de calibração. 

Devido ao elevado número de parâmetros passíveis de ser ajustados (θi, θr, θs, n, alfa) optou-se por 

aplicar um método de previsão das características do solo disponibilizado pelo software Rosetta 

utilizado inicialmente, em que adicionalmente se utilizam os valores de TH33 e TH1500, para definir os 
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parâmetros do solo. Os valores de TH33 e TH1500 são obtidos pela equação da curva de retenção 

ajustada aos pontos da análise experimental, representada na Figura 3.13. 

Para a calibração dos parâmetros do substrato mantiveram-se os valores do teor de água residual e de 

saturação e alteraram-se as percentagens de argila, areia e silte para conseguir o compromisso entre 

o valor de pico e a retenção que melhor se adapta aos resultados experimentais. 

Verificou-se que as combinações geradas não eram suficientes para conseguir prever com um erro 

aceitável estes dois parâmetros, sendo que em cada uma das simulações o modelo só conseguia 

prever com precisão um único parâmetro comprometendo o valor do outro e impossibilitando uma 

calibração efectiva do modelo. Na Tabela 3.9 encontram-se representados a verde os valores mais 

aceitáveis dos erros de retenção e do caudal de pico e a encarnado os erros mais elevados. Verifica-

se que em nenhum caso ambos os erros apresentam cor verde o que representa a incapacidade do 

modelo em prever simultaneamente a retenção e o caudal de pico do evento 35. 

Tabela 3.9 - Resultados da sequência de simulações da calibração do modelo para o  evento 35. 

Simulação EF RMSE Retenção Dif Pico 
Erro 

Retenção 

Erro 
caudal 
de pico 

θR θS α n 

E35 5%_LAB 13,47% 0,0101 -29,55% -67,70% 30% 68%     

E35 5%_9 5,22% 0,0106 -31,83% -67,70% 32% 68%     

E35 LAB_2 54,27% 0,0074 3,64% -71,99% 4% 72% 0,154 0,778 0,055 1,1715 

E35 9_2 51,70% 0,0076 6,82% -73,25% 7% 73%     

E35 S -159,90% 0,0174 -51,47% -30,36% 51% 30%     

E35 LAB_3 0,62% 0,0071 -7,83% -67,45% 8% 67% 0,154 0,773 0,055 1,1715 

E35 A1 0,62% 0,0187 -52,64% -16,48% 53% 16% 0,1259 0,69 0,088 1,7045 

E35 A2 16,15% 0,0180 -52,21% -22,79% 52% 23% 0,0946 0,688 0,101 1,5561 

E35 A3 16,15% 0,0184 -53,22% -19,51% 53% 20% 0,1033 0,685 0,095 1,6311 

E35 A4 -186,13% 0,0184 -53,20% -19,25% 53% 19% 0,1021 0,679 0,092 1,6326 

E35 A5 -174,03% 0,0179 -52,37% -22,79% 52% 23% 0,0829 0,664 0,092 1,5302 

E35 A5 (2) 48,48% 0,0078 -16,26% -67,45% 16% 67% 0,1033 0,685 0,055 1,1715 

E35 A5 (3) 45,23% 0,0080 -18,09% -67,70% 18% 68% 0,1033 0,685 0,05 1,18 

E35 A5 (4) 2,03% 0,0107 -32,01% -66,94% 32% 67% 0,1033 0,685 0,05 1,18 

E35 A5 (5) 56,03% 0,0072 -10,37% -67,95% 10% 68% 0,1033 0,685 0,04 1,16 

E35 A5 (6) 57,10% 0,0071 -7,87% -68,46% 8% 68% 0,1033 0,685 0,03 1,16 

E35 A5 (7) 58,03% 0,0070 -7,27% -67,70% 7% 68% 0,1033 0,685 0,04 1,15 

E35 A5 (8) 60,54% 0,0068 -4,89% -68,21% 5% 68% 0,1033 0,685 0,03 1,15 

E35 A5 (9) 59,86% 0,0069 -1,84% -67,95% 2% 68% 0,1033 0,685 0,03 1,14 

E35 LAB_4 53,02% 0,0074 4,43% -72,24% 4% 72% 0,154 0,778 0,055 1,1715 

E35 A5 -174,03% 0,0179 -52,37% -22,79% 52% 23% 0,0829 0,664 0,092 1,5302 

A5_0,6 -167,70% 0,0177 -52,16% -23,29% 52% 23% 0,0853 0,645 0,087 1,4886 

A5_0,7 -164,59% 0,0176 -51,85% -22,79% 52% 23% 0,0884 0,624 0,081 1,4635 

A7_0,5 -169,57% 0,0178 -52,47% -24,05% 52% 24% 0,0792 0,662 0,093 1,5055 

A7_0,6 -164,68% 0,0176 -52,21% -24,30% 52% 24% 0,0814 0,643 0,087 1,4721 

A7_0,7 -155,98% 0,0173 -51,82% -23,29% 52% 23% 0,0841 0,622 0,081 1,4521 
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3.4 Modelo de previsão do escoamento 

O facto de o HYDRUS ser um modelo de base física que prevê o escoamento através da resolução 

das equações de Richards permite obter resultados detalhados e dinâmicos que produzem uma 

rigorosa representação do escoamento no sistema. No entanto, para obter precisões detalhadas o 

modelo exige também a caracterização das condições com um elevado grau de detalhe, através de 

vários parâmetros que, não podendo ser medidos directamente, têm necessariamente de ser 

calibrados. Este grau de detalhe gera a sobreparametrização (over-parameterization em inglês), um 

denominador comum dos modelos de previsão de fenómenos físicos, que conduz à equifinalidade, um 

problema próprio da modelação mecanística de sistemas ambientais complexos (Beven 2006; apud 

Berthier et al. 2011).  

Equifinalidade é uma característica dos modelos em que existem vários conjuntos de parâmetros que 

reproduzem o comportamento observado num sistema. Esta propriedade é um obstáculo à efectiva 

calibração dos parâmetros e dificulta a criação de um modelo robusto capaz de prever efectivamente o 

comportamento hidrológico de coberturas verdes que não estejam a ser monitorizadas ou que sejam 

sujeitas a condições diferentes daquelas para as quais foi efectuada a calibração do modelo. Através 

da calibração do modelo é obtido um conjunto de parâmetros que efectivamente permitem a modelação 

de um determinado evento, ou conjunto de eventos, com um satisfatório grau de exactidão, no entanto, 

não sendo o único conjunto de parâmetros que permite obter esses mesmo resultados, este não é 

universal, pelo que quando utilizados na previsão de resultados de eventos com outras características 

os resultados obtidos não revelam o mesmo grau de exactidão. Esta é uma das justificações para a 

baixa precisão dos resultados obtidos na fase de validação do modelo. 

