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RESUMO
Nas últimas décadas, o gradual aumento da preocupação com os recursos hídricos e a elevada
complexidade dos sistemas de drenagem urbana têm fomentado a utilização de modelos matemáticos,
que têm demonstrado ser uma ferramenta útil para a tomada de decisão, no que respeita ao
planeamento, projeto e gestão das infraestruturas de águas residuais.
A presente dissertação propõe-se analisar o desempenho hidráulico dinâmico de um sistema de
drenagem de águas residuais em meio urbano, através da aplicação do modelo de simulação Storm
Water Management Model (SWMM) desenvolvido pela United States Environmental Protection Agency
(USA-EPA) a um caso de estudo real, sistema de drenagem de águas residuais de Santo André com
forte componente industrial. O modelo hidráulico foi calibrado e validado com dados de campo
recolhidos pelas redes de monitorização de variáveis climáticas e hidráulicas disponíveis na área em
estudo.
O desempenho hidráulico do sistema foi analisado para dois tipos de cenários de simulação de
eventos, em tempo seco e em tempo húmido. O primeiro cenário destina-se a estimar o volume de
armazenamento necessário, em período de tempo seco, para o caso de ocorrer a interrupção do
funcionamento da ETAR durante 2h, 4h e 6h. O segundo cenário visa a otimização da capacidade da
ETAR, sem descarga direta de excedentes (overflows) para o meio recetor, à custa do incremento da
reserva ou volume de regularização, para eventos de precipitação com frequência de 1x/ano, 5x/ano e
10x/ano.
No caso de interrupção do funcionamento da ETAR, torna-se necessária a existência de uma
reserva adicional, em função dos tempos de paragem, para além das duas reservas já existentes.
Para a ocorrência de eventos de precipitação significativos, a bacia adicional foi estimada em cerca
de 700 m3 para evitar a descarga de excedentes (overflows).

Palavras-chave: águas residuais, drenagem urbana, modelação matemática, efluentes de indústrias
petrolíferas e petroquímicas, monitorização de variáveis climáticas e hidráulicas, SWMM.
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ABSTRACT
In recent decades, the concern about water resources and the high complexity of urban drainage
systems have fostered the use of mathematical models, which have been shown to be a useful decisionmaking tool for planning, design and management of wastewater infrastructures.
This dissertation proposes to analyse the dynamic performance of an urban wastewater drainage
system by applying the Storm Water Management Model (SWMM) simulation model developed by the
United States Environmental Protection Agency (USA-EPA) to a real case study, Santo André
wastewater drainage system with significant industrial contribution. The hydraulic model was calibrated
and validated with field data collected by climate and hydraulic variables monitoring networks available
in the study area.
The hydraulic performance of the system was analysed according to two simulation types of
scenarios. The first scenario is intended to estimate the amount of storage needed under dry weather,
in case the WWTP operation is interrupted for 2h, 4h, and 6h. The second scenario aims to optimize the
capacity of the WWTP at the expense of increasing the storage volume for rainfall events with a
frequency of 1x/year, 5x/year and 10x/year.
In case of interruption of the WWTP, an additional storage becomes necessary, depending on
downtime periods beyond the two existing storages.
For the occurrence of significant rainfall events, the proposed additional storage to avoid overflows
is estimated in about 700 m3.

Keywords: wastewater, urban drainage, mathematical modelling, petroleum and petrochemical
industries wastewater; monitoring of climatic and hydraulic variables, SWMM.
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SIMBOLOGIA
Símbolo

Significado

Unidades

A

Secção do escoamento

m2

A

Área da bacia de drenagem

ha

C

Coeficiente de escoamento

-

C’

Pseudo-coeficiente de escoamento

-

DN

Diâmetro nominal

mm

EQp

Erro no caudal de ponta

%

f

Intensidade de infiltração

mm/h

f0

Intensidade de infiltração máxima

mm/h

ff

Intensidade de infiltração mínima (solo saturado)

mm/h

F

Infiltração acumulada

mm

Fa

Altura de precipitação retida na bacia hidrográfica após o início do
escoamento superficial

mm

Fph

Fator de ponta horário

-

h

Altura do escoamento

m

i

Inclinação do coletor

m/m

I

Intensidade de precipitação

mm/h

Ia

Perdas iniciais

mm

J

Perda de carga unitária

m/m

k

Coeficiente de decaimento da intensidade de infiltração

(h-1)

Ksat

Condutividade hidráulica vertical saturada do solo

mm/h

n
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Enquadramento do tema
Os primeiros sistemas de drenagem de águas residuais em meio urbano de que há registo,
começaram, desde cedo, a ser desenvolvidos pelo Homem, remontando a mais de 5000 anos. Todavia,
os progressos mais significativos no setor ocorreram nos últimos 150 anos, para dar resposta a
problemas e desafios decorrentes do crescimento exponencial da população e de consumo domiciliário
de águas à escala global e do desenvolvimento industrial, que levaram ao agravamento das condições
ambientais, nomeadamente a diminuição da qualidade das águas nos meios recetores evidenciando a
necessidade, numa ótica de gestão integrada e sustentável, de proceder ao controlo das cargas
poluentes na origem (Matos, 2003b).
Com o aumento das áreas edificadas e zonas impermeabilizadas dos núcleos urbanos, a
ocorrência de descargas de excedentes contaminados para os meios recetores tem-se intensificado.
Por norma, estas descargas contêm elevadas cargas poluentes, tornando-as responsáveis pela
degradação da qualidade da água dos meios recetores, o que compromete o cumprimento dos
objetivos de qualidade (David et al., 1998).
Nas últimas décadas, as preocupações inerentes à proteção das águas superficiais e subterrâneas
face às descargas de águas residuais, têm assumido particular relevância no âmbito da drenagem
urbana, constando, atualmente, em recomendações da legislação. Neste sentido, a Diretiva-Quadro da
Água (Directiva 2000/60/CE), principal instrumento da Política da União Europeia relativa à água,
estabelece que os Estados-Membros devem implementar as medidas necessárias para alcançar, no
mínimo, o objetivo de um bom estado das águas, que se verifica quando os estados ecológico
(equilíbrio dos ecossistemas) e químico de uma massa de água são considerados no mínimo “bons”.
Não obstante, ao bom estado de uma massa de água não deve deixar de se associar a preocupação
com a saúde pública (Brito, 2012).
As descargas indevidas podem ocorrer por efeito da afluência excessiva de caudal, devido à
ocorrência de precipitação elevada, ou por limitação temporária da capacidade de transporte do sistema
de drenagem, sendo que nem sempre estas ocorrências são previsíveis pelo que, pode dispor-se de
pouco tempo para atuar (Brito, 2012). Desta forma, a gestão eficaz e eficiente do sistema de drenagem,
deve basear-se numa rede de monitorização adequada, que permita ao recetor da informação tomar
uma decisão e intervir atempadamente de modo a minimizar as suas consequências (Ferreira et al.,
2013).
A modelação computacional de sistemas de drenagem teve início na década de 70, tendo sido,
mais tarde, no decorrer da década de 90, com o surgimento de modelos mais complexos, atribuída
particular relevância à integração, nos modelos hidrodinâmicos e de qualidade, das potencialidades de
gestão e controlo em tempo real. Para além destas potencialidades, assistiu-se ainda, naquela década,
ao avanço das suas capacidades, flexibilidade, facilidade de utilização e interpretação dos resultados.
Aplicável a coletores, estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e meios recetores, este é um
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instrumento de relevância no que diz respeito ao planeamento, projeto, análise e operação de sistemas
de drenagem (Cardoso, 2007).
A monitorização de sistemas de drenagem urbana é uma componente importante, nomeadamente
no que diz respeito a atividades de operação, sendo fundamental na obtenção da informação
necessária ao conhecimento do funcionamento dos sistemas, e que é utilizada na análise, no
diagnóstico e na avaliação do seu desempenho. Adicionalmente, a monitorização permite dar apoio a
atividades de manutenção e modelação matemática, e pode ser utilizada para controlo em tempo real
(Ferreira, 2006).
Com a crescente complexidade dos problemas e os elevados padrões de qualidade impostos, têm
surgido novos desafios, que exigem conhecimentos cada vez mais específicos e que requerem uma
abordagem combinada entre diversas áreas do conhecimento, para a resolução eficiente dos
problemas da qualidade dos recursos hídricos (Coelho, 2009). Neste sentido, a gestão dos sistemas
de saneamento em meio urbano deverá efetuar-se segundo uma ótica integrada e sustentável,
valorizando os recursos disponíveis e a proteção de bens, pessoas e do ambiente, sem descurar a
questão fundamental da saúde pública, através de intervenções e exploração adequadas e
economicamente viáveis ao satisfatório desempenho do sistema.
De entre os desafios mais significativos para o saneamento, incluem-se os seguintes:
a) Ordenamento do território incluindo a gestão conjunta de águas domésticas e industriais;
b) Expansão dos centros urbanos, das redes e de afluências indevidas (em baixa);
c) Alterações climáticas.
Neste âmbito e face à necessidade de desenvolvimento de infraestruturas de drenagem urbana
cada vez mais complexas, a modelação computacional tem demonstrado particular utilidade na gestão
eficaz de sistemas de drenagem de águas residuais. É neste contexto que a temática da presente
dissertação assume uma relevância crescente e atual.

1.2. Objetivos e âmbito da dissertação
A presente dissertação foi efetuada no âmbito do Projeto de Investigação Aplicada “Simulação do
desempenho hidráulico do sistema de drenagem de águas residuais de Santo André”, financiado pela
Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento (IST-ID). Com esta,
pretende-se dar continuidade ao estudo desenvolvido por Tomás (2015), que consistiu na avaliação do
desempenho do sistema de drenagem de águas de Santo André, baseando-se na análise do impacto
das regras de exploração do sistema para vários cenários de afluência, efetuada com recurso à
simulação dinâmica através do programa SWMM.
Esta dissertação propõe-se a analisar o desempenho hidráulico do sistema de drenagem de águas
residuais de Santo André, que se encontra a cargo da Águas de Santo André, S.A., do Grupo Águas
de Portugal (AdP), através do desenvolvimento e calibração de uma ferramenta de simulação dinâmica,
com base no modelo de simulação Storm Water Management Model (SWMM) desenvolvido pela United
States Environmental Protection Agency (USA – EPA). Adicionalmente, com a presente dissertação,
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pretende-se efetuar a apresentação de uma estratégia de monitorização com ênfase na medição de
precipitação e variáveis hidráulicas, nomeadamente, alturas de escoamento, velocidades e caudais.
Neste âmbito, com a simulação dinâmica, procura-se alcançar um conhecimento mais detalhado
do funcionamento do sistema na presença de diferentes solicitações, particularmente a identificação
de zonas críticas. Deste modo, tenciona-se que o modelo desenvolvido possa ainda ser útil à
otimização do desempenho do sistema, tirando partido das infraestruturas existentes. Isto é, garantir
um melhor desempenho com menos riscos e menores custos através de uma gestão mais inteligente
do sistema.
Melhor desempenho significa, entre outros aspetos:
a) Não ter lugar a descarga de excedentes poluídos;
b) Não terem lugar odores ofensivos;
c) Cumprir os requisitos de descarga legais;
d) Estratégia: gestão mais inteligente das infraestruturas existentes (com gestão avançada ou de
tempo real, com sensores, modelos e atuadores) para apoio à decisão.
Deste modo, a pertinência da análise do sistema de drenagem de águas residuais de Santo André
encontra-se associada ao facto de a este sistema afluírem, maioritariamente, efluentes industriais
caraterizados pela sua composição tóxica, rica em hidrocarbonetos e sulfuretos que, em situação de
ocorrência de descarga de excedentes, originam efeitos particularmente nefastos no meio recetor,
ribeira de Moinhos e zona costeira.
Com o intuito de alcançar os objetivos anteriormente estabelecidos, procedeu-se à concretização
de uma série de etapas que integrou a metodologia que a seguir se sistematiza:
a) Definição da área de estudo e seleção do software de simulação a utilizar;
b) Levantamento da informação necessária para a construção do modelo, nomeadamente
informação cadastral do sistema de águas residuais de Santo André e recolha dos dados
indispensáveis ao seu funcionamento;
c) Calibração e validação do modelo;
d) Simulação de diferentes cenários, com o intuito de alcançar os objetivos definidos.

1.3. Estrutura da dissertação
A presente dissertação é composta por seis capítulos e cinco anexos.
O Capítulo 1 é dedicado ao enquadramento do tema da dissertação, referindo os seus objetivos,
metodologia adotada e apresentada a estrutura do presente documento.
No Capítulo 2 são descritos, sumariamente, os diferentes tipos e componentes de sistemas de
drenagem de águas residuais. Neste capítulo apresentam-se os princípios de desenvolvimento dos
modelos matemáticos de drenagem urbana, seguindo-se a descrição dos princípios de calibração de
modelos matemáticos e do programa SWMM, a utilizar neste estudo. Adicionalmente, efetua-se a
caraterização das indústrias petrolífera e petroquímica, onde se apresentam algumas considerações
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gerais e se referem os efluentes produzidos e impactes ambientais associados. Por último, expõe-se
informação relevante para a realização deste estudo, sendo mencionados alguns aspetos relativos aos
programas de monitorização e referidos os critérios de medição de precipitação e de variáveis
hidráulicas.
O Capítulo 3 apresenta, sumariamente, a caraterização física do sistema de águas residuais de
Santo André, incluindo empresas clientes, a caraterização dos componentes do sistema,
nomeadamente bacias de retenção, sistemas elevatórios e coletores, a Estação de Tratamento de
Águas Residuais de Ribeira de Moinhos e o emissário submarino, bem como a população servida e
caudais.
O Capítulo 4 refere-se à monitorização de variáveis climáticas e hidráulicas. Neste capítulo, são
apresentados os dados e equipamentos de medição existentes e com relevância para o presente
estudo. Por fim, referem-se algumas recomendações para a monitorização.
O Capítulo 5 aborda a aplicação do programa SWMM ao caso estudo, onde se referem os aspetos
de construção, dados de base ao funcionamento do modelo, processos de calibração e validação do
modelo, em tempo seco e em tempo de chuva. Por último, efetua-se a apresentação dos cenários de
simulação formulados e apresenta-se a análise e discussão dos resultados obtidos.
Por último, no Capítulo 6, são mencionadas as principais conclusões do trabalho desenvolvido e
apresentadas sugestões para investigação futura no âmbito deste estudo.
No Anexo I apresentam-se as peças desenhadas da rede de drenagem de águas residuais de
Santo André e da rede de monitorização de variáveis hidráulicas e climáticas afetas à área em estudo.
No Anexo II descreve-se, de forma sucinta, o processo de tratamento da ETAR de Ribeira de
Moinhos.
No Anexo III encontra-se a planta do emissário projetado entre a câmara de reunião intermédia da
Barbuda e a ETAR de Ribeira de Moinhos.
No Anexo IV apresentam-se os fatores de ponta horários dos hidrogramas padrão de tempo seco,
designadamente, da ETAR de Ribeira de Moinhos e das indústrias Enerfuel, Indorama e Repsol.
Por fim, no Anexo V, são apresentados os hidrogramas e hietogramas relativos aos vários eventos
de precipitação considerados nos processos de calibração e validação do modelo em tempo de chuva.
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2. SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E EFLUENTES DE INDÚSTRIAS
PETROQUÍMICAS
2.1. Sistemas de drenagem urbana
2.1.1. Aspetos introdutórios
Os sistemas de drenagem urbanos subdividem-se em Sistemas de Drenagem de Águas Residuais
Domésticas (SDARD), que têm como propósito o transporte das águas residuais domésticas/industriais
desde a sua origem até às respetivas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), e em
Sistemas de Drenagem de Águas Residuais Pluviais (SDARP), que possuem a finalidade de transportar
as águas residuais pluviais dos locais de captação do escoamento superficial originado pela
precipitação até às linhas de água onde possam ser descarregadas de forma segura. Deste modo, é
frequente classificar as águas residuais segundo as suas caraterísticas e origem em águas residuais
domésticas (ARD), industriais (ARI) e pluviais (ARP).
As águas residuais domésticas têm origem em instalações sanitárias, cozinhas e zonas de
lavagem de roupa. Estas são caraterizadas pela sua composição em matéria orgânica, sendo
facilmente biodegradáveis, e por manterem as suas propriedades ao longo do tempo.
As águas residuais industriais provêm de atividades industriais e caraterizam-se pela variedade
de compostos físicos e químicos que possuem. Este género de águas residuais depende do tipo de
processamento industrial e apresenta grande variabilidade das suas caraterísticas no tempo.
As águas residuais pluviais ou somente águas pluviais, resultam, essencialmente, da precipitação
atmosférica e contêm, por norma, quantidades de matéria poluente inferiores. Também são
consideradas águas residuais pluviais as águas recolhidas por sarjetas, sumidouros e ralos, e que
provêm, por exemplo, de regas de jardins e espaços verdes, lavagem de arruamentos, passeios, pátios
ou parques de estacionamento.

2.1.2. Tipos e componentes de sistemas de drenagem
No âmbito do presente capítulo, considerou-se que teria pertinência distinguir os conceitos
sistemas “em alta” e sistema “em baixa”. Assim, os sistemas podem classificar-se em (Decreto Lei n.º
379/93):
a)

Sistemas “em alta”: são compostos por um conjunto de infraestruturas destinadas ao
transporte de água residual, nomeadamente, emissários, intercetores e estações elevatórias
inerentes e, ainda, as estações de tratamento e os dispositivos de destino final dos efluentes;

b)

Sistemas “em baixa”: redes de coletores com os ramais de ligação respetivos e as estações
elevatórias inerentes a estas redes.