Ao longo da utilização do software HYDRUS para os efeitos pretendidos foram encontradas outras 

desvantagens na sua aplicação: 

i) precisão reduzida na modelação de substratos com alto teor de matéria orgânica: 

ii) elevada quantidade de cálculo numérico necessário para obter resultados; 

iii) elevada duração do cálculo das simulações. 

Estas características do software fazem com que se torne inviável a utilização para prever longas séries 

de precipitação que contemplem vários eventos, como é o caso de séries sazonais ou anuais. 

Por forma a contornar este problema, procurou desenvolver-se um modelo conceptual de cálculo 

simples que permitisse a simulação contínua da equação do balanço de volume da água. 

 Este modelo desenvolveu-se com base no papel de bacia de retenção que a cobertura verde 

desempenha e que permite que esta seja representada como um reservatório. Assim sendo, no modelo 

desenvolvido, o substrato e a vegetação são representados como um reservatório que acumula  a água 

da precipitação e que a dissipa por evapotranspiração e por drenagem através do seu orifício de 

drenagem em função do nível do reservatório nesse instante.  
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Este tipo de modelo conceptual ou global é tido como bastante robusto pois depende de menos 

parâmetros, Berthier et al. (2011) justificam assim a escolha do modelo de duplo reservatório utilizado 

para reproduzir o comportamento hidrológico de uma cobertura de 146m2. 

3.4.1 Definição do modelo 

Para definir o modelo de escoamento do reservatório empregaram-se conceitos do estudo dos solos, 

hidrologia e agro-ciências, frequentemente utilizados no controlo e calendarização de rega das culturas. 

Devido à sua espessura, o substrato é o elemento mais representativo, com maior capacidade de 

retenção e que mais influencia o comportamento hidrológico da cobertura verde. Para evitar a sobre-

parametrização opta-se por considerar a cobertura verde como um só elemento com comportamento 

hidrodinâmicas de um substrato, não sendo considerados diretamente nesta modelação as camadas 

abaixo do substrato descritas em 3.1.2 ou a vegetação. No entanto encontram-se representadas no 

modelo, como será descrito em seguida.  

A variável principal do modelo é o teor de humidade no solo (θ). O valor mínimo de θ em condições 

naturais é o teor de humidade residual. Quando θ é inferior ao coeficiente de emurchecimento (CE) as 

raízes da planta não conseguem retirar água do substrato. Assim, considera-se nulo o valor da 

evapotranspiração real quando θ é inferior a CE.  

As plantas só conseguem retirar água de solos cujo θ se situe no intervalo entre CE e a capacidade de 

campo (CC), atribuindo-se a este intervalo a designação de capacidade utilizável. Pode então definir-

se U como sendo o coeficiente de água utilizável, que toma o valor unitário para θ=CC e nulo para 

θ=CE e é calculado pela equação (3.1). A capacidade de utilização da água pelas plantas corresponde 

também à capacidade do solo em contrariar a acção da gravidade e reter a água evitando que se 

produza escoamento. Quando θ ultrapassa a CC inicia-se a perda de água no solo por drenagem, este 

escoamento ocorre até que se restabeleça a CC. O solo pode receber água e escoar água até atingir 

o teor de saturação (θs), a partir do qual uma taxa de precipitação superior à de escoamento do solo 

originará a acumulação de água à sua superfície e escoamento superficial. Ao intervalo entre a CC e 

θs corresponde a capacidade de drenagem. De forma análoga a U, define-se o coeficiente de água 

drenável (D), que toma o valor de 1 para θ=θs e se anula quando θ é inferior à CC, calculado pela 

equação (3.2). O cálculo da quantidade de água armazenada no solo em cada período (AA), obtém-se 

pelo produto de θ pela altura do substrato. Por sua vez a água utilizável (AU) e da água drenável (AD) 

calculam-se pelo produto da capacidade utilizável por U e da capacidade de drenagem por D, 

respectivamente. 

 

 
𝑈 =

(𝜃 − 𝜃𝐶𝐸)

(𝜃𝐶𝐶 − 𝜃𝐶𝐸)
  

(3.1) 

 
𝐷 =

(𝜃 − 𝜃𝐶𝐶)

(𝜃𝑠 − 𝜃𝐶𝐶)
  

(3.2) 
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Figura 3.15 – Propriedades físicas do solo e características relevantes para o seu balanço hídrico  

 

Através dos ensaios laboratoriais realizados, pelo método da membrana de pressão, aos 3 solos para 

os potenciais: 0, -1, -3, -10, -300 e -1500 KPa (pF 0,4; 1,0; 1,5; 1,8; 2,0 e 4,2), obtêm-se os valores de 

θR e θCE [cm3cm-3] (Tabela 3.10). A capacidade de campo, obtida para pF 2,5 (33,0 kPa) calcula-se por 

ajuste da curva de retenção de Van Genuchten (Equação 2.12), abordada em de cada solo. Na Tabela 

3.11 apresentam-se os parâmetros α e n obtidos para a equação da curva de retenção de cada um dos 

solos, a capacidade de campo e respectivo erro estimado, igual à média dos erros da curva para os 6 

pontos do Tabela 3.10.  

Tabela 3.10 - Resultados dos ensaios laboratoriais 

dos solos S1, S2 e S3. 

 pF θlab S1 θlab S2 θlab S3 

θS 0,4 0,773 0,566 0,641 

 1,0 0,673 0,496 0,531 

 1,5 0,452 0,269 0,353 

 1,8 0,369 0,232 0,307 

 2,0 0,332 0,217 0,286 

θCE 4,2 0,154 0,120 0,136 
 

Tabela 3.11 - Resultado do cálculo da CC por 

ajustamento da curva 

 θcalc S1 θcalc S2 θcalc S3 

α 0,069 0,064 0,096 

n 1,692 1,964 1,590 

θCC 0,226 0,144 0,203 

Erro médio 
0,011 0,014 0,012 

2,8% 5,3% 3,8% 
 

A água disponível no solo para as plantas, denominada por capacidade utilizável é calculada para os 

3 solos (Tabela 3.12). Os valores apresentados dizem apenas respeito ao solo, não estando 

contabilizados os efeitos da vegetação, das raízes e das camadas inferiores de drenagem e retenção 

razão pela qual é necessária a sua calibração.  
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Tabela 3.12 - Cálculo da Capacidade Utilizável 

  S1 S2 S3 

θCC 0,226 0,144 0,203 

θCE 0,154 0,120 0,136 

Capacidade Utilizável 7,3% 2,4% 6,7% 

3.4.2 Calibração e validação do Modelo 

Efectua-se a calibração do modelo contra o escoamento para 3 casos distintos correspondentes aos 

tabuleiros 3, 4 e 5 do dispositivo experimental. Este passo garante que o modelo tem em contabiliza o 

efeito da vegetação e camadas drenantes e de protecção descritas anteriormente. O tabuleiro 3 

caracteriza-se pelo solo do tipo 2 e uma vegetação composta por Braquipódio (Brachypodium 

phoenicoides (L.) Roem.& Scult). Por sua vez o tabuleiro 4 apresenta uma mistura dos solos S1 e S3 

e foi plantado com Alecrim (Rosmarinus officinalis L.). O tabuleiro 5 foi descrito anteriormente no 

capítulo 3.1.3 página 41. 

Define-se o período de calibração de 9 de Setembro a 8 de Dezembro (3 meses), seguindo-se o período 

de validação com término a 28 de Fevereiro (3 meses e 20 dias). Contrariamente à modelação 

efectuada no software Hydrus, o input do modelo é uma série contínua com dados recolhidos ao longo 

de todo o período, os dados de precipitação, escoamento e teor de humidade do solo medem-se em 

intervalos de uma hora. O intervalo de tempo considerado difere do utilizado anteriormente na 

modelação por elementos finitos para permitir a utilização de séries meteorológicas com intervalo 

horário não se justificando um intervalo de tempo inferior uma vez que o modelo não está sujeito às 

restrições impostas pela resolução das equações de Richards para uma malha de dimensões reduzidas 

e menor capacidade de armazenamento de água dos seus elementos.  

Durante o período de calibração a precipitação varia entre um mínimo de 63,60mm no mês de Setembro 

e 307,60mm no mês de Novembro. Neste mês, o valor de precipitação registado é sensivelmente o 

triplo do valor médio registado para Lisboa entre 1970 e 2000 (Figura 2.19) e o mês em que ocorreu 

maior precipitação desde 1997 segundo dados do IPMA disponibilizados pelo portal PORDATA.  

Na Figura 3.16 representam-se graficamente o escoamento e a retenção ocorridos em cada um dos 

tabuleiros durante o período de calibração e validação. O tabuleiro 3 é o que apresenta menor retenção 

em todos os períodos. Pelo contrário, o tabuleiro 5 é o que apresenta maior retenção, excepção feita 

ao mês de Dezembro em que o valor da retenção é 2,3% inferior à do tabuleiro 4. 
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Figura 3.16 - Escoamento e Retenção de água nos tabuleiros 3, 4 e 5 durante o período de calibração e 

validação do modelo. 

Causada pela precipitação extraordinária do mês de Novembro, e apesar da sua duração ser superior, 

a precipitação do período de validação é inferior a um terço da corresponde ao período do calibração. 

Considera-se que a ocorrência de fortes precipitações durante o período de calibração poderá ser um 

indicador de melhor adaptabilidade do modelo no longo prazo para eventos com altura de precipitação 

semelhante. Na Tabela 3.13, apresentam-se para o tabuleiro 3, os dados observados de precipitação 

e escoamento durante os períodos de calibração e validação do modelo com indicação dos valores 

máximos e mínimos.  

Através das séries de leituras do teor volumétrico de água com intervalo de tempo de 30 min e de 

precipitação e escoamento calcula-se para cada momento UOBS e DOBS, com referência aos valores dos 

parâmetros do solo das Tabela 3.10 a Tabela 3.12. Na Tabela 3.13 apresentam-se os valores máximos 

e mínimos destas séries, em que se destaca o reduzido valor máximo de D. Analisa-se a correlação 

linear entre EOBS e DOBS obtendo-se correlações positivas, cujos valores se apresentam na Tabela 3.14.  
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Tabela 3.13 - Características dos dados de entrada da modelação do escoamento para o tabuleiro 3: calibração 

e validação. 

Dados  Parâmetros do solo - análise laboratorial    

Tabuleiro T3     % [V/V] AA [mm]  

Solo S2   θS 0,566 84,855  

Vegetação RL B   θCC 0,144 47,138  

Altura (mm) 150    θCE 0,120 18,000  

   Correlação E-D 36%  

Dados observados    Correlação E-P 79%  

Calibração   P [mm] E [mm] AA [mm] ([V/V]) AAt-AAt-1 [mm] UOBS [V/V] DOBS [V/V] 
 max 26,20 12,60 42,9  (28,6%) 16,20 1,00 0,34 
 min 0,00 0,00 5,55  (3,7%) -4,95 0,00 0,00 

  ∑ 463,80 275,62  -15,98   

Validação   P [mm] E [mm] AA [mm] ([V/V]) AAt-AAt-1 [mm] UOBS [V/V] DOBS [V/V] 
 max 13,00 4,76 31,8  (21,2%) 16,20 1,00 0,16 
 min 0,00 0,00 9,75  (6,5%) -1,50 0,00 0,00 

  ∑ 146,60 71,79  -5,17   

 

Para ajustar os parâmetros do solo, considerando a influência das plantas e das raízes no 

comportamento hidrológico do tabuleiro calibra-se θCC para maximizar a correlação entre EOBS e DOBS. 

Opta-se por calibrar unicamente este parâmetro por ser o único que influencia simultaneamente o 

escoamento e a evapotranspiração e para conter o número de parâmetros a calibrar.  Observa-se na 

Tabela 3.14 que a correlação entre as séries de evapotranspiração e o coeficiente de drenagem 

aumenta de 36,2% para 89,9%, superando a correlação entre a precipitação e o escoamento calculada 

anteriormente. Analisa-se ainda a correlação entre a série de escoamento e uma série de precipitação 

de valores nulos nos períodos em que θ é inferior à CC. A análise da correlação linear o indicador 

utilizado para a escolha das variáveis a considerar na equação de previsão do escoamento. Constata-

se que a correlação linear mais alta é obtida para a série do coeficiente de drenagem.  

Tabela 3.14 - Ajuste das características do solo: calibração de θCC e correlação com série de escoamento 

Parâmetros laboratoriais  Parâmetros calibrados - D   Parâmetros calibrados - P 

θS 0,566   θS 0,566  θS 0,566 

θCC 0,144   θCC 0,314  θCC 0,144 

θCE 0,120   θCE 0,120  θCE 0,120 

Correlação E-D 0,362   Correlação E-D 0,899  Correlação E-P 0,858 

 

De seguida verifica-se se a alteração do grau da potência de D aumenta o valor da correlação para 

além dos 89,9%. Nesta verificação é novamente calibrado o valor da CC. Os resultados apresentam-

se no Tabela 3.15. 
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Tabela 3.15 - Calibração para de θCC e grau da potência de D 

n 1,85 

θCC 0,272 

E-Dn 90,8% 

 

Fica assim definida a Equação (3.3) para a previsão do escoamento. 

A evapotranspiração é calculada de acordo com o balanço hidrológico (2.3) fazendo parte do conjunto 

de dados observados (ETOBS).  