Consoante a natureza da água residual que transportam e de acordo com o Artigo 116º do Decreto
Regulamentar 23/95 de 23 de agosto, Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de
Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, os sistemas de drenagem de águas residuais
podem ser classificados em:
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a)

Separativos: constituídos por duas redes de coletores distintas, uma destinada à drenagem
das águas residuais domésticas e industriais e outra à drenagem das águas pluviais ou
similares;

b)

Unitários: constituídos por uma única rede de coletores onde são admitidas conjuntamente
as águas residuais domésticas, industriais e pluviais;

c)

Mistos: constituídos pela conjugação dos dois tipos anteriores, em que parte da rede de
coletores funciona como sistema unitário e a restante como sistema separativo;

d)

Separativos parciais ou pseudo-separativos: em que se admite, em condições
excecionais, a ligação de águas pluviais, por exemplo de pátios interiores, aos coletores de
águas residuais domésticas.

Tendo em consideração o tipo de sistema de drenagem que será alvo de estudo no âmbito da
presente dissertação, torna-se pertinente referir, sobretudo, algumas particularidades dos sistemas
separativos domésticos, nomeadamente as condições de escoamento que admitem e respetivos
objetivos.
Assim, no que diz respeito ao escoamento com superfície livre, este representa o tipo de coletores
mais usual para o transporte de águas residuais e industriais. É frequente transportarem também águas
de infiltração e águas pluviais ou de lavagem, decorrentes de ligações indevidas. Já as condutas sob
pressão, por bombagem, são utilizadas quando se torna técnica e economicamente inviável ou
desfavorável o recurso a soluções gravíticas de escoamento com superfície livre sendo, no caso dos
sistemas simplificados, aceitável o transporte gravítico sob pressão. O escoamento em sistemas
separativos domésticos pode ainda efetuar-se sob vácuo. Este tipo de sistema é pouco frequente,
sendo o transporte bifásico (ar e água) resultado da criação de condições de subpressão nas condutas,
sendo comummente utilizado para o transporte de águas residuais domésticas, excluindo contribuições
pluviais e de infiltração, e para populações servidas de pequena dimensão (Matos, 2017).
Os sistemas de drenagem de águas residuais possuem um conjunto de componentes ou órgãos
principais que incluem, usualmente, os coletores e respetivos acessórios e as câmaras de visita. Nos
sistemas de drenagem unitários, é frequente a utilização de sumidouros de grades e de sarjetas de
passeio, destinados a recolher as águas pluviais superficiais. Para além dos órgãos comuns, ainda é
habitual recorrer a órgãos ou obras complementares, nomeadamente em sistemas mais complexos,
podendo deste modo enumerar-se os seguintes órgãos especiais: descarregadores, instalações
elevatórias, sifões invertidos e bacias de retenção e, excecionalmente, pode recorrer-se a túneis e
pontes-canal (Matos, 2017; Sousa, 2001).
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De seguida, apresenta-se uma breve descrição de alguns componentes de sistemas de águas
residuais com pertinência para o presente estudo de acordo com Sousa (2001) e Matos (2006):
• Rede de drenagem
As redes de drenagem constituem um órgão ou componente comum dos sistemas de águas
residuais e destinam-se à recolha das águas residuais do aglomerado ou conjunto de aglomerados.
• Câmaras de visita
Estes órgãos são, de entre os demais, dos órgãos mais numerosos e vulgares em sistemas de
águas residuais, sendo responsáveis pela junção dos coletores, permitindo aceder-lhes para
observação ou manutenção. A sua implantação é estipulada pelo artigo 155.º do Decreto Regulamentar
23/95 e é obrigatória na confluência dos coletores, nos pontos de mudança de direção, inclinação e
diâmetro dos mesmos, bem como em alinhamentos retos, com afastamento máximo de 60 m, caso não
sejam visitáveis e 100 m, se forem visitáveis.
• Câmaras de transição
As câmaras de transição são órgãos comuns do sistema de águas residuais implantados, por
norma, em situações onde se verifica a mudança das condições de escoamento.
• Câmaras de reunião
As câmaras de reunião são órgãos com capacidade de armazenamento que permitem efetuar a
junção de águas residuais provenientes de diferentes pontos de uma rede de drenagem.
• Emissários e intercetores
Dizem respeito a um componente comum do sistema de águas residuais que se destina ao
transporte das águas residuais recolhidas pelas redes de drenagem, que têm serviço de percurso, para
o local de tratamento ou de destino final. Sendo que, quando a descarga se efetua para o oceano,
adquirem a designação de emissários submarinos.
• Instalações elevatórias
Um sistema elevatório, incluindo instalação e conduta elevatória, destina-se ao transporte das
águas residuais quando a drenagem gravítica não representa uma solução técnica e economicamente
adequada. Embora o escoamento gravítico com superfície livre seja o recomendado para coletores de
águas residuais, esta componente complementar é relativamente frequente em sistemas de drenagem,
geralmente em sistemas implantados em zonas planas de média ou grande dimensão, onde do ponto
de vista técnico-económico esta solução se torna mais vantajosa. Os sistemas elevatórios podem
constituir uma alternativa viável a emissários gravíticos de grande extensão ou a emissários gravíticos
implantados a elevada profundidade.
• Descarregadores
Os descarregadores são órgãos complementares dos sistemas que, por norma, se encontram
ligados a coletores de recurso e que operam na ocorrência de avarias, necessidade de manutenção ou
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aquando da afluência excessiva de águas residuais. Desta forma, os descarregadores podem
classificar-se, segundo a sua finalidade, em descarregadores de tempestade, quando se destinam a
desviar caudais pluviais excedentes; descarregadores de transferência se o objetivo passar por
transferir caudais para coletores menos sobrecarregados e em descarregadores de segurança quando
são implantados por razões de segurança, a montante de estações de tratamento, de estações
elevatórias, ou de outros órgãos importantes dos sistemas de drenagem. Já no que respeita ao seu
funcionamento, os descarregadores mais comuns em redes de drenagem de água residual e pluvial
podem ser classificados em descarregadores de superfície, laterais ou frontais, consoante o sentido
preferencial do escoamento, e em descarregadores por orifício, onde, geralmente, parte do caudal
transportado pelo coletor intercetado escoa-se por um orifício aberto lateralmente.
• Sifões invertidos
Os sifões invertidos (em terminologia anglo-saxónica depressed sewer ou inverted siphon) são
órgãos complementares que incluem um ou mais troços gravíticos de coletor, localizados sob a linha
de energia do escoamento, onde o escoamento se processa sob pressão gravítica. Usualmente, este
tipo de órgãos é concebido para transpor, sem perda significativa de energia, obstáculos como
condutas de água e coletores pluviais ou coletores domésticos quando os sifões invertidos são de água
pluvial, depressões naturais do terreno, como vales com ou sem linhas de água, condutas de gás, entre
outros.
• Bacias de retenção
As bacias de retenção são órgãos complementares ocasionalmente utilizados em sistemas
pluviais, e mais esporadicamente em sistemas unitários. Estes componentes destinam-se
essencialmente a reduzir os caudais de ponta de cheia através de efeitos de retenção e amortecimento,
por um tempo limitado. Permitem, assim, regularizar os caudais pluviais afluentes, devolvendo, a
jusante, caudais compatíveis com a capacidade de transporte da rede de drenagem.

2.1.3. Métodos de cálculo de caudal
A determinação de caudal em redes de drenagem pode ser considerada, por natureza, complexa,
dada a variabilidade do processo, que se torna mais evidente em sistemas unitários. Todavia, em
sistemas dimensionados como separativos, também podem ser encontradas dificuldades a este
respeito, essencialmente devido ao facto de estes sistemas receberem, com frequência, afluências
indevidas de caudais pluviais, resultantes de infiltrações, de ligações domiciliárias trocadas ou de outras
ligações indevidas de caudais pluviais (Brito, 2012). Considerando a magnitude dos caudais pluviais,
mesmo em pequenas bacias de drenagem, basta uma pequena proporção de ramais trocados para o
problema da contribuição pluvial se tornar pertinente (Matos, 2003a).
De entre os métodos simplificados, pode destacar-se o método racional, sendo o mais utilizado e
divulgado à escala mundial. Apesar das críticas e limitações que lhe têm sido reconhecidas, o método
racional ainda constitui o método de cálculo de caudais considerado em regulamentos e normas
recentes de diversos países desenvolvidos (Matos, 2017)
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Na presente dissertação será abordada a contribuição indevida de águas pluviais a um sistema
separativo, pelo que se considera pertinente introduzir o método racional, enquanto método de cálculo
de caudais pluviais.
O método racional é dado por:

𝑄𝑝 = 𝐶𝐼𝐴

(2.1)

em que:

𝑄𝑝 – é o caudal pluvial a drenar pelo coletor (m3/s);
𝐶 – é o coeficiente de escoamento (-);
𝐼 – é a intensidade de precipitação (m3/(ha.s));
𝐴 – é a área da bacia de drenagem (ha).
Sendo que na expressão (2.1) o coeficiente C engloba vários fatores, nomeadamente, a relação
entre o volume de água escoada e a precipitação, efeitos de retenção, regolfo e atraso do escoamento
superficial ao longo do terreno, linhas de água naturais e coletores, que dependem das caraterísticas
físicas e de ocupação da bacia, do estado de humidade do solo e da duração e distribuição da
precipitação antecedente (Matos, 2017).

2.2. Modelação matemática de sistemas de drenagem urbana
2.2.1. Considerações introdutórias
A modelação matemática é uma ferramenta que permite construir um modelo representativo de
um sistema de drenagem real e simular, por meio dos algoritmos que lhe são intrínsecos, o
comportamento do escoamento ao longo das infraestruturas que compõem o sistema (Cândido, 2013).
O recurso a modelos de simulação tem-se revelado útil na gestão de infraestruturas nas diversas
fases do ciclo de vida de um sistema nomeadamente, na fase de planeamento, projeto e construção,
possibilitando o estudo e a análise comparativa de soluções alternativas; na fase de operação e
manutenção, permitindo efetuar a avaliação de desempenho do sistema; e na fase de reabilitação,
possibilitando prever o seu comportamento perante diferentes estratégias de reabilitação (Ensinas,
2009).
A modelação do comportamento de sistemas de drenagem tem sido aplicada com o objetivo de
avaliar medidas de otimização do sistema implementadas para mitigar inundações e controlar as
descargas diretas de excedentes, assim como para estimar cargas poluentes e avaliar a eficácia de
soluções de controlo na origem na redução da poluição dos meios recetores, em tempo de chuva
(Ferreira et al., 2013).
Geralmente, a simulação do escoamento superficial nas bacias de drenagem baseia-se em
modelos hidrológicos, concetuais ou empíricos, que permitem determinar os hidrogramas de cheia a
jusante da bacia. Já a simulação do escoamento nos coletores (com superfície livre e em pressão)
recorre a modelos hidráulicos de propagação do escoamento que se baseiam, por norma, na resolução
numérica das equações de Saint Venant (Ferreira, 2006).
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O processo de modelação envolve várias etapas, sendo que, de acordo com Olsson e Newell
(1999) e Dochain e Vanrolleghem (2001) citados por Ferreira (2006), este deve considerar as seguintes
fases:
• Definição do problema, nomeadamente os processos a modelar e respetivas variáveis e os
objetivos do modelo;
• Recolha da informação (cadastro);
• Seleção do modelo a aplicar, tendo em conta os fins a que se destina;
• Estabelecimento das condições iniciais (volume e altura do escoamento ao longo do percurso)
e de fronteira (variações de caudal ou altura de escoamento nas extremidades de cada troço);
• Representação das equações diferenciais de forma discreta, através de métodos numéricos;
• Desenvolvimento do código e “debugging”;
• Calibração e validação do modelo (através da comparação dos resultados obtidos com os
dados que não foram usados na calibração);
• Aplicação do modelo.

2.2.2. Princípios dos modelos de drenagem urbana
Os programas de modelação utilizados na simulação de sistemas de drenagem são constituídos,
geralmente, por um modelo hidrológico para a transformação da precipitação em escoamento
superficial, e um modelo hidráulico de propagação do escoamento na rede de condutas e coletores
(Cândido, 2013). Alguns dos programas existentes efetuam ainda a modelação da qualidade da água
e o transporte de sedimentos (Ensinas, 2009).
No âmbito do presente estudo serão tidos em conta somente os princípios de desenvolvimento
inerentes aos modelos hidrológico e hidráulico, que a seguir se descrevem.

•

Modelação hidrológica

Em meio urbano, após a ocorrência de precipitação e devido a fenómenos de propagação, de
atenuação e deformação e de perdas ou desvio de caudal, somente parte da precipitação total,
designada por precipitação efetiva ou útil, contribui para o escoamento superficial. Assim, a restante
fração relativa à precipitação regressa à atmosfera por evaporação e/ou por evapotranspiração, ou é
perdida por interceção, humedecimento do solo, retenção ou armazenamento em depressões
superficiais, a qual se designa por perdas iniciais. Já as perdas contínuas, correspondem
aproximadamente na sua totalidade às perdas por infiltração (Ferreira, 2006).
A Figura 2.1 diz respeito a uma representação esquemática do hidrograma que traduz a
propagação do escoamento superficial ao longo do tempo, obtido a partir do hietograma de um evento
pluviométrico.
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Figura 2.1 – Representação esquemática do hidrograma de propagação do escoamento superficial (adaptada de Rauch
et al. (2002) citado por Ferreira (2006).

De acordo com Ferreira (2006), a precipitação constitui a principal solicitação dos sistemas de
drenagem em meio urbano. Em estudos de hidráulica urbana é frequente considerar intensidades
médias de precipitação, em função da duração da chuvada e do período de retorno, que podem ser
estimadas a partir de curvas intensidade-duração-frequência (IDF). Sendo estas curvas estabelecidas,
para diferentes regiões pluviométricas, com base em expressões matemáticas obtidas da análise
estatística de séries de registos de precipitação.
Enquanto as perdas hidrológicas iniciais dependem de fatores como o declive e ocupação da
bacia, condições atmosféricas e o grau de humedecimento do solo, a intensidade da infiltração depende
da permeabilidade, estado de saturação e tipo de ocupação do solo (Ferreira, 2016). De entre os
demais, os modelos mais frequentemente utilizados são os modelos de Horton, de 1933, de Green e
Ampt, de 1911 e do Soil Conservation Service (SCS), de 1972. Em seguida apresentam-se algumas
particularidades dos modelos mencionados.
Modelo de Horton
Neste modelo, a taxa de infiltração ao longo de um acontecimento pluvioso tende a decrescer a
partir de um valor inicial máximo, sendo que, se a duração da precipitação for suficientemente grande,
esta atingirá um valor mínimo, sensivelmente constante, que corresponde a uma taxa de infiltração de
equilíbrio (Portela, 2005).
A lei de Horton é dada por:

𝑓(𝑡) = 𝑓𝑓 + (𝑓0 + 𝑓𝑓 ). 𝑒 −𝑘𝑡

(2.2)

em que:

𝑡 – é o tempo que decorre desde o início da infiltração, após um longo período seco (h);
𝑓(𝑡) – é a intensidade de infiltração no instante de tempo 𝑡 (mm/h);
𝑓0 – é a intensidade de infiltração máxima (após um longo período seco) (mm/h);
𝑓𝑓 – é a intensidade de infiltração mínima (solo saturado) (mm/h);
𝑘 – é o coeficiente de decaimento da intensidade de infiltração (h-1).
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Modelo de Green e Ampt
Este modelo, desenvolvido para estimar a infiltração, é um modelo fisicamente baseado, uma vez
que foi estabelecido a partir da aplicação da lei de Darcy (Portela, 2005).
A intensidade de infiltração é dada por:

𝑓 = 𝐾𝑠𝑎𝑡 . [

𝛹.(𝜃𝑠𝑎𝑡 −𝜃𝑖 )
𝐹

+ 1]

(2.3)

em que:

𝑓 – é a capacidade de infiltração (mm/h);

𝐾𝑠𝑎𝑡 – é a condutividade hidráulica vertical saturada do solo (mm/h);
𝛹 – é a altura de sucção por capilaridade (mm);
𝜃𝑠𝑎𝑡 – é o teor de humidade volumétrica em condições de saturação (-);
𝜃𝑖 – é o teor de humidade volumétrica nas condições iniciais (-);
𝐹 – é a infiltração acumulada (mm).
Modelo do Soil Conservation Service (SCS)
Este modelo relaciona-se com o tipo de solo e com as suas condições de utilização e de cobertura
na bacia hidrográfica através do número de escoamento, CN (curve number). Este diz respeito a um
parâmetro empírico que permite conhecer o caudal de escoamento superficial direto ou de infiltração
em função do volume de excesso de precipitação (Portela, 2005).
O modelo do Soil Conservation Service é dado por:

𝑄=

(𝑃−𝐼𝑎 )2
𝑃−𝐼𝑎 +𝑆

se 𝑃 > 𝐼𝑎

(2.4)

em que:

𝑃 – é a precipitação (mm);
𝑄 – é o escoamento (mm);
𝑆 – é a capacidade máxima de retenção de água (mm);

𝐼𝑎 – é a retenção inicial (mm).
•

Geração de escoamento

A propagação do escoamento superficial numa bacia de drenagem traduz-se por um hidrograma
que varia na sua forma e dimensão de acordo com as caraterísticas geométricas, de rugosidade,
permeabilidade e capacidade de retenção ou armazenamento do terreno natural. Esta pode ser descrita
por vários modelos, entre os quais se destacam os seguintes (Ferreira et al., 2013):
•

Modelo do hidrograma unitário: corresponde ao hidrograma do escoamento superficial
direto resultante de uma precipitação útil unitária, com duração unitária, uniformemente
distribuída no tempo e no espaço. Aplicável a bacias urbanas pouco impermeáveis.
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•

Modelo de reservatório linear: o escoamento proveniente de uma bacia é considerado
proporcional à altura de água originada pela precipitação, sendo o volume escoado,
condicionado pelas perdas iniciais, dimensão da bacia e infiltração. Este modelo conjuga a
equação de continuidade e a equação do armazenamento e permite obter um hidrograma
unitário que representa adequadamente o comportamento de pequenas bacias urbanas.