Verifica-se na série ETOBS a existência de valores negativos de evapotranspiração que surgem no 

intervalo de tempo que decorre entre o início da precipitação e o correspondente aumento da medição 

do teor de água (aumento de AA). Para corrigir esta anomalia aplica-se o método da média móvel com 

n=24h que permite reduzir o número de valores negativos ao longo da série. A partir da série ETOBS 

calculam-se novas séries de água armazenada, água drenável e água utilizável (AACALC, ADCALC e 

AUCALC).  

 

Figura 3.17 -– Efeito da suavização da série de ET com redução em 60% do número de valores negativos de ET. 

Para a calibração dos modelos utilizou-se como objectivo a minimização da raíz do erro quadrático 

médio (REQM), RMSE ou RMSD em inglês. É comum a utilização desta medida de erros ou desvios 

de séries contínuas como indicadora da precisão dos modelos. A REQM diferencia-se do erro absoluto 

médio (EAM), MAE em inglês, por impor uma penalização superior a desvios de maior magnitude, 

enquanto no EAM a penalização aplicada é igual ao seu valor.  

Representam-se de seguida o resumo da calibração e validação do modelo, aplicado aos 3 tabuleiros 

em análise. 
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Tabela 3.16 – Resultados parâmetros calibrados para os 

3 tabuleiros 

 
a b θS θCC θCE U D 

T3 34,70 1,73 0,566 0,223 0,120 0,343 0,103 

T4 25,20 1,27 0,707 0,452 0,145 0,255 0,307 

T5 30,00 1,20 0,773 0,468 0,154 0,305 0,314 
  

Figura 3.18 - Efeito de b na curva de escoamento 

Tabela 3.17 - Análise dos resultados da calibração e validação, valores mínimos, máximos e totais. 

   P E AA D Ê E-Ê 

T3 
 

Calibração 
 

mín. 0,00 0,00 17,96 0,00 0,00 -4,23 

máx. 26,20 12,60 63,18 0,58 13,42 2,39 

∑ 463,80 275,62    278,46 -2,84 

Validação 
 

mín. 0,00 0,00 17,97 0,00 0,00 -1,92 

máx. 13,00 4,76 52,79 0,38 6,37 2,37 

∑ 146,60 71,79   69,71 2,08 

T4 
 

Calibração 
 

mín. 0,00 0,00 21,57 0,00 0,00 -2,51 

máx. 26,20 14,32 94,59 0,70 16,01 4,06 

∑ 463,80 228,42   218,60 9,83 

Validação 
 

mín. 0,00 0,00 41,28 0,00 0,00 -2,37 

máx. 13,00 6,80 82,21 0,38 7,26 2,17 

∑ 146,60 60,66   57,38 3,29 

T5 

Calibração 
 

mín. 0,00 0,00 23,01 0,00 0,00 -2,18 

máx. 26,20 13,92 96,18 0,57 15,23 8,21 

∑ 463,80 221,09   207,52 13,57 

Validação 
 

mín. 0,00 0,00 45,78 0,00 0,00 -2,86 

máx. 13,00 5,26 83,82 0,30 7,03 1,38 

∑ 146,60 55,60   51,26 4,34 

 

Tabela 3.18 - Análise da eficiência da calibração e validação do modelo para os solos 3, 4 e 5. 

 Tabuleiro 3 Tabuleiro 4 Tabuleiro 5 

 Calibração Validação Calibração Validação Calibração Validação 

Correlação E-Ê 95,1% 92,4% 95,8% 94,0% 93,5% 94,1% 

EAM 0,049 0,013 0,0423 0,0144 0,0460 0,0137 

EQM 0,044 0,009 0,0459 0,0095 0,0666 0,0091 

REQM 0,209 0,097 0,2141 0,0974 0,2581 0,0954 

∑e  -2,840 2,081 9,8268 3,29 13,57 4,34 

erro EMÁX 0,82 1,60 1,68 0,45 1,31 1,77 

Factor de correcção 
 de escoamento (E/Ê) 

0,9978 1,0475 1,0693 

Consideram-se que o modelo de previsão de escoamento deve ser utilizado com algumas reservas e 

com a consciência de que a previsão do escoamento máxima é feita por defeito, não sendo, portanto, 

recomendável a sua utilização para o dimensionamento de sistemas de drenagem de águas pluviais 

de coberturas verdes.  
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4 CASOS DE ESTUDO 

4.1 Considerações iniciais 

Pretende-se avaliar o desempenho de um SAAP quando aplicado em conjunto com uma cobertura 

verde e compará-lo com uma situação de cobertura em terraço tradicional. São testadas duas situações 

distintas: o uso de SAAP para usos não potáveis numa moradia e uma situação alternativa em que se 

armazena água da chuva para rega da própria cobertura verde.  

4.2 Metodologia e dados de entrada 

Os dados de entrada das análises efetuadas apresentam-se na Tabela 4.1 

Tabela 4.1 - Dados de entrada para a avaliação do SAAP. 

Dados de Entrada   Parâmetro  Valor inicial Unidade 

Meteorológicos  P  mm 

  ETC  mm 
Hidrológicos     Altura 150 mm 

Cobertura Verde  θS (ver Tabela 3.16) 

T3, T4, T5  θCC (ver Tabela 3.16) 
 

 θCE (ver Tabela 3.16) 

  a (ver Tabela 3.16) 

  b (ver Tabela 3.16) 

  Armazenamento inicial do solo 0 mm 

Consumos         

Rega da Cobertura Verde  Dotação de Rega (%ETc) 100 % 

  Eficiência do Sist. de rega 90 % 

  Mês início de rega 4  

  Mês fim de rega 10  
Restantes Consumos Não 

Potáveis 
  nº habitantes 3 hab. 

 Consumo não potável  59 l/p.p.d. 

SAAP   Capacidade do Reservatório 200 l  

A1, A2, A3  Área de captação da cobertura 103,4 m2 

  Volume de água inicial no reservatório 0 l 

    Descarte (first-flush) 0 mm 

 

Adopta-se uma metodologia idêntica à descrita em Silva et al (2015), com análise de resultados em 

função da eficiência do SAAP e eficiência da poupança de água definidos em 2.2.3. 

Utilizam-se 12 combinações de área de captação e volume de reservatório, representadas na Tabela 

4.2. 
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Tabela 4.2 – Combinações de área de captação e capacidades do reservatório. 