•

Modelo de reservatório não linear ou cinemático: simula o escoamento como se se
tratasse de um canal com superfície livre, considerando apenas forças gravíticas e de atrito,
sendo o volume escoado determinado com base nas diversas perdas de carga e nas
dimensões da bacia. Já a forma do hidrograma é determinada pela largura, inclinação e
rugosidade da superfície, através da equação de Manning-Strickler.

•

Curvas tempo-área: este modelo descreve a evolução no tempo da área da bacia que
contribui para o escoamento na secção de jusante. Estas são definidas a partir do início da
chuvada até ao tempo de concentração da bacia, isto é, o momento em que toda a bacia
contribui para o escoamento, e dependem da forma da bacia, do declive e do tempo de
concentração.

• Modelação hidráulica
A propagação do escoamento na rede de coletores pode ser simulada através da aplicação de
modelos hidráulicos baseados nas equações de Saint-Venant (Ferreira et al., 2013). Estas equações
dizem respeito à integração das equações da continuidade (2.5) e da quantidade de movimento (2.6) e
(2.7), que a seguir se apresentam.
•

Equação da continuidade
𝜕𝑄
𝜕𝑥

•

𝜕𝐴

+ 𝜕𝑡 = 𝑞𝐿

(2.5)

Equação da quantidade de movimento ou equação da dinâmica
𝜕ℎ

𝜕𝑄

𝛾 ∙ 𝐴 ∙ (𝜕𝑥 − 𝑖) + 𝛾 ∙ 𝐴 ∙ 𝐽 + 𝜌 ( 𝜕𝑡 +

𝜕𝛽𝑄𝑉
)
𝜕𝑥

=0

(2.6)

Também é usual esta equação apresentar-se da seguinte forma:

(𝐽 − 𝑖) +

𝜕ℎ
𝜕𝑥

1

+ 𝑔∙𝐴 ∙

𝜕(𝛽𝑄𝑉)
𝜕𝑥

1

+ 𝑔∙𝐴 ∙

𝜕𝑄
𝜕𝑡

=0

(2.7)
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em que:
Q – caudal (m3/s);
A – secção do escoamento (m2);
x – distância na direção do escoamento (m);
t – tempo (s);
qL – caudal unitário lateral (nos modelos de drenagem urbana a afluência de caudais é, em
regra, concentrada nos nós pelo que se admite qL=0);
𝛾 – peso volúmico da água (N/m3);
h – altura do escoamento (m);

𝑔 – aceleração da gravidade (m/s2);
i – inclinação do coletor (-);
J – perda de carga unitária (-);
𝜌 – massa volúmica da água (kg/m3);
V – velocidade uniforme fictícia em cada secção transversal (m/s).
O primeiro termo da equação de continuidade (2.5), representa a variação do caudal no volume
de controlo ao longo da distância, e o segundo termo corresponde à variação da área de escoamento
no volume de controlo ao longo do tempo.
No que respeita à equação da dinâmica (2.6), o primeiro termo corresponde às forças atuantes
sobre o volume de controlo (peso e pressão), o segundo termo diz respeito às forças tangenciais (forças
de atrito, dadas pela perda de carga hidráulica) e o terceiro representa a aceleração local e convectiva
do escoamento (termo de inércia) (Ferreira et al., 2013).
A partir das equações de Saint-Venant, definem-se diversos modelos referentes à propagação do
escoamento na rede de coletores. A maioria dos modelos matemáticos contempla a equação da
continuidade, diferindo apenas nos termos da equação da dinâmica que consideram. Em seguida,
apresentam-se, de acordo com (Ferreira et al., 2013), os principais modelos hidrodinâmicos utilizados
na análise da propagação do escoamento.
• Modelo reservatório: considera apenas a equação da continuidade (2.5) tendo em conta os
efeitos de armazenamento e atenuação, desprezando qualquer efeito dinâmico. Este modelo é
válido caso o amortecimento por armazenamento se evidencie dominante e os efeitos de
jusante forem desprezados.
• Modelo cinemático: considera a equação da continuidade (2.5) e o primeiro termo da equação
da dinâmica (2.7) que considera o atraso das ondas devido à gravidade e ao atrito. É um modelo
simples que tem em conta efeitos de armazenamento e permite a simulação de fenómenos de
atenuação. Todavia não permite modelar os efeitos de inversão do escoamento e influências
de jusante, não sendo aplicável a regimes lentos, ou situações em que os hidrogramas
afluentes apresentem variações acentuadas ao longo do tempo, levando a acelerações de
inércia não desprezáveis.
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• Modelo de difusão: este modelo tem em consideração a equação da continuidade (2.5) e o
primeiro e segundo termos da equação (2.7). Contempla somente efeitos de propagação das
ondas dinâmicas para jusante, efeitos de regolfo e de armazenamento, e admite a simulação
de fenómenos de atraso na atenuação e na propagação. Dada a exclusão dos termos de
inércia, este deve aplicar-se exclusivamente a ondas moderadamente variáveis no tempo.
• Modelo dinâmico: de entre todos, este modelo é o mais completo, uma vez que, compreende
a equação da continuidade (2.5) e os quatro termos da equação (2.7) incluindo assim, todos os
efeitos básicos da hidrodinâmica, nomeadamente, efeitos de propagação das ondas dinâmicas
para jusante e para montante, efeitos de amortecimento, atraso e deformação nas variações
de caudal e de altura do escoamento ao longo dos coletores e efeitos de regolfo. Permite a
inversão do sentido do escoamento em troços de coletores, sendo, de entre os anteriores, o
único que inclui o quarto termo da equação (2.7), possibilitando-lhe assim, representar a
propagação das ondas para montante.

2.2.3. Calibração e validação de modelos matemáticos
Uma vez selecionado o modelo a aplicar e estabelecidas as condições necessárias, deve
proceder-se à sua calibração e validação, através da comparação dos resultados obtidos com os dados
que não foram usados na calibração. Teoricamente, se todos os valores atribuídos aos parâmetros de
entrada forem precisos e a física dos processos for simulada de forma correta, são obtidos resultados
robustos, não sendo necessário recorrer à calibração do modelo. Todavia, em contexto prático, nem
sempre é possível conhecer ou apurar com rigor, os valores relativos aos parâmetros de entrada,
evidenciando a necessidade de recorrer à calibração para estimar estes valores, previamente à
aplicação do modelo (Cândido, 2013; Siriwardene, 2003).
Neste contexto, a calibração de modelos matemáticos pode ser realizada por dois métodos
distintos: método manual e método automático. O método manual consiste numa abordagem de
tentativa e erro e método, a partir da qual e segundo o juízo do modelador, se ajustam os valores dos
parâmetros de entrada de modo a que os dados simulados e os dados observados se apresentem
próximos. Já no método automático, o processo de ajustamento por tentativa e erro é efetuado
automaticamente pelo programa através de, por exemplo, algoritmos genéticos (GAs), sendo um dos
métodos mais utilizados na calibração de modelos de drenagem urbana (Siriwardene, 2003).
Por fim, no que respeita à validação do modelo matemático, como acima mencionado, este
processo consiste na comparação dos dados obtidos a partir da simulação com os dados de
amostragem, que não foram usados na calibração. Na validação efetua-se a comparação com
informação externa, como medições realizadas noutros pontos de amostragem ou informação
proveniente de, por exemplo, modelação matemática ou modelos estatísticos. Assim, o objetivo da
validação prende-se com o controlo da consistência de um conjunto de dados baseando-se no princípio
da redundância (Brito, 2012). Através deste processo é possível, testar a capacidade do programa em
representar a realidade perante solicitações distintas (Ferreira et al., 2013).
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Segundo Jørgensen et al. (1997), e no que diz respeito à validação de dados de precipitação, a
verificação da redundância deve basear-se nas seguintes etapas:
•

Comparação dos dados obtidos em udómetros localizados na mesma área geográfica;
aceitar os dados dos hietogramas com uma evolução semelhante; os dados que não forem
aceites devem prosseguir para a etapa seguinte;

•

Verificação dos registos meteorológicos oficiais; se ocorreram aguaceiros (evento com
intensidade inferior ou igual a 5 mm/h e que, após 30 minutos origina uma precipitação
total inferior ou igual a 5mm), é possível que os udómetros apresentem registos diferentes.

Em tempo seco, a validação pode efetuar-se por comparação com um hidrograma padrão (Brito,
2012).

2.2.4. Descrição do programa SWMM
Encontram-se disponíveis diversos programas para a modelação dinâmica de sistemas de
drenagem, destacando-se, de entre os restantes, os seguintes: Flupol, InfoWorks, o MOUSE, SAMBA,
SWMM e SIMPOL (Ferreira, 2006). Tendo em consideração os objetivos da presente dissertação, e as
particularidades bem com o caráter freeware do programa SWMM, elegeu-se este programa para a
concretização deste estudo.
O programa SWMM (Storm Water Management Model), desenvolvido em 1971 pela agência norte
americana EPA (Environmental Protection Agency), consiste num modelo de dinâmico 1D que tem
como finalidade simular o escoamento superficial e transporte de poluentes, à superfície das bacias de
drenagem e no interior dos coletores. Este é um modelo quantitativo e qualitativo aplicado
essencialmente a áreas urbanas permitindo efetuar simulações de forma contínua ou pontual das
caraterísticas de escoamento (Rossman, 2015).
A versão 5.0, de 2005, desenvolvida conjuntamente pela USA Environmental Protection Agency
(EPA) e pela empresa de consultoria CDM, Inc., representa a reestruturação completa do programa
que permitiu a sua conversão para o ambiente Windows. A partir de então, este programa tem sido
continuamente atualizado, contando, atualmente, com a mais recente versão (5.1013) (Rossman,
2015).
Conceptualmente, o SWMM encontra-se dividido segundo quatro blocos distintos que interagem
entre si, tornando possível a análise de sistemas de drenagem. O bloco atmosférico, que compreende
a precipitação e a deposição de poluentes nas superfícies; o bloco de superfície do solo, caraterizado
pelas sub-bacias e que funciona como ponte entre o bloco atmosférico e os blocos da água subterrânea
e de transporte; o bloco da água subterrânea, que recebe a infiltração do bloco superficial e transfere
parte da água para o bloco de transporte; e o bloco de transporte, que engloba a infraestrutura de
drenagem e os dispositivos de armazenamento, regulação e tratamento (Rossman, 2015).
Desta forma, o SWMM encontra-se estruturado segundo quatro módulos computacionais e cinco
módulos de serviço. Assim, este inclui os módulos computacionais Runoff, Transport, Extran e
Storage/Treatment. Sendo os módulos Runoff, Transport e Extran, progressivamente mais detalhados,
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as simulações de qualidade baseiam-se nos módulos Runoff e Transport, os quais não permitem a
simulação num sentido inverso ao escoamento nem sob pressão, podendo este tipo de escoamentos
ser simulado através do módulo Extran. O módulo Runoff é responsável pela transformação da
precipitação em escoamento, o módulo Transport refere-se à propagação na rede de drenagem de
acordo com o modelo cinemático, o módulo Extran (Extended Transport Module) realiza a modelação
hidrodinâmica nos coletores e canais e o módulo Storage/Treatment refere-se à qualidade da água
(Rossman, 2015). Sendo que, no que diz respeito à propagação do escoamento em canais e coletores
esta é, para escoamentos variáveis gradualmente variados, modelada pelas equações de SaintVenant, equações de conservação de massa e de quantidade de movimento, podendo o utilizador
decidir sobre o nível de simplificação das equações a utilizar, nomeadamente entre os modelos de
reservatório, cinemático e o modelo dinâmico completo (Ferreira et al., 2013).
Para além dos módulos computacionais, já acima mencionados, o SWMM é ainda composto pelos
módulos de serviço Statistics, Graph, Combine, Rain e Temperature. Sendo estes responsáveis por
auxiliar os módulos computacionais, nomeadamente, na organização da ordem das simulações
(combine), dos dados de precipitação (Rain) e de temperatura (Temperature), na apresentação da
saída gráfica (Graph) e nas análises estatísticas (Statistics) (Rossman, 2015).
Assim, dadas as suas valências, esta ferramenta é frequentemente utilizada em estudos de
sistemas de drenagem de águas pluviais e de águas residuais, sendo aplicada em projetos de conceção
e dimensionamento de redes de drenagem com o intuito de prevenir a ocorrência de inundações e a
descarga de excedentes poluídos.

•

Componentes físicos do modelo SWMM

A construção do modelo no SWMM pressupõe a representação das várias infraestruturas que
constituem o sistema de drenagem que se pretende estudar. Para tal, o SWMM dispõe de vários objetos
que, quando dispostos conjuntamente no mapa da área de estudo, permitem recriar o sistema de
drenagem pretendido. Assim, este programa é composto por diversos componentes físicos,
nomeadamente, udómetros (rain gages), bacias de drenagem (subcatchments), câmaras de visita
(junctions), unidades de armazenamento (storage units),coletores (conduits), grupos eletrobomba
(pumps), descarregadores (weirs), válvulas de regulação de caudal (outlets) e pontos de rejeição
(outfalls), pelo que se considera pertinente a sua caraterização.
Udómetros (Rain Gages)
No âmbito do SWMM, os udómetros são responsáveis pela quantidade de precipitação que entra
no sistema e que ocorre sobre as sub-bacias definidas. Os dados de precipitação, obtidos a partir de
processos de monitorização, podem ser introduzidos pelo utilizador mediante séries temporais (Time
Series) ou obtidos a partir de arquivos externos ao programa (Data Files). Para além da origem dos
dados da precipitação, o programa necessita ainda que seja definido o tipo de dados da precipitação,
como a intensidade da precipitação, o volume ou volume acumulado, e o intervalo de tempo entre os
dados introduzidos (Rossman, 2015).
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Bacias de drenagem (Subcatchments)
Segundo Rossman (2015), as sub-bacias são unidades hidrológicas do terreno nas quais a
topografia e os elementos do sistema de drenagem direcionam o escoamento superficial para um único
ponto de descarga, podendo este dizer respeito a nós da rede de drenagem ou a outras sub-bacias.
Uma das informações mais relevantes a fornecer ao programa relativamente às sub-bacias, passa pela
atribuição da percentagem de área permeável e impermeável (%Imperv) a cada sub-bacia. sendo que,
nas áreas impermeáveis as perdas hidrológicas são somente atribuídas à retenção superficial, ao passo
que nas áreas permeáveis ainda é possível modelar a infiltração, através dos modelos de Horton, de
Green-Ampt ou do SCS, já anteriormente enunciados nesta dissertação.
Para além do mencionado, ainda é necessário definir outros dados de entrada, nomeadamente, a
atribuição de um udómetro a cada bacia, o nó ou sub-bacia associados ao ponto de descarga, a área
e largura de cada bacia, o seu declive (%Slope), o coeficiente de rugosidade de Manning para o
escoamento superficial, quer para áreas permeáveis como impermeáveis, a altura de armazenamento
sobre a área impermeável da bacia, a propagação do escoamento segundo as subáreas permeáveis e
impermeáveis, parâmetros de escoamento subterrâneo, a ocupação do solo, a quantidade sedimentos
acumulados ao longo da bacia e o modelo de infiltração (Rossman, 2015).
Câmaras de visita (Junctions)
Fisicamente, num sistema de drenagem, os nós permitem representar câmaras de visita. Assim,
a definição de cada nó no SWMM necessita de informação relativamente à cota e profundidade de
soleira, as afluências, a área superficial inundada e a altura em carga (Rossman, 2015).
Unidades de armazenamento (Storage units)
As unidades de armazenamento são nós do sistema de drenagem que possibilitam o
armazenamento de um determinado volume de água, podendo as suas propriedades volumétricas
serem descritas por intermédio de uma função ou tabela que relacione a área superficial com a
profundidade (Rossman, 2015).
Os principais dados de entrada referentes a este objeto são a cota de soleira, a altura máxima, a
tabela que relaciona a área superficial com a profundidade e a evaporação potencial (Rossman, 2015).
Coletores (Conduits)
No SWMM, os coletores estabelecem a ligação entre dois nós possibilitando o transporte de água.
Existem diversas geometrias para a secção, sendo as mais comuns as circulares, elípticas e em forma
de arco. No programa encontram-se disponíveis várias geometrias pré-definidas, secções abertas e
fechadas e outras de geometria irregular para simular canais naturais. Para além destas, no caso de
nenhuma das secções pré-definidas satisfazer a geometria pretendida, é possível desenhar qualquer
forma geométrica fechada (Rossman, 2015).
Os principais parâmetros de entrada a introduzir no programa para a caraterização deste
componente físico são a cota de montante e jusante do coletor, quando se opta por utilizar a opção
elevation, e altura de queda, no caso de se utilizar a opção depth, o comprimento do coletor, o
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coeficiente de Manning do coletor, a secção transversal do coletor e respetivas dimensões (Rossman,
2015).
Grupos eletrobomba (Pumps)
No SWMM os grupos eletrobomba são representados através de ligações cuja função principal é
a elevação da água de cotas inferiores para cotas superiores. O funcionamento deste componente
efetua-se de acordo com uma curva caraterística, curva da bomba, que descreve a relação entre o
caudal e as condições especificas dos nós de entrada e de saída (Rossman, 2015).
O programa dispõe dos seguintes tipos de curvas de bomba: Tipo I, que apresenta o caudal em
função do volume, onde o caudal vai aumentando de forma discreta, segundo patamares distintos,
relativamente ao volume de água disponível para ser bombeado; Tipo II, onde o caudal aumenta
segundo diferentes patamares em função do aumento da profundidade da água existente no poço de
bombagem; Tipo III, o caudal varia de forma continua com a diferença de níveis de água entre os nós
de entrada e saída. Este tipo de curva corresponde à curva caraterística da bomba apresentada pelo
fabricante; Tipo IV, o caudal vai variando de forma contínua em função da profundidade da água
existente no nó de entrada (Rossman, 2015).
Assim, para caraterizar este componente, é necessário definir, para além da curva caraterística, o
estado inicial do grupo, isto é, ligado ou desligado, bem como o modo de funcionamento das bombas
e as suas cotas de arranque e de paragem que podem ser definidos a partir das regras de controlo
(control curves) (Rossman, 2015).
Descarregadores (Weirs)
Os descarregadores são utilizados para modelar a saída ou desvio de caudal num sistema de
drenagem, operando na ocorrência de avarias, quando se verifica a necessidade de manutenção ou
na presença de afluências excessivas de águas residuais face à capacidade hidráulica das
infraestruturas a jusante. No SWMM, este componente físico é representado através de uma ligação
entre dois nós, ficando associado ao nó a montante. O programa dispõe de cinco tipos de
descarregadores, com diferentes configurações de secção transversal e leis de vazão (Rossman,
2015).
A introdução deste componente no modelo necessita que sejam definidos alguns parâmetros de
entrada, designadamente, o tipo e forma do descarregador, a altura livre, e o coeficiente de vazão
(Rossman, 2015).
Válvulas de regulação de caudal (Outlets)
Por norma colocadas antes e depois das unidades de armazenamento, as válvulas de regulação
de caudal são representadas no SWMM por trechos entre dois nós. Os principais parâmetros a definir
no SWMM relativamente a este componente são a identificação dos nós de entrada e saída do bocal e
respetivas caraterísticas, bem como a curva de descarga relativa a este objeto (Rossman, 2015).
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Pontos de rejeição (Outfalls)
Os pontos de rejeição dizem respeito a nós terminais do sistema de drenagem, representando
assim os locais de saída de caudal do sistema de drenagem, que possibilitam definir as condições de
fronteira entre a descarga e o meio recetor. Os parâmetros a definir neste componente são a cota de
soleira, as afluências e tipo de descarga, as condições de fronteira e a existência de uma válvula que
evite o escoamento inverso (Rossman, 2015).

2.3. Indústrias petrolífera e petroquímica
2.3.1. Aspetos introdutórios
Em tecido urbano, é comum as águas residuais incluírem efluentes de atividades comerciais e de
pequenas indústrias. Assim, quando a natureza das águas residuais recebidas pelo sistema de
drenagem é predominantemente industrial, como é o caso do sistema de drenagem que será alvo de
estudo nesta dissertação, torna-se relevante abordar alguns aspetos relativos a estas atividades, tendo,
neste âmbito, particular interesse a caraterização das atividades de refinação e petroquímica. A
indústria petrolífera abrange diversas atividades que envolvem o petróleo bruto, o gás natural e os seus
derivados. A sua elevada abrangência inicia-se na exploração e produção de hidrocarbonetos,
seguindo-se a refinação e a distribuição e, por fim, o setor do transporte (Teixeira, 2010).
O processo de refinação do petróleo consiste na separação de hidrocarbonetos em diferentes
frações, no sentido de o tornar em substâncias utilizáveis. Para tal, recorre-se à destilação e, tirando
proveito do ponto de ebulição característico de cada componente, promove-se a separação dos vários
componentes do petróleo bruto em diferentes frações o que origina diferentes produtos (Barros et al.,
2004).
Em Portugal, as atividades da indústria petrolífera compreendem, na sua essência, a pesquisa,
refinação, distribuição e transporte, sendo a matéria-prima, petróleo bruto e gás natural, importada na
sua totalidade (Teixeira, 2010).
A atividade de refinação em Portugal teve início em 1940 com a entrada em laboração da primeira
refinaria do país localizada em Cabo Ruivo, na zona oriental de Lisboa. Atualmente, Portugal detém
duas refinarias, uma com localização em Matosinhos e outra em Sines, ambas pertencentes ao grupo
Galp Energia e geridas pela empresa Petróleos de Portugal, Petrogal S.A., sendo esta responsável
pela gestão dos processos inerentes às atividades mencionadas (Fundação Galp Energia, 2016).
Sendo de referir que, conjuntamente, estas refinarias detêm uma capacidade de destilação de cerca
de 15,8 milhões ton/ano de petróleo (Teixeira, 2010).
A atividade petroquímica consiste, essencialmente, no processamento químico de determinadas
frações petrolíferas provenientes da refinação do petróleo com o intuito de obter produtos finais ou
matérias-primas intermédias para as indústrias químicas. Desta forma, as matérias-primas da indústria
petroquímica que são fornecidas pela indústria petrolífera, dizem respeito ao etano, propano, butano,
naftas químicas e gás natural. Segundo Teixeira (2010), a indústria petroquímica pode dividir-se em
três grupos, a indústria petroquímica de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração.
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As indústrias petroquímicas de primeira geração ou petroquímica de base, são responsáveis pela
produção das principais matérias-primas utilizadas pelas restantes indústrias petroquímicas, tais como,
etileno, benzeno, propileno, butadieno, xileno, tolueno e gás de síntese.
As indústrias de segunda geração, convertem os produtos petroquímicos de base em produtos
finais ou intermédios para a indústria de terceira geração, através de variadas transformações químicas
como a polimerização, purificação e a adição de outros compostos. Nesta última geração, promovemse as alterações químicas e físicas dos produtos resultantes da segunda geração, obtendo-se produtos
como plásticos, detergentes, equipamentos médicos, borrachas, explosivos, aromas, perfumes,
fertilizantes, entre outros (Teixeira, 2010).
Atualmente, em Portugal, a indústria petroquímica encontra-se estabelecida em dois núcleos
petroquímicos principais, localizados em Sines e Matosinhos. No que respeita ao núcleo de Sines,
destaca-se o complexo petroquímico de olefinas da Repsol Polímeros Lda. com uma área de
aproximadamente 244 hectares e seis unidades industriais, sendo os principais produtos
comercializados a partir destas últimas, o etileno, polietileno de alta e baixa densidade (PEAD e PEBD),
propileno, aditivos de gasolina (ETBE), gasolina de pirólise, fuelóleo de pirólise e butadieno (Teixeira,
2010).

2.3.2. Efluentes produzidos
De acordo com Santo (2010), as indústrias de refinação de petróleo consomem elevados volumes
de água nos seus processos, nomeadamente na refrigeração e dessalinização, vaporização e
manutenção de equipamentos. De uma forma geral, por tonelada de petróleo processado, são gerados
aproximadamente 3,5 a 5 m3 de águas residuais.
Segundo Barros et al. (2004) e Rodrigues (2008), os principais efluentes associados ao
funcionamento deste tipo de indústrias podem ter as seguintes origens:
•

Operações típicas do processo (destilação do fuelóleo, polimerização e isomerização
catalíticas, entre outros) – descargas diretas das operações unitárias, que representam o
efluente mais contaminado, dado que esteve em contacto direto com os hidrocarbonetos e os
seus derivados, possuindo um elevado teor em óleo, sais inorgânicos dissolvidos e
compostos orgânicos como hidrocarbonetos, fenóis, tiofenóis e ácidos orgânicos;

•

Operações de utilidade – purgas da caldeira ou dos sistemas de arrefecimento;

•

Sistema de águas residuais domésticas – águas residuais provenientes da área
administrativa do edifício de exploração e das instalações sanitárias;

•

Águas pluviais contaminadas – escorrências das áreas do processo que requerem
tratamento;

•

Purgas de água de lastro – a água de lastro contaminada é descarregada dos reservatórios
de armazenamento de produtos;

•

Descargas miscelâneas – decorrente de descargas pontuais, derrames, entre outros.
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Neste tipo de indústrias, os efluentes produzidos podem conter diversos contaminantes tais como,
metais pesados, ferro, sólidos em suspensão, óleos e gorduras e hidrocarbonetos, cianetos, soluções
cáusticas e ácidas, sulfídricas, fenólicas, amoniacais, entre outros materiais tóxicos (Santo, 2010).
A ampla gama de poluentes resultantes da atividade destas indústrias, torna a caraterização do
efluente mais complexa e, por conseguinte, o seu tratamento. Pelo que, a correta caraterização
qualitativa e quantitativa do efluente assume particular importância, na medida em que deverá sustentar
a conceção dos sistemas de tratamento e estabelecimento de normativas de descarga assumindo um
papel de relevância (Rodrigues, 2008).
Neste contexto, segundo Azad (1976) e Beychok (1967), os principais parâmetros da análise
qualitativa das águas residuais provenientes do processo de refinação do petróleo são os seguintes:
•

Carência bioquímica de oxigénio (CBO) – refere-se ao oxigénio consumido pelos
microrganismos na oxidação da matéria orgânica duma determinada água em condições
aeróbias, sendo comum, neste tipo de efluentes, valores relativamente reduzidos;

•

Carência química de oxigénio (CQO) – mede a quantidade de oxigénio necessária à
oxidação química, recorrendo a um agente oxidante químico forte, da matéria orgânica,
apresentando, neste tipo de efluentes valores consideravelmente elevados, dada a natureza
predominantemente química dos processos realizados nas refinarias e petroquímicas;

•

Óleo – este representa o principal poluente dos efluentes produzidos nas indústrias de
refinação. Os óleos podem encontrar-se sob diferentes formas, nomeadamente na forma
dispersa, sendo de fácil remoção dada a sua densidade, ou na forma emulsionada, podendo
requerer alguma destabilização para possibilitar a sua separação da água. A presença de um
elevado teor de óleo no efluente dificulta as trocas gasosas deste com a atmosfera,
dificultando o seu tratamento devido à inibição da biomassa que pode promover e, em meio
natural, pode representar um risco para a vida aquática na medida em que pode causar a
destruição de plâncton;

•

Fenóis – composto orgânico caraterizado pela presença de um grupo hidróxido (OH) ligado
a um carbono insaturado de um anel benzénico (núcleo aromático). A sua presença é
frequente neste tipo de efluente, sendo habitual encontrar-se em elevadas concentrações.
Pode, nestas condições, apresentar toxicidade para os microrganismos responsáveis pelo
tratamento biológico das águas residuais e ser letal para os peixes;

•

Sulfuretos – resultam essencialmente dos processos de dessulfurização da gasolina, são
corrosivos e tóxicos para os microrganismos e conferem ao efluente um cheiro e cor
caraterísticos. Este agente redutor forte, pode possuir uma ação corrosiva nas tubagens, dada
a sua tendência em consumir o oxigénio presente na água, que contribui para o aumento da
CBO e CQO;
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•

Azoto – tem origem nos processos de tratamento e fratura catalítica, onde os compostos
azotados são sujeitos a processos hidrolíticos sendo, por conseguinte, o azoto removido na
forma amoniacal e em unidades de refrigeração. O azoto sob a forma amoniacal constitui um
dos principais contaminantes dos efluentes resultantes da atividade de refinação. Quando
presente em meios aquáticos, este elemento é tóxico para a maioria dos peixes;

•

Metais pesados – os mais frequentes nos efluentes dizem respeito ao níquel, vanádio, zinco,
cobre níquel, crómio, cobalto e chumbo. Por norma, neste tipo de efluentes, estes elementos
encontram-se presentes em concentrações relativamente reduzidas. Todavia, quando
presentes em elevadas concentrações, estes podem ser tóxicos, levando à morte de
organismos aquáticos.

No Quadro 2.1 apresenta-se uma caraterização geral quantitativa dos efluentes gerados em
refinarias de acordo com diferentes tipos de tecnologia. Neste quadro pode observar-se um resumo da
caraterização quantitativa das águas residuais resultantes de vários processos caraterísticos da
refinação do petróleo, para alguns dos componentes mais representativos da qualidade do efluente.
Quadro 2.1 – Caraterização quantitativa dos efluentes gerados em refinarias (Azad, 1976), (Jones, 1973) e (Fang et al., 2004).

Tipo de
tecnologia

Caudal

CBO

CQO

Antiga

643-1416

0,14-0,20

-

0,010-0,015

4x10-2-6x10-3

Típica

303-587

0,04-0,07

-

0,004-0,006

0,001-0,004

4x10-3-3x10-2

6x10-4-1x10-3

Recente

L/barril

76-227

Fenol

Sulfureto

kg/barril

0,009-0,03 0,001-0,2

Segundo Azad (1976), a relação entre a CBO5 e a CQO podem variar entre 0,8 e 0,3, pelo que,
estes efluentes podem ser facilmente biodegradáveis ou somente biodegradáveis através de
microrganismos selecionados e adaptados (Barros et al., 2004).

2.3.3. Impactes ambientais
Os principais efeitos poluentes resultantes da descarga deste tipo de águas residuais, consistem
na carência de oxigénio, toxicidade, cheiro e sabor. Adicionalmente, importa mencionar aspetos como
a corrosão e depósitos, a alteração da cor e turvação, perigo de incêndio e explosão e a poluição
térmica (Beychok, 1967).
Os efluentes provenientes de refinarias e petroquímicas encontram-se, por norma, fortemente
contaminados, possuindo, muitas vezes, concentrações superiores à capacidade de tratamento da
ETAR, pelo que, nesta situação, a rejeição deste tipo de água residual colocaria em risco os
ecossistemas dos meios recetores e a saúde pública. Assim, para minimizar estes impactes, as águas
residuais desta natureza devem ser sujeitas a um pré-tratamento antes de serem descarregadas em
redes de drenagem pública, devendo obedecer a condições de descarga.
Nesta perspetiva, os problemas ambientais associados às águas residuais resultantes destas
atividades podem serem minimizados a partir de técnicas de controlo do processo que possibilitam
reduzir, em simultâneo, o volume e a concentração de poluentes que necessitam de tratamento.
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Estas técnicas compreendem a recuperação de subprodutos e de produtos químicos não
utilizados, a reutilização da água para diversos fins, a implementação de técnicas de limpeza e de
manutenção adequadas e a cobertura e confinamento das áreas de drenagem (Jones, 1973).
No Quadro 2.2 apresentam-se os principais problemas ambientais relativos aos efluentes líquidos
de refinarias e respetivos processos de controlo.
Quadro 2.2 – Principais problemas ambientais associados aos efluentes líquidos de refinarias e respetivos processos de
controlo (Jones, 1973).

Problema ambiental

Processos de controlo

Sulfureto de hidrogénio, que reage para
formar óxido de enxofre se incinerado.
Óleos (e compostos orgânicos líquidos não
hidrocarbonatados e insolúveis em água)
presentes nas águas residuais. Prejudicial à
vida aquática e persistente.
Compostos orgânicos solúveis nas águas
residuais. Muitos dos compostos são tóxicos
para a vida aquática. Reduzem o teor em
oxigénio dos cursos de água recetores, o
que conduz à degradação da vida aquática.
Podem ter um odor desagradável.

Extração das águas ácidas; extração a vapor de efluentes
líquidos do processo de refinação a fim de remover H 2S.
Separadores gravíticos: o óleo ascende à superfície da
água contaminada e é removido.
Arejamento: é insuflado ar através da água contaminada,
o óleo emerge à superfície e é removido.

Compostos fenólicos. Produzidos nos
processos de craqueamento e extraídos dos
produtos do craqueamento. Tóxicos para a
vida aquática.

2.4.

Tratamento biológico: através de leitos percoladores ou
pelo processo de lamas ativadas.

Vendidos à indústria química; incinerados; transportados
para alto mar; depositados no subsolo, em depósitos
convenientemente impermeabilizados de modo a evitar a
contaminação das águas subterrâneas; submeter os
produtos do craqueamento a hidrogenação catalítica, de
modo a eliminar a necessidade de extrair os fenóis.

Monitorização de variáveis climáticas e hidráulicas
2.4.1. Programas de monitorização
Um programa de monitorização deve iniciar-se pela definição dos objetivos que se pretendam

alcançar. Em drenagem urbana, podem mencionar-se três tipos diferentes de objetivos:
1.

Para efeitos de faturação;

2.

Para suportar intervenções de construção ou de exploração;

3.

Para investigação aplicada, i.e. calibração e validação de modelos ou outros fins de pesquisa.