  
Área de captação da cobertura 

(m2) 

 Capacidade do reservatório 
(l) 

A1_R1 78,6  200 

A1_R2 78,6  500 

A1_R3 78,6  1.000 

A1_R4 78,6  2.000 

A2_R1 103,4  200 

A2_R2 103,4  500 

A2_R3 103,4  1.000 

A2_R4 103,4  2.000 

A3_R1 131,4  200 

A3_R2 131,4  500 

A3_R3 131,4  1.000 

A3_R4 131,4  2.000 

 

Em Silva et al (2015) os parâmetros de análise do SAAP são calculados a uma escala de tempo diária, 

calculando-se o armazenamento e o consumo de água da rede, com base na precipitação diária. 

Considera-se pertinente avaliar o impacto nos resultados provocado pelo cálculo a uma escala horária 

pelo que se simulam sobre uma cobertura tradicional ambas as situações. Simula-se o consumo de 

água não potável é a uma escala de tempo horária de duas formas, consumo uni-diário e bi-diário, ou 

seja, concentrado às 12:00h, ou repartido às 8:00h e 20:00h.  

Efectuam-se de seguida duas simulações distintas, a primeira incide sobre o armazenamento de água 

pluvial para utilização em consumos não potáveis de um edifício de habitação, a segunda destina-se a 

avaliar a eficiência do reservatório de SAAP no abastecimento para rega, durante a estação seca, da 

cobertura verde que serve de captação na estação das chuvas. 

Calculam-se dois parâmetros para avaliação do SAAP. O primeiro é a eficiência do SAAP, utilizada 

para avaliar a escolha do reservatório em função das características da cobertura e do padrão de 

consumo e definida em 2.2.3 como a proporção entre a água captada (escoamento da cobertura 

subtraído do descarte das primeiras águas) e a água armazenada (água captada não rejeitada por 

incapacidade do reservatório). O segundo é a taxa de poupança de água, que representa a 

percentagem dos consumos não potáveis suplantados pela água pluvial captada.  

Utilizaram-se dados provenientes SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos) 

relativos à estação de Monte da Caparica (22B/01C) no período decorrido entre 1 de Outubro de 2001 

e 30 de Setembro de 2016, correspondente a 15 anos hidrológicos. Os dados apresentam diversas 

interrupções ao longo da série, totalizando 454 dias de interrupção, correspondentes a 8% da duração 

da série.  

Na Figura 4.1 representa-se graficamente a série de precipitação dos anos hidrológicos 2001 a 2016. 

O maior valor da precipitação total mensal é de 182,47mm, bastante inferior aos 307,6mm de Novembro 

de 2014 utilizados na calibração do modelo hidrológico de coberturas verdes em 3.4.2. No entanto, a 
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hora de maior precipitação nesta sério atinge-se um total de 53,10mm, sensivelmente o dobro da hora 

de maior precipitação da calibração do modelo de CV, 26,20mm. A análise da Tabela 4.3 permite 

identificar os meses em que existem falhas no fornecimento de dados pela estação e a sua magnitude. 

Classificam-se os meses em função da quantidade de dados indisponíveis nas cores encarnado, 

amarelo e verde consoante sejam superiores a um mês, inferiores a um mês ou estejam disponíveis 

na totalidade, respectivamente. 

 

Figura 4.1 - Série de precipitação da estação metereológica do Monte da Caparica. 

Tabela 4.3 – Dados metereológicos disponíveis para cada ano hidrológico. 
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A evapotranspiração da cultura é o segundo dado de entrada meteorológico da simulação. Com base 

nas séries diárias de radiação [W/m2] convertida em [MJm-2d-1], velocidade média do vento [m/s] e 

através das séries horárias de temperatura e humidade relativa para as quais se calculam os máximos 

e mínimos diários destes parâmetros, é calculada ET0 média diária por meio de uma folha de cálculo 

disponibilizada para o efeito pelo ISA - Instituto Superior de Agronomia . 

De acordo com Paço et al. (2016) o coeficiente cultural máximo para plantas autóctones toma o valor 

0,6 e segue uma distribuição anual (Tabela 4.4) de acordo com os valores históricos mensais de 

precipitação média para a cidade de Lisboa representados na Figura 2.19. 

Tabela 4.4 - Valores mensais de Kc para coberturas verdes com vegetação autóctone. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Kc 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 

0

50

100

150

200

 

𝐸𝑇0 =
0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇 + 273

𝑈2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑈2)
  

(4.1) 
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O resultado do produto da evapotranspiração média diária de referência pelo respectivo coeficiente 

cultural é a série de evapotranspiração da cultural, ETc..  

Na Figura 4.2 são enunciados os parâmetros utilizados no modelo de simulação e na Figura 4.3 é 

representado sob a forma de fluxograma o processo de cálculo dos parâmetros de avaliação do SAAP. 

Em primeiro lugar são definidas as condições de arranque do modelo neste caso optou-se por iniciar o 

cálculo considerando que o substracto se encontrava com um nível de armazenamento correspondente 

à capacidade de campo. Esta opção é fundamentava pelo facto de existir precipitação logos nos 

primeiros dias da série. Opta-se ainda por assumir nulo o volume de água pluvial armazenada no 

reservatório pois considera-se que o sistema é novo. 

Na primeira hora a evapotranspiração é calculada com base na capacidade drenável pois não existe 

registo do volume de água armazenado anteriormente, no entanto nos intervalos de tempo seguintes a 

evapotranspiração já será calculada bom base no valor do armazenamento de água da iteração 

anterior.  

 

 

Figura 4.2 - Nomenclatura utilizada no fluxograma representativo do modelo 
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Figura 4.3 - Fluxograma do modelo adoptado. 

4.3 Reutilização da água pluvial para usos não potáveis numa 

moradia 

4.3.1 Dados de consumo  

São utilizados os dados de consumo definidos em Silva et al (2015) para um edifício de habitação 

unifamiliar em Almada onde vivem 3 pessoas. Este estudo indica um valor diário de consumo de 154 
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l/pessoa dos quais 59 l correspondem a usos não potáveis que constituem o consumo a imputar ao 

reservatório nesta análise. 

4.3.2 Resultados e discussão 

Simula-se o SAAP para uma cobertura tradicional com a série de dados de discretização horária e com 

consumos uni-diários, aplicados às 12:00h. O coeficiente de escoamento para a cobertura tradicional 

aplicado foi de 0,8 de acordo com Silva et al (2015).  

Utiliza-se a situação de consumo uni-diário para mostrar que a eficiência do SAAP diminui com o 

aumento da área de captação e aumenta com o aumento da dimensão do reservatório. A máxima 

eficiência do SAAP é atingida para a combinação A1_R4, a de maior capacidade do reservatório c e 

menor área de captação. 