O nível de detalhe depende dos seus objetivos e do grau de confiança exigido. Assim, podem-se
considerar quatro níveis de detalhe, de A a D, em que o nível A se encontra associado a circunstâncias
que exijam uma caraterização mais detalhada da realidade, sendo os níveis seguintes de detalhe
progressivamente menor (Brito, 2012).
Servindo o presente estudo de investigação aplicada fundamentalmente para calibração e
validação do modelo hidráulico, será considerado um nível de detalhe moderado (nível B) salvo em
determinados critérios, que será tido em conta um nível de detalhe elevado (nível A).
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De uma forma genérica, podem definir-se três etapas gerais no que diz respeito à medição das
variáveis: reconhecimento local e instalação do equipamento, medição da variável e conclusão da
campanha e análise de dados.
Uma vez definidos os locais de monitorização, é necessário proceder à inspeção e avaliação dos
mesmos. No caso de variáveis a medir no interior dos coletores é necessário ter em conta aspetos
como as condições hidráulicas e caraterísticas físicas do escoamento, as dimensões da câmara de
visita e respetivas ligações. No caso da medição da precipitação é necessário acautelar a existência
de obstáculos elevados, como árvores ou edifícios, e o declive do terreno no local de medição. Após
validação dos locais de medição é necessário proceder à instalação do equipamento, através da sua
fixação no interior dos coletores.
Para medição de variáveis no interior dos coletores, nomeadamente medição de caudal, é
necessário proceder à parametrização do transmissor através da introdução da geometria, dimensão
do coletor e ciclo de medição. Por vezes, poderá ainda ser necessário proceder à calibração dos
sensores de nível.
Após instalação dos equipamentos de medição poderá ser iniciada a recolha de dados. Desta
forma, deverão ser organizadas visitas periódicas aos locais de monitorização para recolha da
informação, com recurso a equipamento adequado (computador portátil e cartões de memória).
Posteriormente, toda a informação recolhida deverá ser processada com software especializado.
Durante as visitas periódicas para recolha de dados, deverão também ser desenvolvidas ações de
monitorização e diagnóstico dos locais de medição, através da verificação das condições de instalação
dos equipamentos e da operacionalidade dos mesmos. Caso se verifique necessário, poderão ser
desenvolvidas ações de calibração de sensores, alterações no processo de parametrização ou outros
ajustes aos componentes do sistema de monitorização.
Uma vez terminado o período de monitorização e recolhidos os respetivos dados, deverá procederse à sua integração no modelo hidráulico desenvolvido para respetiva calibração e simulação dos
cenários estabelecidos.
Apresenta-se nos subcapítulos seguintes uma breve descrição dos equipamentos, tecnologias e
critérios de medição a considerar para a monitorização de variáveis climáticas e hidráulicas.

2.4.2. Medição de precipitação
Para avaliar os efeitos da precipitação no escoamento em tempo de chuva numa rede de
drenagem, um evento de precipitação deverá ser identificado como relevante para o estudo da
drenagem em bacias urbanas. Nesta perspetiva, de entre os demais eventos identificados, para o
estudo do escoamento em tempo de chuva interessam somente os eventos com caraterísticas
especificas mínimas (precipitação acumulada, intensidade de precipitação e duração), que tenham
causado a alteração do hidrograma (Brito, 2012).
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O Quadro 2.3 apresenta, em forma de síntese, as caraterísticas que um evento de precipitação
deverá possuir para que seja identificado como relevante para o estudo da drenagem em bacias
urbanas, de acordo com as diversas recomendações disponíveis.
Quadro 2.3 – Caraterísticas de um evento de precipitação para ser identificado como relevante (Brito, 2012).

Evento de precipitação
P (mm)
i (mm/h)
Duração
5
5, durante 4 min.
½ Tc

Caraterísticas da bacia a montante

2 registos de 0,2 mm
Qualquer bacia urbana
1 basculamento
5, durante 4 min.
5, durante 6 min.

(WaPug, 2002)
(Jørgensen et
al., 1997)
(BertrandKrajewsky et al.,
2000)
(WRc, 1987)
(WRc, 1987)

30 min.
60 min.
60 min.
ou Tc (o
8
5, durante 15 min.
maior
(WRc, 1987)
Emissário que serve pelo menos 50 000 hab.
dos
valores)
Legenda: P: precipitação acumulada; i: intensidade de precipitação; T c: tempo de concentração

Pequena bacia urbana (menos de 5000 hab.)
Bacia urbana com mais de 50 000 hab.

5
5

60 min.

Autor

No que diz respeito à quantificação da precipitação, esta pode basear-se em estimativas obtidas
por radar ou em medição espacial discreta, recorrendo a udómetros dispersos na área em estudo, para
efetuar o registo de precipitação, sendo a distribuição espacial obtida pela interpolação dos diversos
equipamentos existentes na área de estudo (Schilling, 1991).
Um udómetro é um instrumento de medição de precipitação acumulada num intervalo de tempo
pré-estabelecido. Este instrumento é formado por uma base metálica (Figura 2.2) na qual é ajustado
um balde com formato cónico, ou funil, que canaliza a água precipitada, no interior do qual existe um
sistema de báscula, constituído por uma haste apoiada no seu centro, formando uma espécie de
balanceiro. Uma vez atingido, no interior deste recipiente, o nível de água pré-definido, ocorre a rotação
dessa haste, sob ação do seu próprio peso, descarregando a água acumulada. Os impulsos assim
produzidos são registados pelo sistema de aquisição de dados (datalogger) para reportar a quantidade
de água acumulada no período pré-estabelecido.

Figura 2.2 – Udómetro.

Os programas de monitorização devem assegurar a recolha de dados representativos e fiáveis.
Assim, uma das decisões de relevância a tomar quando se pretende instalar uma rede de udómetros,
prende-se com a sua localização e densidade para que os dados de precipitação sobre a área
abrangida sejam representativos (Bertrand-Krajewsky et al., 2000).
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De acordo com Bertrand-Krajewsky et al. (2000) a seleção do local adequado à instalação de
udómetros deve respeitar os critérios seguintes:
– O terreno deve ser praticamente plano ou com pendente contra a ação dos ventos dominantes;
– Os obstáculos circundantes mais elevados (árvore, edifício) devem encontrar-se a uma distância
superior ou igual a quatro vezes a sua altura, para minimizar o efeito da turbulência provocada por
estes obstáculos;
– O cone de receção do udómetro deve ser fixo a uma base perfeitamente horizontal e a aresta
superior deve ser colocada a 1 m do terreno.
Dada a dificuldade em encontrar localizações em áreas urbanas ou industriais densas que
preencham os requisitos acima referidos, é comum proceder à instalação dos udómetros no topo dos
edifícios ainda que, nessas condições, a precipitação medida possa ser consideravelmente distinta da
que atinge o terreno (Brito, 2012).
No que respeita ao número de udómetros a instalar, é possível constatar a existência de diversas
recomendações ou orientações, assim como a aplicação prática neste domínio, que não são
consensuais entre si (Brito, 2012).
O Quadro 2.4 apresenta a densidade de udómetros proposta na bibliografia da especialidade de
em função da área da bacia, objetivos, inclinação assim como, resolução temporal e área.
Quadro 2.4 – Densidade de udómetros proposta por vários autores (Brito, 2012).

Autor

Densidade de udómetros

(Schilling, 1991): 1ª abordagem

de 1/10 km2 a 1/0,7 km2

(Schilling, 1991): 2ª abordagem

de 1 por bacia ou 1/5
1/1

(Niemczynowicz, 1991)

km2

a 1/1

Critério
Área da bacia
km2

Objetivos

km2

-

(WaPug, 2002)

de 1+1/4 km2 a 1+1/1 km2

Inclinação

(Berne et al., 2004)

de 1/40 km2 a 1/8 km2

Resolução temporal e área

A densidade apropriada de udómetros pode também definir-se consoante o nível de detalhe de
informação pretendido, sendo estes limites considerados para uma primeira iteração que, pode ser
ajustada com base nas recomendações anteriormente mencionadas (Brito, 2012).
No Quadro 2.5, encontra-se a densidade de udómetros recomendada em função do nível de
detalhe pretendido, decrescente de A a D.
Quadro 2.5 – Densidade de udómetros em função do nível de detalhe pretendido (Brito, 2012).

Nível de detalhe

Nível A

Nível B

Nível C

Nível D

Densidade de
udómetros

3 por bacia

1 por bacia ou cerca
de 1/60 km2

1 por bacia ou cerca de
1/100 km2

Não
aplicável

Legenda: Nível A: detalhe elevado; Nível B: detalhe moderado; Nível C: detalhe reduzido; Nível D: detalhe mínimo
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2.4.3. Medição de variáveis hidráulicas
No que se refere à monitorização das restantes variáveis hidráulicas, segundo Bertrand-Krajewsky
et al. (2008) e WaPug (2002), a seleção da localização do equipamento pode resultar da seguinte
sequência:
a) Quantificar aproximadamente o número de equipamentos a instalar na área de estudo;
b) Estabelecer a localização aproximada (ou localizações alternativas) das secções de medição;
c) Selecionar a localização das secções de medição.
De acordo com as diversas recomendações disponíveis para a localização dos equipamentos de
medição, a seleção do local para instalação de um medidor deverá ter em consideração o nível de
detalhe de informação pretendido e os objetivos do sistema de monitorização (investigação aplicada)
Quadro 2.6. Neste quadro, o sombreado verde indica quais os locais a considerar para medição
consoante cada nível de detalhe.
Quadro 2.6 – Locais a considerar para instalação de um medidor de acordo com os objetivos do sistema de monitorização e o
nível de detalhe pretendido (adaptado de Brito, 2012).

Locais a considerar para medição em coletores

Investigação e desenvolvimento
Nível A
Nível B

Jusante de zonas industriais
Seção terminal do emissário principal
Ligação de cada sub-bacia ao emissário principal, em bacias de grande
dimensão
Locais críticos, com histórico de problemas de funcionamento
Ao longo do emissário principal (efeito das ligações e de potenciais
descargas)
Em cada Estação Elevatória (caudal bombado)
Entrada da Estação Elevatória, imediatamente a montante do desvio
(by-pass)
Montante da ETAR
Jusante da ETAR
Entrada da ETAR, imediatamente a montante do desvio (by-pass)
Descarga final no meio recetor
A montante e a jusante de descarregadores de tempestade ou de
grupos de descarregadores de tempestade
Saída de descarregador de tempestade
Transferência de águas residuais entidades gestoras
Medições adicionais, de forma a permitir alguma redundância
Legenda: Nível A: detalhe elevado; Nível B: detalhe moderado; Nível C: detalhe reduzido

A medição de caudal é realizada através da combinação das variáveis velocidade e nível do
escoamento, sendo possível obter a medição destas variáveis através de diferentes sensores (como
exemplificado na Figura 2.3).

Figura 2.3 – Sistema de medição de caudal com sensor CSM, sensor DSM, electronic box e datalogger PCM.
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Os medidores de caudal deverão ser instalados nos coletores existentes através da sua fixação a
uma banda de montagem em aço inox, sem que sejam necessários trabalhos de construção civil ou
interrupção de caudal. Desta forma, a banda de montagem é inserida no coletor e expande-se ao
encontro das paredes interiores do coletor existente, fixando o equipamento dentro do mesmo, em
posição que não comprometa a operação.
A introdução dos parâmetros locais e unidades de medição no equipamento de medição,
nomeadamente em termos de forma e dimensões do coletor, fluxo de escoamento, tempo de operação
e intervalo entre registos deverá ser efetuada através de um computador.
Deve optar-se por um ou dois tipos de equipamentos, de acordo com os objetivos preconizados e
segundo os limites de medição dos equipamentos, um que permita medições em superfície livre e outro
que permita medições quando o nível se aproxima da secção cheia ou mesmo quando há entrada em
pressão.
FLOW-HAWK
Os medidores de caudal multissensoriais, do tipo FLOW-HAWK ou similares, providenciam, de um
modo geral, elevada precisão e fiabilidade na medição do nível e velocidade do escoamento,
necessários à determinação do caudal em sistemas de saneamento. A recolha parcelada das diferentes
componentes que concorrem para a determinação do caudal é um dos requisitos essenciais para a
execução de estudos e projetos entre outras atividades.
Os sensores de medição, do tipo Sensor Combo 5 (CS5) ou similares, montados na crista dos
coletores, acima da superfície do caudal, possibilitam a medição de nível ultrassónico descendente,
nível de pressão (opcional), velocidade superficial (radar) e velocidade de pico (para funcionamento em
secção cheia).
De salientar que, em qualquer caso, o caudal é estimado com recurso à equação da continuidade
(com opção de Manning) com base nas medições de nível e velocidade.
•

Medição de nível

A determinação do nível do escoamento no interior dos coletores é realizada através de um sinal
ultrassónico descendente e de um sensor de pressão, de forma a, através da comparação entre os
resultados obtidos por ambos os métodos, permitir uma maior fiabilidade nos valores determinados.
Ultrassónico descendente com quadra-redundância
Um sinal ultrassónico é enviado na direção descendente e é refletido na superfície do escoamento,
sendo medido o tempo de decorrido entre a transmissão e a receção do sinal (Figura 2.4). A distância
entre a face do sensor e a superfície do escoamento é denominada por gama ou range. Sabendo o
tempo de percurso e a velocidade do som, o sensor determina a distância entre a crista do coletor e a
superfície líquida e o nível do escoamento é calculado subtraindo ao diâmetro do coletor esta mesma
distância. O monitor pondera ainda a dificuldade na propagação do som recorrendo a um sensor de
temperatura instalado.
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Figura 2.4 – Representação esquemática do processo de medição de níveis através dos sensores CS5 ou similares.

Cada sensor contém quatro transdutores ultrassónicos, para recolha das medições, que lhe
confere uma quadra redundância, garantindo deste modo uma confiança superior nos níveis
determinados, aumentando a fiabilidade nos resultados obtidos. Por cada medição, um transdutor
transmite uma onda sonora, enquanto um segundo transdutor regista o eco de retorno. Cada transdutor
possui o seu próprio circuito elétrico e cablagem dedicada. Por sistema, o processamento das medições
ultrassónicas consiste num único disparo dos transdutores pré-selecionados, sendo o sinal
posteriormente digitalizado e referenciado temporalmente. O sensor permite o disparo de todos os
transdutores em simultâneo configurando ecos mais fortes a partir da superfície do escoamento e
minimizando os efeitos dos ecos e ruídos indevidos, ou seja, através deste processo é possível definir
com elevada confiança a tendência do eco que o escoamento reflete e de seguida proceder à
determinação do nível do mesmo. Este método de inclusão de ferramentas de análise de dados no
próprio monitor substitui a necessidade de proceder à posterior validação individual dos dados para
eliminar eventuais medições fora da malha, devidos a ruído nos coletores ou câmaras de visita, a
escoamento turbulento ou ondular, a entradas de efluente, a danos na tubagem ou a ligações em
queda, que podem dificultar a determinação do nível real do escoamento.
Para medição de nível poderá ser utilizado um sensor ultrassónico de nível, de não contacto, com
sensor de compensação de temperatura integrado. Este equipamento é particularmente adequado para
ambientes agressivos, uma vez que é constituído por um corpo resistente em PVDF.
Sensor de pressão
O nível do escoamento é também medido através de transdutor de pressão. Esta informação pode
ser utilizada para aferir a confiança nas medições por comparação com outros registos de nível, em
situações de escoamento em superfície livre, ou o sensor de pressão pode ser usado para medir
profundidades superiores à de secção cheia durante eventos de sobrecarga. Genericamente a pressão
da água ao acionar o diafragma provoca a variação da corrente elétrica. Esta corrente é digitalizada
pela placa de processadores do sensor e o valor é enviado para a placa de processadores do monitor.
Uma entrada no diafragma pondera a pressão atmosférica.
O Sensor de Pressão 36 XKY, por exemplo, foi concebido especificamente para funcionamento
alargado em ambientes agressivos de estações elevatórias de águas residuais. O 36 XKY possui um
diafragma de deteção relativamente grande, com um volume geral pequeno. Este equipamento
incorpora um diafragma monolítico feito de Kynar® que combina a qualidade antiaderente do Teflon
com resistência máxima à abrasão que simplifica a instalação e elimina a necessidade de sistemas de
proteção volumosos e onerosos.
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•

Medição de velocidade

A medição da velocidade poderá ser efetuada de diversas formas, consoante o equipamento a
utilizar. Existem sensores que recorrem ao método da deteção digital de partículas e cálculo com
correlação cruzada, ou sensores que recorrem ao princípio de Doppler.
A informação é guardada num datalogger (por exemplo da gama PCM), que pode ter ligação
GPRS com transmissão automática dos dados.
Velocidade superficial
A velocidade superficial é medida através de um sinal ultrassónico, transmitido com um
determinado ângulo na direção oposta à do escoamento através das camadas de velocidade. Este sinal
consiste numa larga e omnidirecional onda sonora a uma determinada frequência ascendente. A onda
é refletida pelas partículas presentes no escoamento e retorna ao sensor (Figura 2.5). O sensor de
velocidade mede a variação na frequência da onda sonora entre a transmissão e a receção. Esta
variação é usada para determinar a velocidade superficial do escoamento baseada no Efeito de
Doppler. Para um nível de escoamento inferior a 0,81D, esta velocidade corresponde à velocidade
máxima do escoamento.

Figura 2.5 – Representação esquemática do processo de medição da velocidade superficial.