 

Figura 4.4 - Eficiência do SAAP: cobertura tradicional (C=0,8) com consumo uni-diário 

Por sua vez a eficiência de poupança de água é maior com o aumento da capacidade do reservatório 

e da área de captação conforme a representação gráfica da Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Poupança de água: cobertura tradicional (C=0,8) com consumo uni-diário 

Aproveitando a capacidade de simulação a uma escala horária, o consumo diário é convertido em bi-

diários, nesta situação metade do consumo de água não potável ocorre às 8:00h e a outra metade às 

20:00h. Pretende-se com esta simulação uma maior aproximação à realidade uma vez que o padrão 

de consumo se assemelha ao de uma família que não permanece em casa durante o horário laboral. 

Na Tabela 4.5 compara-se o impacto, para ambos os parâmetros da avaliação, da alteração do regime 

de consumo de uni-diário para bi-diário. Os valores de eficiência do SAAP e poupança de água dos 

pares cobertura/reservatório são assinalados em ordem crescente de encarnado a verde. Verifica-se 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 500 1000 1500 2000

Volume do reservatório (l)

A=78,6m2

A=103,4m2

A=131,4m2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 500 1000 1500 2000

Volume do reservatório (l)

A=78,6m2

A=103,4m2

A=131,4m2



 

69 

um erro máximo de 2% entre simulações. Para todas as combinações de cobertura/reservatório a 

eficiência é superior quando o consumo é bi-diário. Em todos os casos o impacto da alteração do 

padrão de consumo na poupança de água é aproximadamente metade do impacto no valor da eficiência 

do SAAP. O erro entre simulações é inversamente proporcional ao valor da eficiência do SAAP, atingido 

o mínimo de 0,2% para o reservatório 4. Em ambas as simulações não é considerado o consumo de 

água para rega da cobertura. 

Tabela 4.5 - Análise de efeitos da distribuição do consumo na eficiência do SAAP a uma escala horária.1 

  Eficiência do SAAP Poupança de água Diferencial 

  
Consumo 
uni-diário 

Consumo bi-
diário 

Consumo 
uni-diário 

Consumo bi-
diário 

Eficiência 
SAAP 

Poupança de 
água 

A1_R1 35,40% 37,40% 16,00% 16,90% 2,00% 0,90% 

A1_R2 50,60% 51,60% 22,80% 23,30% 1,00% 0,40% 

A1_R3 63,50% 64,20% 28,70% 29,00% 0,70% 0,30% 

A1_R4 76,00% 76,30% 34,40% 34,50% 0,30% 0,10% 

A2_R1 29,10% 30,70% 17,30% 18,20% 1,60% 0,90% 

A2_R2 41,70% 42,40% 24,80% 25,20% 0,70% 0,40% 

A2_R3 52,70% 53,30% 31,30% 31,70% 0,60% 0,30% 

A2_R4 65,00% 65,20% 38,60% 38,70% 0,20% 0,10% 

A3_R1 24,40% 25,70% 18,40% 19,40% 1,30% 1,00% 

A3_R2 34,90% 35,60% 26,40% 26,80% 0,60% 0,50% 

A3_R3 44,30% 44,70% 33,40% 33,80% 0,50% 0,30% 

A3_R4 55,40% 55,60% 41,80% 42,00% 0,30% 0,20% 

Mínimo 24,40% 25,70% 16,00% 16,90% 0,20% 0,10% 

Máxim
o 

76,00% 76,30% 41,80% 42,00% 2,00% 1,00% 

1. Os valores de cada coluna são assinalados numa escala crescente de encarnado a verde, os extremos são destacados a 
negrito. 

Seguidamente introduz-se o efeito da cobertura verde na simulação, simula-se o comportamento do 

substrato e vegetação do T3 para as combinações de áreas de captação e volumes de reservatório 

estudados anteriormente. Na Figura 4.6 observa-se um decréscimo de eficiência do SAAP entre a CT 

e a CV para todas as áreas. Este decréscimo decorre do facto da cobertura verde reter a quase 

totalidade dos eventos de menor precipitação, que têm maior probabilidade de ser armazenados pelo 

SAAP, no caso das CT. Assim sendo, no caso das CV, a água disponível para ser armazenada pelo 

SAAP advêm de eventos de intensidade média mais alta que no caso das CT, nos quais a probabilidade 

de ser atingida a capacidade do reservatório e ocorrer a libertação do fluxo excedente é superior, 

reduzindo a eficiência do SAAP.  

Logicamente, sendo a retenção da precipitação numa cobertura verde superior à de uma cobertura 

tradicional, o volume captado pelo SAAP é inferior no primeiro caso e, portanto, o potencial de 

poupança de consumo de água da rede é inferior, conforme pode ser observado na Figura 4.7. 

Na Tabela 4.6 são apresentados os valores dos parâmetros em análise para os dois tipos de cobertura, 

juntamente com as diferenças entre ambos que variam entre aproximadamente -3% a -11% em ambos 

os parâmetros. Verifica-se que os incrementos quer do reservatório quer da área de captação são 

favoráveis à poupança de água. Por sua vez, a eficiência do sistema diminui quando aumenta a área 
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de captação da cobertura. Este decréscimo pode ser minorado e até anulado com um aumento do 

reservatório proporcional ao aumento da área de captação.  

  

Figura 4.6 -  Eficiência do SAAP, cobertura tradicional (à esquerda) e cobertura verde do T3 (à direita) 

 

  

Figura 4.7 -  Poupança de água, cobertura tradicional (à esquerda) e cobertura verde do T3 (à direita) 
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Tabela 4.6 – Avaliação comparativa de SAAP em cobertura tradicional e cobertura verde T3.1  

  Eficiência SAAP Poupança de água Diferencial  

  CT CV CT CV 
Eficiência 

SAAP 
Poupança 
de água 

A1_R1 35,37% 31,34% 15,98% 12,77% -4,03% -3,21% 

A1_R2 50,56% 42,27% 22,85% 17,22% -8,29% -5,62% 

A1_R3 63,53% 52,90% 28,70% 21,55% -10,63% -7,15% 

A1_R4 76,04% 65,25% 34,36% 26,59% -10,79% -7,77% 

A2_R1 29,06% 25,56% 17,27% 13,70% -3,50% -3,57% 

A2_R2 41,66% 34,00% 24,76% 18,23% -7,66% -6,54% 

A2_R3 52,71% 42,85% 31,33% 22,97% -9,86% -8,36% 

A2_R4 64,97% 53,62% 38,62% 28,74% -11,35% -9,88% 

A3_R1 24,40% 21,20% 18,43% 14,44% -3,20% -3,99% 

A3_R2 34,94% 28,01% 26,39% 19,08% -6,93% -7,31% 

A3_R3 44,27% 35,24% 33,44% 24,00% -9,03% -9,44% 

A3_R4 55,38% 44,55% 41,83% 30,35% -10,83% -11,48% 

Mínimo 24,40% 21,20% 15,98% 12,77% -11,35% -11,48% 

Máximo 76,04% 65,25% 41,83% 30,35% -3,20% -3,21% 

1. Os valores de cada coluna são assinalados numa escala crescente de encarnado a verde, os extremos são destacados a 
negrito. 