Velocidade de pico
Um sinal ultrassónico é enviado com um determinado ângulo na direção oposta à do escoamento
através das camadas de velocidade. Este sinal consiste numa larga e omnidirecional onda sonora a
uma determinada frequência ascendente. A onda é refletida pelas partículas presentes no escoamento
e retorna ao sensor. O sensor de velocidade mede a variação na frequência da onda sonora entre a
transmissão e a receção. Esta variação é usada para determinar a velocidade de pico do escoamento
baseada no Efeito de Doppler. A velocidade média é calculada a partir deste pico aplicando o
coeficiente entre a média e o pico (average-to-peak) no Profile.
RAVEN-EYE
RAVEN-EYE é a mais recente tecnologia de sensores para medição da velocidade sem contacto
com o efluente. Em combinação com o sensor de nível adequado proporciona um método avançado
para medição de caudal em canais abertos. O novo sensor de RADAR Doppler combina a tecnologia
avançada de medição da velocidade com o processamento de sinais DSP. O resultado é um dispositivo,
patenteado, que permite o cálculo da velocidade média. A não utilização de modelos empíricos,
juntamente com a simplicidade na calibração local, torna esta tecnologia como a mais recente evolução
na medição de caudal em águas e águas residuais. Em utilizações híbridas, em que por exemplo o
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coletor possa entrar em carga, o medidor terá um sensor adicional de velocidade eletromagnético,
garantindo-se sempre a medição de caudal. RAVEN-EYE proporciona uma solução completa para
todos os cenários de medição em redes gravíticas. Através da utilização de sensores sem estar em
contacto com o efluente acabam os problemas de danificação de sensores e fiabilidade do sistema.

•

Componentes de caudal

Através da análise de um hidrograma num coletor podem referir-se três componentes principais
do escoamento que se efetua na respetiva secção: a infiltração de base, que se encontra na origem as
águas subterrâneas e que possui um caráter permanente; o caudal doméstico, associado à utilização
da água para fins domésticos, comerciais e industriais, bem como em consumos públicos (escolas,
estabelecimentos de saúde, instalações desportivas, jardins, entre outros); e o caudal pluvial, resultante
da afluência direta de escoamento superficial e retardado, sub-superficial e de menor velocidade
(Cardoso et al., 2002).
Neste contexto, torna-se pertinente mencionar que, mesmo em sistemas dimensionados como
separativos domésticos pode verificar-se a afluência pluvial direta, podendo, em certas situações, deter
uma contribuição significativa que, em tempo de chuva e durante precipitações intensas, os caudais de
ponta podem mesmo ser 10 a 15 vezes superiores ao caudal de ponta em tempo seco (Matos, 2003a).
Quando se pretende proceder à análise de dados de caudal, importa perceber se estes dizem
respeito a períodos de chuva ou de tempo seco. Devendo, para esse efeito, a distinção entre
escoamento de tempo seco e de tempo de chuva em redes de drenagem, assentar numa análise
conjunta dos dados disponíveis no hidrograma e no hietograma (Saul, 1997).
A caraterização dos caudais de tempo seco e de tempo de chuva em monitorização de redes de
drenagem, tem-se revelado fundamental no que respeita ao apoio ao diagnóstico do funcionamento do
sistema, em processos de decisão da entidade gestora ou na elaboração de estudos subsequentes
(Brito, 2012).
Período de tempo de chuva
Os caudais de origem pluvial dependem da duração, intensidade e magnitude do evento de
precipitação, dependendo também das caraterísticas da bacia tributária, das condições de conservação
do sistema, do nível freático, entre outros fatores (Matos, 2003a). Em sistemas separativos, a proporção
de caudais pluviais afluentes a cada rede depende da área que está ligada à rede e que possui
contribuição efetiva para o escoamento, já no caso dos caudais de águas residuais domésticas, a sua
proporção depende da distribuição da população ligada a cada uma das redes (Brito, 2012).
De acordo com Saul (1997), os eventos de precipitação devem ser agrupados em função do
escoamento no coletor, isto é, o hidrograma deve ser analisado e os eventos que ocorreram desde que
o hidrograma se afastou do registo padrão de tempo seco até que retomou esse registo devem ser
considerados conjuntamente. Sendo que, o período de chuva, para análise do hidrograma, seria todo
o período desde o início ao fim do evento, acrescido do tempo de recuperação do hidrograma (Brito,
2012).
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Segundo WaPug (2002), para proceder à modelação matemática do comportamento hidráulico do
sistema, entende-se que, para uma caraterização adequada do funcionamento de um coletor, deve
dispor-se de, pelo menos, três eventos de precipitação, devendo este número ser superior caso seja
constatada a entrada de caudais indevidos de origem pluvial em sistemas separativos domésticos
(afluências diretas ou infiltração).
Período de tempo seco
A priori, poderia considerar-se que o período de tempo seco corresponderia a todo o período de
dados onde não se tenha verificado qualquer evento de precipitação. Todavia e no que diz respeito aos
hidrogramas, nem todos os períodos sem precipitação podem ser considerados de tempo seco, dada
a ocorrência de escoamento retardado. Nesta perspetiva, a identificação dos períodos de caudal de
tempo seco suporta-se na verificação dos períodos durante os quais não se regista impacto dos eventos
de precipitação mesmo que tenha ocorrido um período antecedente de várias horas (Brito, 2012).
De acordo com (Matos, 2003a), os caudais de tempo seco dependem do consumo de água de
abastecimento, das caraterísticas demográficas e socioeconómicas da população e das condições
estruturais do sistema de drenagem.
Segundo Saul (1997) e WaPug (2002), para a modelação matemática recomenda-se a utilização
de apenas um cenário de tempo seco, sendo para tal suficiente a consideração de dois dias. Sendo
que, no caso de não haver confiança nos dados ou o padrão de tempo seco se apresentar muito variável
no tempo, o número de dias a incluir deverá ser superior, devendo ser considerado um período de, pelo
menos, cinco dias (WaPug, 2002). Contudo, devido à variabilidade natural dos registos de tempo seco,
decorrente da existência de um escoamento de base variável, por efeito de infiltração (Almeida et al.,
1999), ou devido a variações pluridiárias, entre dias de semana e fim-de-semana (WaPug, 2002), pode
tornar-se necessário recorrer a vários registos de tempo seco para interpretar a dispersão dos valores
de caudal, nomeadamente uma a duas semanas.
Hidrograma padrão de tempo seco
O hidrograma padrão de tempo seco traduz a variação típica, ao longo do dia, dos caudais em
tempo seco. Deste modo, em sistemas separativos domésticos, o hidrograma diário carateriza-se por
uma variação cíclica repetitiva que é, de alguma forma previsível, na medida em que depende dos
consumos de água. A variabilidade do hidrograma padrão pode verificar-se entre dias de semana e
fins-de-semana ou entre a estação seca e estação húmida. A caraterização socioeconómica, a
ocupação da bacia e o tipo de atividades económicas dominantes também influenciam o formato do
hidrograma padrão (Brito, 2012).
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3. CASO DE ESTUDO: SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTO ANDRÉ
3.1. Aspetos introdutórios
3.1.1. Zona Industrial e Logística de Sines
Sines é uma cidade portuguesa do distrito de Setúbal, localizada na zona litoral da região do
Alentejo. O seu município conta com uma área de cerca de 203 km2, sendo limitado a norte e leste pelo
município de Santiago do Cacém, a sul por Odemira e a oste pelo Oceano Atlântico. No que diz respeito
à proximidade a outros núcleos urbanos, Sines encontra-se a aproximadamente 17 km do núcleo
urbano de Santiago do Cacém e a 13 km de Vila Nova de Santo André (Município de Sines, 2019a).
Dadas as suas caraterísticas físicas e localização estratégica, Sines possui um porto de águas
profundas situado no cruzamento de importantes rotas comerciais marítimas, sendo o mais importante
complexo portuário do país. Detém o único terminal de gás natural do país e é o principal centro
energético nacional e porto de pesca do Alentejo (Município de Sines, 2019b).
Junto ao Porto de Sines, localiza-se o parque empresarial, Zona Industrial e Logística de Sines
(ZILS) (Figura 3.1), que dispõe de cerca de 2000 hectares para atividades relativas à indústria, à
logística e serviços (Porto de Sines, 2019).

Figura 3.1 – Planta da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) (ZILS Global Parques, 2015).

A Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) constitui uma referência na indústria petroquímica.
Na ZILS encontram-se localizadas a maior refinaria do país (Galp Energia) e uma das maiores
petroquímicas em Portugal, a Repsol. Para além destas, encontram-se ainda a laborar na ZILS outras
indústrias dentro do mesmo setor, nomeadamente, a Euroresinas, a Enerfuel, a Air Liquide e a
Indorama, cuja disposição se apresenta na planta da ZILS anterior (Figura 3.1).

35

3.1.2. Sistema de águas residuais da Águas de Santo André
Atualmente, a gestão e exploração do Sistema de Santo André, criado pelo Decreto-Lei
nº171/2001, encontra-se a cargo da Águas de Santo André, S.A. (AdSA), empresa do Grupo Águas de
Portugal que efetua o abastecimento de água às populações, a recolha e tratamento das águas
residuais abrangidas e dá resposta às necessidades das indústrias localizadas na ZILS, relativamente
a água potável, industrial, residual e resíduos industriais (Águas de Portugal, 2019a; Decreto-Lei
nº171/2001).
A organização desenvolve a sua atividade de acordo com os limites geográficos seguintes:
Municípios de Santiago do Cacém e Sines abrangendo a Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS).
Sendo, atualmente, responsável pela recolha, transporte, tratamento e descarga final da água residual
urbana provenientes das cidades de Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém e parte da água
residual da cidade de Sines, e das águas residuais industriais e salinas da ZILS.
O sistema de água residual de Santo André desenvolve-se numa área de, aproximadamente 104
km2 e visa efetuar a recolha, transporte, tratamento e descarga final de diferentes tipologias de água
residual (Quadro 3.1), da área de influência da concessão, que afluem ao sistema (Figura 3.2).
Quadro 3.1 – Tipologia e origem de água residual afluente ao sistema de Santo André (Águas de Santo André, 2019a).

Tipologia
Água Residual Urbana (ARU)
Água Residual Industrial (ARI)
Água Residual Salina (ARS)

Origem
Freguesia de Santo André, da cidade de Santiago do
Cacém e parte da Cidade de Sines
Empresas instaladas na ZILS
Sistema de desmineralização e de purgas das torres
de refrigeração das unidades de produção da Refinaria
Galp Energia, Repsol, Indorama e Air Liquide (ZILS)

Água Residual Lixiviada

Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos

Água Residual

Fossas sépticas de clientes pontuais

A Figura 3.2 apresenta a área afeta à atividade da Águas de Santo André (a) e a rede de águas
residuais de Santo André (b) (Águas de Santo André, 2019a).
(a)

(b)

Figura 3.2 – Área afeta à atividade da Águas de Santo André (a) e rede de águas residuais de Santo André (b) (Águas
de Portugal, 2019b), (Águas de Santo André, 2017).
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A rede de drenagem do sistema de águas residuais de Santo André é constituída por vários
emissários e apresenta uma extensão total de cerca de 62 km. Possui onze estações elevatórias, uma
estação para injeção de oxigénio, duas bacias de retenção com as capacidades de 5 000 m3 e 7 000
m3, uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e um emissário submarino com 2,4 km
(Águas de Santo André, 2019a).
O Quadro 3.2 apresenta, de forma resumida, alguns dados e componentes do sistema de águas
residuais de Santo André referentes aos anos 2015, 2017 e 2019.
Quadro 3.2 – Dados águas residuais relativos aos anos 2015, 2017 e 2019 (Águas de Santo André, 2015), (Águas de Santo
André, 2017) e (Águas de Santo André, 2019a).

Água Residual
Rede de coletores (km)
Estações elevatórias
Estação para injeção de oxigénio
Bacias de retenção
Estação de Tratamento de Água
Residual (ETAR)
Emissário submarino
Capacidade de tratamento (m3/dia)
Volume diário tratado (m3/dia)
Carga média removida (ton CQO/ano)
População servida

2015
41,44
11
1
2

2017
57,40
11
1
2

2019 (*)
62,00
11
1
2

1

1

1

1
43 000
16 414
1 801
63 920 (população
equivalente)

1
43 000
16 715
1 389
31 450
(habitantes)

1
-

(*) – Dados obtidos a partir da página da AdSA em 14 de março de 2019.

3.2. Empresas clientes
Atualmente, o sistema de saneamento de águas residuais de Santo André é responsável pela
recolha, transporte e tratamento das águas residuais industriais oriundas das seguintes empresas
localizadas na ZILS: Petrogal - Galp Energia Refinaria de Sines, Repsol Polímeros, Euroresinas,
Indorama (antiga Artlant), Enerfuel, Air Liquide e Ibera. O Quadro 3.3 apresenta as empresas
produtoras de efluentes industriais na ZILS e os respetivos ramos de atividade.
Quadro 3.3 – Empresas clientes produtoras de efluentes industriais.

Empresa

Ramo de atividade

Galp Energia
Repsol Polímeros
Euroresinas
Indorama (antiga
Artlant)
Enerfuel
Air Liquide

Refinaria
Petroquímica
Formaldeído e resinas sintéticas
Produção de ácido tereftálico purificado
(PTA)
Biocombustíveis
Produção de gases

Ibera

Indústria de betão

Na Figura 3.3 apresenta-se a localização das empresas produtoras de efluentes industriais
localizadas na ZILS e a rede de drenagem de águas residuais de Santo André, onde se encontram
componentes como estações elevatórias, coletores, bacias de retenção e ETAR.
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Figura 3.3 – Planta geral da rede de drenagem de Santo André (Águas de Santo André, 2014).
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• Galp Energia – Refinaria de Sines
Atualmente, a Galp Energia dispõe, em Portugal, de um sistema refinador integrado, complexo,
constituído pelas refinarias de Sines e de Matosinhos que, em conjunto, possuem uma capacidade de
processamento de crude de 330 mil barris por dia, o que corresponde a 20% da capacidade de
refinação Ibérica (Galp, 2019).
Concluída a sua construção em 1978, a refinaria de Sines iniciou a sua atividade em 1979 e
representa a principal refinaria de Portugal, sendo responsável por 70% do total da capacidade de
refinação. Detém uma capacidade de destilação de 10,9 milhões de toneladas por ano, isto é, 220 mil
barris por dia. A refinaria de Sines (Figura 3.4) ocupa uma área de 320 hectares e possui uma
capacidade de armazenagem de 3 milhões de m3, dos quais, 1,5 milhões de petróleo bruto e o restante
de produtos intermédios e finais (gás, gasolina, gasóleo, etc.) (Galp, 2019; Sines Turismo Industrial
Sustentável, 2017).

Figura 3.4 – Refinaria Galp Energia – Sines (Galp, 2019).

Na refinaria de Sines são produzidos os seguintes produtos:
•

Gasolina;

•

Gasóleo;

•

GPL (gás de petróleo liquefeito);

•

Fuelóleo;

•

Nafta (utilizada na indústria petroquímica para produção de polímeros, nomeadamente,
plásticos e fibras para tecidos);

•

Jet fuel (combustível para aviação);

•

Betume (asfaltos e isolantes);

•

Enxofre (produtos farmacêuticos, agricultura e branqueamento de pasta de papel).

No que diz respeito às águas residuais industriais e pluviais potencialmente contaminadas
produzidas na refinaria de Sines, estas são sujeitas a um pré-tratamento que ocorre previamente ao
seu encaminhamento, que se efetua conjuntamente com as águas residuais domésticas, até à ETAR
de Ribeira de Moinhos.
Os efluentes oleosos resultantes do processo de pré-tratamento realizado na refinaria são
encaminhados para separadores gravíticos (OP-V), nos quais se procede à primeira separação dos
óleos e gorduras provenientes diferentes áreas (petróleo bruto, gasolinas, entre outras) por flotação
nos separadores OP-V65A e OP-V65B (Licença Ambiental nº210/2008).

39

Após a flotação, os efluentes são recolhidos no OP-V64 e enviados para a Bacia de Águas
Contaminadas (BAC) onde se encontra implementado o sistema para a oxidação de sulfuretos e fenóis.
À unidade de oxidação afluem também as águas residuais domésticas produzidas na refinaria (Licença
Ambiental nº210/2008).
Uma vez concluído o processo anterior, as águas residuais pré-tratadas são encaminhadas até à
bacia de águas pré-tratadas (BPT) da refinaria e desta seguem até à ETAR de Ribeira de Moinhos.
A Figura 3.5 apresenta o esquema do processo de pré-tratamento de águas residuais industriais
e pluviais potencialmente contaminadas efetuado na refinaria de Sines.

Separadores
gravíticos
(OP-V)

Flotação
(OP-V65A)
(OP-V65B)

Bypass

Efluente
bruto

Oxidação
BAC

Armazenamento
BPT

Efluente
pré-tratado

Bacia de
Tempestade

Figura 3.5 – Esquema do processo de pré-tratamento de águas residuais industriais e pluviais potencialmente contaminadas
efetuado na Refinaria de Sines (Licença Ambiental nº210/2008).

O sistema de pré-tratamento efetuado na refinaria conta ainda com uma bacia de tempestade com
21 000 m3 de volume que permite armazenar as águas pluviais potencialmente contaminadas e, em
caso de emergência, possibilita receber o efluente do flotador (Licença Ambiental nº210/2008).
As águas pluviais limpas são encaminhadas através da rede separativa existente para uma bacia
de águas limpas (BAL) com 31 000 m3. Assim, a BAL serve de abastecimento à bacia do sistema de
incêndio (BSI) que possui 36 000 m3 de volume e é utilizada para armazenar água para rega e para
combate a incêndios. Após 2011, a capacidade de armazenamento de efluentes líquidos da Galp foi
ampliada, através da construção de uma bacia adicional de 25 000 m3 de capacidade, que possui uma
capacidade de armazenamento de efluentes de 3 dias segundo a Licença Ambiental nº210/2008.

• Repsol Polímeros
Construído em 1972, o complexo da Repsol, gerido pela Repsol Polímeros, desenvolve em
Portugal uma das principais atividades petroquímicas da Repsol. Ocupando uma área de cerca de 100
hectares, este complexo petroquímico integrado (Figura 3.6) produz olefinas e poliolefinas.

Figura 3.6 – Complexo Petroquímico da Repsol – Sines (Repsol, 2019).
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No complexo da Repsol em Sines, coexistem várias unidades (Repsol, 2019):
•

Fábrica de Steam-Cracker;

•

Fábrica de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD)/ Etileno com acrilato de butilo (EBA);

•

Fábrica de Polietileno de Alta Densidade (PEAD);

•

Fábrica de Butadieno;

•

Fábrica flexível de MTBE/ETBE;

•

Terminal Portuário;

•

Central Termoelétrica.

Na fábrica de Steam-Cracker, a nafta química, obtida da refinação do petróleo e frações de GPL
(gases de petróleo liquefeitos), como o propano e o butano, integram a principal matéria-prima do
Cracker. Neste processo produtivo, através de processos térmicos, são obtidos diferentes
componentes, nomeadamente o etileno e o propileno, que são utilizados como matérias-primas na
produção de polímeros em fábricas de poliolefinas (Repsol, 2019).
Na unidade de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), obtém-se este produto maleável, muito
resistente aos agentes químicos e um bom isolante elétrico, a partir da polimerização do etileno a
pressões que podem alcançar os 2000 bar. Para além do PEBD, atualmente, esta fábrica também se
encontra a produzir copolímeros de etileno com acrilato de butilo (EBA) (Repsol, 2019).
Na fábrica de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), o PEAD obtém-se através da polimerização,
isto é, processo químico a partir do qual a matéria-prima etileno, designada de monómero, é convertida
em polímeros a baixa pressão (Repsol, 2019).
Na unidade de Butadieno realiza-se a extração do 1,3 butadieno a partir da fração C4 que é
produzida na fábrica de Steam Cracker. Este material é utilizado na produção de borracha sintética que
é comumente utilizada em pneus ou calçado (Repsol, 2019).
Na fábrica flexível de MTBE/ETBE (Methyl tert-Butyl Ether/Ethyl tert-Butyl Ether), o MTBE/ETBE
obtém-se, à semelhança do Butadieno, a partir da fração C4 do Steam Cracker que é, em seguida,
processada em conjunto com metanol/etanol. Constituindo um substituto dos compostos de chumbo,
atualmente, este produto faz parte da composição da gasolina (Repsol, 2019).
•

Euroresinas

Constituída em 1994 e instalada em Sines em 2001, a Euroresinas (Figura 3.7) é uma empresa
pertencente ao grupo Sonae Indústria, que se localiza num lote industrial com aproximadamente 9,5
hectares. Esta empresa dedica-se ao fabrico e comercialização de resinas sintéticas, com principal
utilização como agente aglutinador (cola), e formaldeído. Para além dos anteriores, a Euroresinas
também produz papel impregnado com resina melamínica e com resina fenólica, utilizados na produção
de laminados (Euroresinas, 2016).
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Figura 3.7 – Instalações Euroresinas – Sines (Euroresinas, 2016).

•

Enerfuel

Tendo iniciado a sua atividade em 2013, a Enerfuel constitui um projeto da Galp Energia e diz
respeito à primeira fábrica, em Portugal, que produz biocombustível utilizando como matérias-primas
resíduos ou detritos da indústria alimentar, nomeadamente, óleos usados e gorduras animais (Enerfuel,
2017).
Com uma capacidade de produção de 27 mil toneladas de biodiesel por ano, o combustível
produzido na Enerfuel destina-se a ser incorporado no gasóleo rodoviário, o que permite reduzir as
emissões em termos de dióxido de carbono (CO2) relativamente à alternativa fóssil. Para além do
biocombustível, a Enerfuel (Figura 3.8) dedica-se ainda à produção de glicerina, utilizada na produção
de velas ou na indústria cosmética e fertilizante para utilizar na agricultura (Enerfuel, 2017).

Figura 3.8 – Instalações da Enerfuel (Enerfuel, 2017).

•

Air Liquide

Em Portugal desde 1923 e em Sines desde 2009, a Air Liquide é uma empresa cuja atividade se
desenvolve no âmbito da produção e comercialização de gases, tecnologias e serviços para a indústria
e saúde (Air Liquide, 2019). A unidade fabril de separação de gases localizada em Sines (Figura 3.9),
produz oxigénio, azoto, árgon e gases raros como néon, crípton e xénon, através da separação dos
compostos presentes no ar por destilação criogénica. Para além destes, a unidade de Sines também
produz hidrogénio e monóxido de carbono em unidades de reformação de vapor a partir do metano
existente no gás natural (Air Liquide, 2019).

Figura 3.9 – Instalações da Air Liquide – Sines (Air Liquide, 2019).
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•

Ibera

Constituída em 1989, a Ibera – Indústria de Betão da Região Alentejo, Lda. (Figura 3.10) iniciou a
sua atividade de produção e comercialização de betão pronto em abril de 1990. Atualmente, a sua
atividade principal é a produção e comercialização de betões de ligantes, como o betão pronto, e de
argamassas de construção. Para além destes, a Ibera também se dedica à produção dos seguintes
produtos: betão leve, betão pesado, betão poroso, betão colorido, betão auto-compactável, betão de
baixa retração, betão de alta resistência, betão de resistência inicial elevada, betão com fibras, betão
para projetar, betão celular, calda de cimento e argamassa estabilizada (Ibera, 2019).

Figura 3.10 – Instalações da Ibera – Sines (Google Earth, 2018e).

No ANEXO I – peça desenhada 001 apresenta-se a planta de cadastro e sistema de drenagem
de águas residuais de Santo André, na qual se encontra a localização das empresas clientes
anteriormente descritas.

3.3. Componentes do sistema
O sistema de águas residuais de Santo André dispõe de diversos componentes, entre os quais se
podem mencionar os seguintes: câmaras de visita, câmaras de transição, câmaras de reunião,
estações elevatórias, intercetores, bacias de retenção, uma Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) e um emissário submarino (Águas de Santo André, 2019b).
•

Câmaras de visita

As câmaras de visita dizem respeito aos órgãos mais numerosos e vulgares em sistemas de águas
residuais, nomeadamente no sistema de águas residuais de Santo André. Estes órgãos são
responsáveis pela junção dos coletores e permitem aceder-lhes para observação ou manutenção.
•

Câmaras de transição

O sistema de águas residuais de Santo André possui duas câmaras de transição, a CT1 localizada
no troço que faz a ligação entre Santiago do Cacém e a estação elevatória do Aterro Sanitário (E.E.
RESIM), a partir da qual se assiste a uma diminuição do diâmetro do coletor de 315 mm para 280 mm
até à câmara de transição seguinte, CT2. Nesta, os efluentes oriundos de Santiago do Cacém e Vila
Nova de Santo André, convergem para um intercetor de 1500 mm de diâmetro.
•

Câmaras de reunião

O sistema de águas residuais de Santo André possui dois órgãos deste tipo, designadamente, a
câmara de reunião intermédia (CRI), que se localiza na zona da Barbuda e que reúne os efluentes
provenientes da estação elevatória de Palmeiras (E.E. Palmeiras) e da E.E. ZIP1, com 60% do efluente
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doméstico de Sines, seguindo graviticamente até à câmara de reunião geral (CRG). Esta câmara de
reunião (CRI), foi reabilitada em 2016 devido ao seu avançado estado de degradação, tendo-se
efetuado a separação dos efluentes industrial e urbano (Município de Sines, 2016). Para além do
efluente proveniente da CRI, a CRG reúne ainda os efluentes elevados pela estação elevatória da Zona
1 (E.E. Zona 1) e pela estação elevatória ZIP3 (E.E. ZIP3), que seguem graviticamente até à ETAR de
Ribeira de Moinhos.
•

Estações Elevatórias

O sistema de águas residuais de Santo André é constituído por dois subsistemas distintos para os
efluentes domésticos e industriais, pelo que, as suas estações elevatórias são adequadas a cada
propósito. Como já referido, o sistema possui 11 estações elevatórias: E.E. de Santo André, E.E.
RESIM, E.E. ZIP1, E.E. ZIP2, E.E. ZIP3, E.E ZIP3S, E.E. Bacia de retenção, E.E. Carbogal, E.E.
Euroresinas, E.E. Palmeiras, E.E. Zona 1. Sendo de mencionar que, de entre as anteriores, apenas
a afluência à E.E. de Santo André é exclusivamente doméstica, sendo que às restantes afluem ambos
os tipos de efluente, no entanto, maioritariamente efluente industrial.
E.E. de Santo André
A estação elevatória de Santo André, encontra-se localizada na antiga ETAR de Santo André, que
se encontra desativada desde 2004, a noroeste de Vila Nova de Santo André, na freguesia de Santo
André, e recebe as suas águas residuais domésticas.
E.E. RESIM
A estação elevatória RESIM, localiza-se no concelho de Santiago do Cacém, na freguesia de
Santo André, junto ao aterro sanitário do RESIM. O aterro do RESIM recebe resíduos de várias
tipologias, desde resíduos urbanos a industriais, que abrangem os resíduos químicos, da refinação do
petróleo, metalurgia, entre outros.
Os lixiviados produzidos no aterro são armazenados numa bacia de recolha, a partir da qual são
encaminhados até à E.E. RESIM seguindo até à ETAR juntamente com o efluente doméstico de
Santiago do Cacém.
E.E. ZIP1
A estação elevatória ZIP1 recebe o efluente industrial da refinaria Galp Energia e encaminha-o até
à câmara de reunião intermédia (CRI). Esta estação elevatória encontra-se, desde 2005, a funcionar
apenas como by-pass uma vez que o efluente deixou de atingir a estação elevatória graviticamente,
passando a ser elevado diretamente das instalações da Petrogal - refinaria Galp Energia.
E.E. ZIP2
A estação elevatória ZIP2, localiza-se junto à antiga empresa Metalsines e foi concebida para
receber o efluente da Metalsines e elevá-lo até uma câmara de transição a uma distância de 900 m,
onde o escoamento sob pressão passa a efetuar-se em superfície livre ao longo de 220 m até à E.E.
ZIP3. Atualmente, esta estação elevatória não se encontra em funcionamento devido ao encerramento
da Metalsines.

44

E.E. ZIP3
A estação elevatória ZIP3 encontra-se localizada junto à zona sul da Repsol e foi concebida para
receber o efluente proveniente da Metalsines, da Carbogal e da Euroresinas. Para além dos anteriores,
recebe ainda os efluentes produzidos pela Repsol, Indorama e Air Liquide elevando-os numa conduta
de cerca de 1700 m até à Câmara de Reunião Geral (CRG), a partir da qual é encaminhado para a
ETAR de Ribeira dos Moinhos.
E.E. ZIP3S
A estação elevatória ZIP3S localiza-se na zona sul da Repsol (junto à E.E.ZIP3) e foi concebida
para receber as águas residuais provenientes do sistema de desmineralização e de purgas das torres
de refrigeração das unidades de produção das empresas Petrogal, Repsol, Indorama e Air Liquide as
quais eleva até à Câmara de Reunião Geral (CRG), seguindo, posteriormente até à ETAR de Ribeira
dos Moinhos.
E.E. Bacia de retenção
Junto à estação elevatória ZIP3, encontra-se uma bacia de retenção com 7 000 m3, de capacidade
que funciona como recurso, em casos excecionais, diminuindo o risco de ocorrência de inundação ou
de sobrecarga do sistema. A bacia de retenção mencionada, possui uma estação elevatória, de modo
a elevar o efluente retido até à E.E. ZIP3.
E.E. Carbogal
A estação elevatória da Carbogal localiza-se junto à Carbogal, que se encontra desativada e a
cerca de 1 km a sul da Euroresinas. Esta estação elevatória recebe os efluentes elevados pela E.E.
Euroresinas, os quais seguem, posteriormente até à E.E. ZIP3.
E.E. Euroresinas
A estação elevatória da Euroresinas localiza-se no concelho e freguesia de Sines junto às
instalações da Carbogal e recebe os efluentes da indústria Euroresinas elevando-os até à estação
elevatória da Carbogal, que se encontra localizada no mesmo recinto.
E.E. Palmeiras
A estação elevatória de Palmeiras localiza-se na zona sul da ZILS, no concelho e freguesia de
Sines. Esta foi concebida para receber os efluentes gerados na zona sul da ZILS, nas instalações
sanitárias da nova indústria da refinaria da Galp na fase de construção, sendo que atualmente aceita
apenas águas pluviais.
E.E. Zona 1
A estação elevatória da Zona 1 situa-se no concelho e freguesia de Sines, a noroeste da ZILS.
Recebe os efluentes das indústrias Ibera e Enerfuel elevando-os ao longo de 1600 m até à câmara de
reunião geral (CRG).
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•

Bacias de retenção

O sistema de águas residuais de Santo André possui, atualmente, 2 bacias de retenção, como já
referido, uma bacia de retenção com 7 000 m3 localizada junto à estação elevatória ZIP3, que funciona
no caso de interrupção das estações elevatórias ZIP3 e ZIP1, ambas com by-pass gravítico para essa
reserva. Esta bacia destina-se a regularizar os caudais pluviais contaminados afluentes e as grandes
afluências industriais, bem como a armazenar o efluente aquando da ocorrência de problemas nos
componentes do sistema. Para além desta bacia, o sistema conta ainda com uma unidade de
armazenamento/bacia de retenção com uma capacidade de 5 000 m3, localizada junto à estação
elevatória de Santo André, e que se destina a armazenar o efluente, aquando da ocorrência de
problemas na estação elevatória.
No Quadro 3.4, efetua-se uma síntese das caraterísticas dos seguintes órgãos do sistema de
águas residuais de Santo André: câmaras de transição, câmaras de reunião, estações elevatórias e
bacias de retenção.
Quadro 3.4 – Componentes do sistema de águas residuais de Santo André (Câmaras de transição, Estações elevatórias e
Câmaras de reunião) (Águas de Santo André, 2019a, 2019b).

Órgãos

Quantidade

Câmaras de
transição

2

Câmaras de
reunião

Designação
CT1
CT2

2

Câmara de Reunião
Intermédia (CRI)

A sudoeste da rotunda Barbuda

Câmara de Reunião
Geral (CRG)

A oeste da Repsol

E.E. SANTO ANDRÉ
E.E. ATERRO
SANITÁRIO
E.E. Zona 1
E.E. EURORESINAS
E.E. CARBOGAL
E.E. ZIP1 (*)
Estações
elevatórias

11

E.E. ZIP2 (*)
E.E. ZIP3
E.E. Palmeiras
E.E. Bacia de
retenção
E.E.ZIP3S

Bacia retenção ZIL
Bacias de
retenção

Localização
Santiago do Cacém – E.E. Aterro
Sanitário
V.N. Santo André e Santiago do
Cacém - ETAR

2
Unidade de
armazenamento/
Bacia retenção E.E.
Santo André

Antiga ETAR de V.N. Santo André
Aterro Sanitário do RESIM
A noroeste da ZILS junto à Ibera e
Enerfuel
Junto às instalações da Carbogal
Junto às instalações da Carbogal
Junto à Câmara de Reunião
Intermédia
Metalsines

Origem afluentes
Santiago do Cacém
V.N. Santo André e
Santiago do Cacém
Sines e E.E. das
Palmeiras
E.E. Zona 1, E.E. ZIP3 e
Câmara de Reunião
Intermédia
V.N. Santo André
Santiago do Cacém e
RESIM
Ibera e Enerfuel
Euroresinas
Carbogal (**)
Refinaria Galp Energia

Metalsines (**)
Repsol, Metalsines (**),
A sul do complexo petroquímico da
Carbogal (**),
Repsol
Euroresinas, Indorama e
Air Liquide
Zona sul da ZILS
Águas pluviais
Águas pluviais e
Bacia de retenção ZIP3
residuais industriais
Refinaria Galp Energia,
A sul do complexo petroquímico da
Repsol, Indorama e Air
Repsol
Liquide
Repsol, Metalsines (**),
Carbogal (**),
Junto à E.E. ZIP3
Euroresinas, Indorama,
Air Liquide e Refinaria
Galp Energia
E.E. Santo André

(*) E.E. Atualmente desativada/sem funcionamento; (**) Indústrias desativadas.
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V.N. Santo André

•

Intercetores

O sistema de Santo André é constituído, na sua maioria, por intercetores de PVC e PEAD que
possuem uma extensão total de cerca de 62 km. O Quadro 3.5, apresenta as caraterísticas dos
intercetores constituintes do sistema de Santo André.
Quadro 3.5 – Caraterísticas dos intercetores do sistema de águas residuais de Santo André (Águas de Santo André, 2019b).