Por fim simula-se o comportamento da cobertura verde para os 2 tabuleiros em falta e comparam-se 

os respectivos indicadores do SAAP. Observa-se que se mantém a tendência verificada na Tabela 4.6 

em que quando aumenta a área de captação diminui a eficiência e aumenta a poupança do sistema. A 

performance da cobertura verde T3 destaca-se pela positiva com uma poupança de água e eficiência 

superiores às restantes. Este comportamento pode ser explicado por dois factores. O primeiro, que 

pode explicar a maior poupança de água, é o menor valor de retenção evidenciado durante o período 

experimental. O valor da retenção de T3 no período experimental foi de 43,08% enquanto a de T4 e T5 

foi de 52,64% e 54,67%, respectivamente. O segundo factor que pode explicar o melhor comportamento 

é o menor valor máximo do escoamento (redução do caudal de pico) que se traduz numa maior 

distribuição do escoamento ao longo do tempo que pode contribuir para a eficiência do sistema. 

Por fim simula-se o comportamento da cobertura verde para os 2 tabuleiros em falta e comparam-se 

os respectivos indicadores do SAAP. 
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Figura 4.8 – Eficiência dos SAAP para as áreas de 78,6m2; 103,4m2 e 131,4m2; respectivamente. 

   

 

Figura 4.9 – Poupança de água para as áreas de 78,6m2; 103,4m2 e 131,4m2; respectivamente. 
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4.4 Reutilização de água pluvial para rega da cobertura verde 

4.4.1 Dados de consumo – dotação de rega 

Nesta situação o reservatório alimenta exclusivamente o sistema de rega a aplicar à CV. Define-se 

como critério de irrigação que esta só se realiza no período em que o coeficiente cultural é mais elevado, 

correspondendo aos meses de Junho a Setembro. Define-se como premissa para a dotação de rega o 

equilíbrio hídrico do sistema, sendo a dotação de rega igual à evapotranspiração calculada para o 

regime de precipitação em causa. Este critério pretende evitar a entrada da vegetação em estado de 

stress hídrico ao manter o teor de água acima do coeficiente de emurchecimento da cultura. Assume-

se que a rega é feita por um sistema do tipo gota a gota, o mesmo tipo utilizado no dispositivo 

experimental do projecto NativeScapeGR, com funcionamento em modo contínuo. Este pressuposto 

não condiciona significativamente o comportamento hídrico da CV em relação a uma rega gota a gota 

concentrada num período específico do dia uma vez que o seu valor é insignificativo para os parâmetros 

a analisar. Define-se ainda uma eficiência de funcionamento de 90% para o sistema de rega, o que 

corresponde a uma majoração do consumo de 1/0,9 l. 

4.4.2 Resultados e discussão 

Para o período considerado em 4.2 e os substratos e vegetação de T3, T4 e T5 descritos em 3.4.2 

avalia-se o desempenho da cobertura verde quando o consumo do sistema para rega é igual à 

evapotranspiração no período entre Abril e Outubro. Não são considerados outro tipo de consumo em 

simultâneo. Os resultados encontram-se representados na Tabela 4.7.   

Tabela 4.7 - Avaliação do SAAP para rega de CV do tipo T3, T4 e T5.1 

 Eficiência SAAP Poupança de água 

  T3 T4 T5 T3 T4 T5 

A1_R1 12,63% 10,74% 10,56% 14,26% 11,82% 11,62% 

A1_R2 16,21% 14,53% 14,42% 18,29% 15,99% 15,86% 

A1_R3 20,14% 18,69% 18,61% 22,73% 20,57% 20,47% 

A1_R4 24,84% 23,61% 23,54% 28,03% 25,99% 25,90% 

A2_R1 11,87% 9,87% 9,68% 13,40% 10,86% 10,65% 

A2_R2 14,97% 13,24% 13,11% 16,89% 14,57% 14,43% 

A2_R3 18,45% 16,84% 16,75% 20,82% 18,54% 18,42% 

A2_R4 23,07% 21,78% 21,70% 26,04% 23,97% 23,87% 

A3_R1 11,30% 9,18% 8,98% 12,76% 10,10% 9,88% 

A3_R2 13,99% 12,22% 12,08% 15,79% 13,45% 13,29% 

A3_R3 17,09% 15,46% 15,36% 19,29% 17,02% 16,90% 

A3_R4 21,36% 20,00% 19,93% 24,10% 22,01% 21,92% 

Mínimo 11,30% 9,18% 8,98% 12,76% 10,10% 9,88% 

Máximo 24,84% 23,61% 23,54% 28,03% 25,99% 25,90% 

1. Os valores de cada coluna são assinalados numa escala crescente de encarnado a verde, os extremos são destacados a 
negrito. 
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Observa-se que o T3 é o que apresenta um melhor comportamento, em consonância com o verificado 

anteriormente para usos não potáveis. Fazendo uma análise comparativa com os valores da Tabela 

4.6, para a mesma área de cobertura e volume de reservatórios os valores da eficiência do SAAP são 

sempre inferiores para o uso de rega em comparação com os usos não potáveis. Este facto justifica-se 

com a sazonalidade do consumo e da precipitação e da menor coincidência e sucessão de ambos ao 

longo do ano, em comparação com os consumos não potáveis cujo efeito de sazonalidade não foi 

considerado. 
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5 CONCLUSÕES 

5.1 Conclusões gerais 

Na modelação do regime hidrológico de coberturas verdes com plantas autóctones do projecto 

NativeScape GR em ambiente HYDRUS pode verificar-se que não é recomendável a utilização da 

curva de retenção de água do modelo de Van Genuchten para a caracterização de materiais sintéticos, 

bem como a resolução das equações de Richards para a modelação do escoamento através de 

materiais deste tipo. Por outro lado, verifica-se ainda problemas na adaptabilidade deste modelo para 

descrever o comportamento hidrológico de solos com elevado conteúdo de matéria orgânica como foi 

o caso do substrato S3 (73% MO).  

Para a previsão do escoamento em coberturas verdes a utilização uma escala de tempo horária é 

suficientemente discreta no âmbito da avaliação da retenção do sistema e no dimensionamento do 

reservatório de SAAP, no entanto é insuficiente para o cálculo do desfasamento do pico de escoamento 

cuja ordem de grandeza é inferior a uma hora na maioria dos casos. Esta escala temporal não tem 

sensibilidade a eventos de duração inferior a uma hora pois trata de forma idêntica uma precipitação 

de 1mm/h que ocorra durante uma hora e outra de 2mm/h que ocorra durante trinta minutos. Fica assim 

restrita a sua utilização para o dimensionamento de redes de drenagem pluvial de edifícios pelo método 

das curvas intensidade-duração-frequência (IDF) uma vez que o tempo de concentração destas é de 

ordem inferior a uma hora. Por outro lado, a perda de sensibilidade da escala de tempo de uma hora 

permite uma favorável simplificação na modelação, através da redução do número de parâmetros 

necessários.  

O modelo apresentado dá um primeiro passo para um modelo que possa reproduzir os processos 

hidrológicos de uma cobertura verde na óptica da sua utilização para o funcionamento em edifícios com 

cobertura verde. A utilidade do modelo apresentado será mais significativa no âmbito do 

dimensionamento de reservatórios, permitindo uma simulação expedita do sistema ao longo de um 

período da ordem de grandeza dos prazos para retorno de investimento habitualmente utilizados.   

Na previsão a longo prazo da retenção de escoamento que uma cobertura verde efectua sobre um 

SAAP, a variável de análise mais importante é a evapotranspiração. Num estudo cuja duração é 

suficientemente longa para incluir pelo menos um ano hidrológico, as componentes da equação de 

balanço hidrológico que correspondem aos diferenciais de armazenamento podem ser consideradas 

nulas. Nestas condições a retenção equivale à evapotranspiração do período considerado. Assim 

sendo, o conhecimento das condições climatéricas e a caracterização da flora desempenham um papel 

fulcral no estudo das características hidrológicas das coberturas verdes pois são os parâmetros que 

condicionam e permitem definir a evapotranspiração. 

Através dos resultados obtidos foi possível verificar que uma maior distribuição do consumo de água 

potável ao longo do dia diminui a água pluvial desperdiçada aumentando a eficiência do SAAP. A 
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influência da distribuição do consumo na eficiência do reservatório de SAAP é desprezável no caso de 

reservatórios dimensionados para uma eficiência acima de 60%.  

Verifica-se que o tipo de cobertura verde utilizada influencia a performance do SAAP sugerindo os 

resultados que menores retenções e menores valores de pico de escoamento podem majorar a 

eficiência do SAAP e o nível de poupança de água.  

Conclui-se que para uma mesma área de cobertura e para obter a mesma eficiência do sistema o 

volume de reservatório a considerar deverá ser maior caso seja usado para rega da CV do que no caso 

de usos não potáveis. Sugerindo que a sazonalidade do clima pode ser um factor justificativo desta 

diferença. 

5.2 Propostas de desenvolvimento futuro 

Devem ser estabelecidas relações estreitas de colaboração entre as empresas de comercialização e 

instalação de sistemas de coberturas verdes e a comunidade científica que permitam monitorizar 

instalações reais, reduzindo o custo e os efeitos da escala reduzida a que são realizados a maioria dos 

ensaios pela comunidade científica e académica. A monitorização de coberturas verdes de maior 

dimensão por um período mais alargado de tempo poderá servir para validação da maioria dos estudos 

efetuados até à data. 

Sugere-se ainda a realização de estudos de comportamento hidrológico das coberturas verdes com 

uma escala de tempo e duração que permitam a sua utilização no campo dos SAAP.  

O estudo da aplicação de SAAP em coberturas verdes para a rega da própria cobertura verde deve ser 

objecto de estudo mais profundo, particularmente noutro tipo de regiões, uma vez que para esta 

utilização o clima tem duplo efeito, uma vez que condiciona não só a entrada de água no sistema 

através da precipitação, como é também um dos factores determinantes para o consumo através da 

evapotranspiração. 
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Anexo 1 – Ficha técnica Manta de protecção e retenção ZinCo SSM45 
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Anexo 2 - Ficha técnica Manta filtrante ZinCo SF 

 

  

Ficha técnica

Dados técnicos

Exemplo de aplicaçãoCaracterísticas

Descrição para a memória técnica

ZinCo Cubiertas Ecólogicas • c/Paris 45-47 Entlo. 3a • ES- 34 / 93 4102303

Nivel de vegetação

Substrato Sedum

Filtro sistema SF

Floradrain
®

FD 25-E

Manta de protecção e retenção SSM 45

La e de cobertura com impermeabilizaçãoj

anti-raízes

Filtro sistema SF

Filtro de polipropileno termosoldado, sem protecção UV.

Espessura: 0,60 mm aprox.

Peso: 100 g/m² aprox.

Resistência à perfuração CBR
segundo normativa EN ISO 12236: 1100 N aprox.

Resistência Classe: 2

Resistência à tracção (200 mm)

segundo EN ISO 10319: 7,0 kN/m aprox.

Dilatação de ruptura: 40 / 55 % aprox.

Permeabilidade (H50) segundo

normativa EN ISO 11058: 70 l/(m².s) aprox. (  0.07 m/s)

Abertura de poro (O90) segundo
normativa EN ISO 12956: 95 m aprox.

Dimensões:

Comp. 100,00 m Larg. 2,00 m Ref. 2100

Larg. 1,00 m Ref. 2102

Comp. 10,00 m Larg. 2,00 m Ref. 2101

"Cultivo Extensivo"

Filtro agulhado de polipropileno termosol dado por am bos lados,
peso aprox. 100 g/m², resistência ao funcionamento CBR segundo a
normativa EN ISO 12236: aprox. 1100 N, resistência classe 2,
permeabilidade (H50) s egundo nor mativa E N IS O 11058: apr ox.

70 l/(m².s) abertura de poro (O90) segundo normativa EN ISO 12 95
6: aprox. 95 m, fornecimento e colocação segundo instruções do fa-

Produto: ZinCo Filtro Sistema SF

Filtro Sistema

Referência 2100 - 2102

SF

• Cargabilidade mecânica

• Várias possibilidades de

aplicação

• Resistente a todo tipo de ácidos e
alcalinos naturais

• Química e biologicamente neutro

• Alta permeabilidade

• Rápido e fácil de instalar

• Resistente à decomposição

u

bricante.

Filtro de polipropileno termosoldado,

utilizável como manta filtrante sobre

elementos de drenagem para uma

tensão e alongamento normal. Sem

protecção anti-UV.

ZinCo Coberturas Ecólogicas • c/Paris 45-47 Entlo. 3a • ES-08029 Barcelona • Tel: +34 / 93 3556208 • Fax +34 / 93 4102303

www.zinco-cubiertas-ecologicas.es • contacto@zinco-iberica.es

Reserva-se o direito de realizar qualquer modificação técnica; Não responsabil iza por erros de impressão; Primeira edição 08/94nos mos

Actualização 07/13; Autorização por ZinCo GmbH

Representante exclusivo em Portugal - www.landlab.pt - info @landlab.pt

ETA -13/0668
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Anexo 3 - Ficha técnica Camada de drenagem ZinCo FD 25-E 

 

 