Coletor
Intercetor
associado à
E.E. ZIP1
Troço E.E.
ZIP1 – Bacia
de retenção
Troço Bacia
de retenção –
E.E. ZIP3

Data de
Data da última
Material Comprimento (m)
construção remodelação
Refinaria – EE ZIP1
1998
FFD
1900
EE ZIP1 –
1980
PRV
340
CRI - CRG
PRV
2180
Betão
170
1983
Betão
90
PVC
800
Troço

Conduta elevatória
Coletor

1983

Diâmetro
DN500
DN350
DN600
DN300
DN400
DN400

-

PVC
PVC

45
75

DN160
DN200

880
760
90
750
210
370

DN160
DN160
DN150
DN200
DN250
DN250

-

1980

-

PVC
PVC
Aço
Grés
Grés
PVC

-

1980

2011

PEAD

1694

DN630

Conduta elevatória
Coletor

1988

-

PVC
Grés

390
240

DN200
DN200

1980

-

PRV

990

DN1500

EE Palmeiras –
Caixa da Barbuda

2000

-

PVC

3500

DN250

-

2001

-

PVC
Aço
PVC

1009
58
535

DN200
DN200
DN200

Troço EE Santo
André - ETAR

2001

-

PEAD

6715

DN250

Intercetor de
Santiago do
Cacém

ETAR Santiago
Cacém – CT1
CT1 – EE RESIM

2012

-

PP
Corruga
do
PEAD

3789
2012

DN315
DN280

Intercetor
associado à
E.E. RESIM
Coletor de
by-pass à
ETAR
Obra de
ligação ao
emissário
submarino
Emissário
submarino
norte

EE RESIM – CT2
CT2 – ETAR RM

2004

-

PEAD

5742
4319

DN280
DN250

-

1980

-

Betão
Betão

570
280

DN600
DN700

Coletor
Conduta em
pressão

1980

-

PRV
PRV

460
230

DN1500
DN1100

-

1976

2016

Aço
PEAD

2360
120

DN1100
DN900

Troço E.E.
ZIP2 – E.E.
ZIP3
Troço E.E.
ZIP3 – CRG
Intercetor
associado à
E.E. da
Carbogal
Troço CRG–
ETAR
Intercetor
associado à
E.E.
Palmeiras
Intercetor
associado à
E.E. Zona 1
Intercetor
associado à
E.E. Santo
André
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O ANEXO I – peça desenhada 002 apresenta a planta de cadastro e o sistema de drenagem de
águas residuais de Santo André, na qual se identificam condutas, coletores e estações elevatórias.

•

ETAR de Ribeira de Moinhos

A ETAR de Ribeira de Moinhos, construída em 1981, encontra-se localizada na margem direita da
Ribeira dos Moinhos, a norte da cidade de Sines, e constitui um dos principais componentes do sistema
de Águas Residuais de Santo André. Com uma capacidade de 500 m 3/h, a ETAR de Ribeira de Moinhos
foi concebida com intuito de efetuar o tratamento das águas residuais industriais (ARI) provenientes da
ZILS e das águas residuais urbanas (ARU) de Sines, de Vila Nova de Santo André e de Santiago do
Cacém (Águas de Santo André, 2019a).
A ETAR Ribeira de Moinhos possui uma área de cerca 9,2 hectares e foi dimensionada,
inicialmente, para um caudal de 2 m3/s, tendo sido apenas executada a primeira fase do projeto, para
um caudal nominal de 0,5 m3/s e para uma população de 360 000 habitantes-equivalentes. Atualmente,
efetua o tratamento de, em média, 0,25 m3/s (Águas de Santo André, 2019a).
No quadro e figura seguintes, Quadro 3.6 e Figura 3.11, apresentam-se, em forma de síntese, as
caraterísticas da ETAR de Ribeira de Moinhos e a sua representação esquemática, respetivamente.
Quadro 3.6 – Caraterísticas da ETAR de Ribeira de Moinhos (Águas de Santo André, 2019a).

Caraterísticas ETAR
Área [ha]

9,2

Caudal de dimensionamento [m3/s]

2,0

Caudal nominal [m3/s]

0,5

Caudal médio

[m3/s]

População equivalente [hab-eq]

0,25
360 000

Figura 3.11 – Representação esquemática, em planta, da ETAR de Ribeira de Moinhos e dos respetivos órgãos de tratamento
(Google Earth, 2018d) e (Águas de Santo André, 2019d).

No ANEXO I – peça desenhada 005 encontra-se a representação esquemática da ETAR de
Ribeira de Moinhos e no ANEXO II apresenta-se o processo de tratamento da ETAR de Ribeira de
Moinhos.
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By-pass à instalação
A ETAR de Ribeira de Moinhos possui ainda um sistema de recurso no qual o efluente que chega
à ETAR é encaminhado diretamente para o seu destino final, sem que seja sujeito a qualquer tipo de
tratamento. Apesar de não ser desejável, este by-pass à ETAR é utilizado em caso de paragem no
funcionamento ou se for excedido o caudal máximo previsto para a instalação.

•

Emissário submarino

Usualmente, quando os aglomerados se localizam junto à costa, pode optar-se por efetuar o
descarregamento de águas residuais através de emissários submarinos. Todavia, é essencial
estabelecer uma posição ótima do ponto de lançamento dos efluentes no mar. Pelo que, o emissário
deverá estender-se até uma profundidade suficiente de modo a que seja mobilizado o poder de diluição
e capacidade de autodepuração do oceano. A diluição do efluente no meio oceânico distingue-se
segundo as duas fases seguintes: diluição inicial, que se deve essencialmente à turbulência provocada
pela descarga e à ascensão vertical da pluma, assumindo particular importância na redução da
concentração bacteriana; a diluição sequente ou dispersão na qual, a partir do topo da pluma, a mancha
formada tende a deslocar-se de acordo com a velocidade da massa líquida, aumentando a diluição em
virtude da dispersão horizontal e, consequentemente, a diminuição da concentração em pontos
afastados do topo da pluma (IST, 1999).
Segundo o Decreto-Lei nº 198/2008 de 8 de outubro, que veio alterar o Decreto-Lei nº 152/97, de
19 de junho, que transpõe para o direito interno a Diretiva nº 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de maio
de 1991, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas, no qual são identificadas as zonas
sensíveis e menos sensíveis. Sendo que, de acordo com o anterior, a zona referente às águas costeiras
de Sines, onde se localiza o ponto de descarga do emissário submarino, é classificada como menos
sensível (Decreto-Lei nº152/97; Decreto-Lei nº 198/2008).
Após tratamento na ETAR de Ribeira de Moinhos, as águas residuais industriais e domésticas,
provenientes da ZILS e das cidades de Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém e Sines são, à
semelhança das águas residuais salinas, transportadas graviticamente até ao respetivo meio recetor,
neste caso o oceano, por um emissário submarino com uma extensão total de 2480 m e 1000 mm de
diâmetro sendo descarregadas a uma profundidade máxima de 40 m. O efluente é descarregado
através de 60 orifícios laterais de DN 125 e um orifício final de DN 200, localizados ao longo de um
difusor com 240 m, na extremidade do emissário (Águas de Santo André, 2014).
Construído em 1976 e encontrando-se em funcionamento desde então, o emissário submarino da
ETAR de Ribeira de Moinhos foi concebido em aço revestido a betão, contando com uma proteção
interior à base de resina epoxy de 0,5 mm revestida por mantas de fibra de vidro impregnadas de
betume (Águas de Santo André, 2014; Rodrigues, 2008). Em setembro de 2015 iniciou-se a reparação
do emissário submarino que fora concluída no início do ano de 2016, na qual se efetuou a substituição
integral do troço inicial, numa extensão correspondente a 120 metros com PEAD DN 900, que permitiu
solucionar a degradação da infraestrutura existente (Águas de Portugal, 2016; Seth, 2016). O sistema,
no seu global, é representado esquematicamente na Figura 3.3.
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3.4. População servida e caudais
Conforme já mencionado, atualmente afluem ao sistema de águas residuais de Santo André as
águas residuais urbanas (ARU) de Vila Nova de Santo André, de Santiago do Cacém e parte das águas
residuais urbanas (ARU) de Sines, cujos dados populacionais se apresentam no Quadro 3.7.
Quadro 3.7 – Dados das povoações servidas pelo sistema de drenagem de águas residuais de Santo André
(Censos, 2011).
Cidade

Área (km2)

População (hab.)

Santiago do Cacém
Vila Nova de Santo André
Sines
Total

116,8
74,32
150,24
341,36

7 603
10 647
13 200
31 450

Neste contexto, importa referir que apenas parte da água residual proveniente da cidade de Sines
é recebida pelo sistema de águas residuais da AdSA, pelo que se presume que a população servida
pela AdSA seja inferior à apresentada no Quadro 3.7. Possuindo uma natureza predominantemente
industrial, cerca de 75% das águas residuais que afluem ao sistema de águas residuais de Santo André,
têm origem industrial e aproximadamente 25% são domésticas.
A Figura 3.12, mostra a percentagem de águas residuais industrial e urbana afluentes ao sistema
em 2018.

23%
Água Residual Industrial
Água Residual Urbana
77%

Figura 3.12 – Percentagem de água residual industrial e urbana afluentes ao sistema de Santo André em 2018 (Águas de
Santo André, 2019c).

Na Figura 3.13, apresenta-se a evolução dos caudais médios anuais afluentes ao sistema de
águas residuais de Santo André para as diferentes tipologias de efluente, designadamente águas

Caudal afluente ao SAR
(m3/ano)

residuais industrial, urbana e salina, no período de 2016 a 2018.
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

Água Residual Industrial

Água Residual Urbana
Água Residual Salina
Total

2016

2017
Ano

2018

Figura 3.13 – Caudais médios anuais afluentes ao sistema de águas residuais de Santo André por tipologia em 2016,
2017 e 2018 (Águas de Santo André, 2019c).
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Através da análise da figura anterior, Figura 3.13, verifica-se que o caudal de água residual
industrial afluente ao sistema em 2018 aumentou face aos anos transatos, embora se tenha verificado
uma ligeira diminuição de 2016 para 2017. Em relação ao caudal de água residual salina, verifica-se
que este foi aumentando progressivamente de 2016 a 2018. Já no que respeita à água residual urbana,
o caudal anual afluente ao sistema, não apresentou variações significativas, tendo-se mantido
sensivelmente constante ao longo do período considerado.
Assim, globalmente, o caudal de água residual afluente ao sistema foi superior em 2018 em
relação aos restantes anos, devido ao aumento não só da água residual industrial como também da
água residual salina.
Na Figura 3.14, apresenta-se a evolução dos caudais médios anuais industriais por utilizador, para
o mesmo período anterior, de 2016 a 2018.

Caudal afluente ao SAR
(m3/ano)

3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2016

2017
Ano

2018

Petrogal
Repsol Polímeros
Euroresinas
Indorama e Artlant
Enerfuel
Metalsines
Estaleiro Petrogal (Palmeiras)
Ibera
Arliquide
Repsol Portuguesa
RESIM (Aterro)
Lixiviados
Fossas
Outros

Figura 3.14 – Caudais médios industriais afluentes ao sistema de águas residuais de Santo André por utilizador em
2016, 2017 e 2018 (Águas de Santo André, 2019c).

Notas:

Com base na análise da Figura 3.14, verifica-se que a Petrogal – Refinaria Galp de Sines e a
Repsol Polímeros são as principais indústrias responsáveis pela afluência de águas residuais
industriais ao sistema. Todavia, no que respeita à Indorama (antiga Artlant), torna-se evidente o
aumento de caudal de efluente produzido no ano 2018 face aos anos anteriores.
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O Quadro 3.8 apresenta os dados relativos aos caudais médios anuais de águas residuais industriais
e urbanas afluentes ao sistema nos anos de 2016, 2017 e 2018.
Quadro 3.8 – Caudais de águas residuais industrial e urbana afluentes ao sistema nos anos 2016, 2017 e 2018 (Águas
de Santo André, 2019c).

Ano

CAUDAL (m3/ano)
2017

2018

2 984 333
871 789
67 628
15 020
38 966
73
1 347
192
524
2 506
3 419
13 083
1 486
240
4 000 607

3 201 787
1 075 047
61 456
991 846
33 995
4 626
772
203
7 495
9 441
27 863
810
258
5 415 598

523 691
360 716
650 918
1 535 325

524 046
403 073
650 918
1 578 037

5 690 892

7 021 471

5 535 932

6 993 635

2016
Água Residual Industrial
Petrogal
3 222 150
Repsol Polímeros
932 288
Euroresinas
82 786
Indorama e Artlant
17 231
Enerfuel
26 968
Metalsines
1 172
Estaleiro Petrogal (Palmeiras)
3 272
Ibera
197
Airliquide
265
Repsol Portuguesa
309
RESIM (Aterro)
7 129
Lixiviados
13 139
Fossas
480
Outros
376
TOTAL AR INDUSTRIAL
4 307 763
Água Residual Urbana
C.M.S.Cacém - Sto. André
543 926
AgdA - Santiago do Cacém
425 869
C.M.Sines
650 918
TOTAL AR URBANA
1 620 713
ETAR de Ribeira dos Moinhos
ETAR R.M.
6 017 407
(caudalímetro)
ETAR R.M.
5 928 476
(somatório das parcelas ARI e ARU)

Observando os dados mostrados no Quadro 3.8, verifica-se que, aproximadamente 50% das
águas residuais que afluem ao sistema têm origem na Petrogal - refinaria de Sines, o que corresponde
a 3 201 787 m3 em 2018. A esta, segue-se a água residual urbana proveniente das cidades de Vila
Nova de Santo André, Santiago do Cacém e parte da cidade de Sines, dando origem a um caudal
conjunto de 1 578 037 m3 em 2018. Sendo que, às anteriores segue-se a indústria petroquímica da
Repsol Polímeros com um caudal de água residual de cerca de 1 075 047 m3 no mesmo ano.
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4. MONITORIZAÇÃO DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E HIDRÁULICAS NO
SISTEMA DA ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ
4.1. Equipamentos de medição
4.1.1. Rede de udómetros
O Weather Underground é um serviço comercial de previsão meteorológica, detido e operado pela
empresa The Weather Company, LLC (da IBM Business), e que disponibiliza via Internet dados
históricos e em tempo real, para uma vasta gama de localizações no mundo. Os dados são fornecidos
através de uma rede de estações meteorológicas e de qualidade do ar, que podem ser públicas ou
unidades pessoais ligadas à rede pelos seus utilizadores (PWS – Private Weather Stations) (Weather
Underground, 2019a).
Para a zona em estudo encontram-se disponíveis três estações meteorológicas, duas em Sines,
com localização próxima ao complexo industrial ZILS, uma localizada na APS - Centro de Controlo de
Tráfego (Porto de Sines) e outra na zona industrial Sines ZIL2 (cuja propriedade se desconhece). Ainda
se encontra disponível, na área em estudo, uma estação meteorológica, localizada no aterro sanitário
de RESIM, concelho de Santiago do Cacém, freguesia de Santo André e que pertence à AdSA
(Underground, 2019; Weather Underground, 2019b).
A localização das estações meteorológicas APS, ZIL2 e de RESIM apresenta-se na Figura 4.1.

Figura 4.1 – Localização das estações meteorológicas existentes junto à ZILS (APS e ZIL2) e da estação meteorológica de
RESIM.

O Quadro 4.1 apresenta as caraterísticas das estações meteorológicas ZIL2 e APS, disponíveis
junto à ZILS, nomeadamente, a sua identificação e localização (latitude, longitude e altitude).
Quadro 4.1 – Caraterísticas das estações meteorológicas ZIL2 e APS (Underground, 2019; Weather Underground, 2019b).

Estação

ID

Sines – ZIL2
APS – Centro de Controlo de Tráfego

ISETBALS6
ISETBALS11

Latitude
(ºN)
37.96
37.95

Longitude
(ºW)
-8.851
-8.879

Altitude
(m)
167
105
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Os registos históricos disponíveis para as estações meteorológicas ZIL2 e APS podem ser
consultados para um intervalo temporal de 15 em 15 minutos e de 5 em 5 minutos, respetivamente. Já
a estação meteorológica de RESIM, disponibiliza registos históricos de precipitação para um intervalo
de 10 em 10 minutos, o que se considerou adequado para a modelação do comportamento hidráulico
do sistema.
No ANEXO I – peça desenhada 003 apresenta-se a localização das estações meteorológicas
referidas e que se encontram disponíveis junto à ZILS.

4.1.2. Rede de medição de caudal
Atualmente, existem na rede de drenagem em estudo 12 pontos de medição de caudal, cuja
localização se apresenta no ANEXO I – peças desenhadas 001 e 002. Todavia, de entre os referidos,
somente os equipamentos de 5 pontos de medição de caudal se encontram equipados com sistemas
de aquisição de dados (dataloggers) e que possuem relevância para a monitorização (Quadro 4.2 e
Figura 4.2). Estes pontos de medição de caudal permitem ter conhecimento dos caudais recebidos de
cada indústria com localização na área em estudo e controlar os caudais que afluem à ETAR de Ribeira
de Moinhos.
Quadro 4.2 – Pontos de medição de caudal disponíveis e respetiva localização (Águas de Santo André, 2019b).

Pontos de medição

Localização

Tipo de medidor

Refinaria Galp Energia
Indorama (antiga Artlant)

Saída refinaria Galp Energia
Saída Indorama

Eletromagnético
Eletromagnético

Repsol

Saída Repsol

Eletromagnético

ETAR Ribeira de Moinhos
Enerfuel

Entrada ETAR Ribeira de
Moinhos
Saída Enerfuel

Caraterísticas do
equipamento
ABB, DP4IF
(n.d.)
KROHNE, OPTIFLUX
2000/IFC 100

Ultrasónico

Pulsar, Tranducer 160

Eletromagnético

KROHNE, OPTIFLUX 2000

Figura 4.2 – Localização dos 5 pontos de medição de caudal (dataloggers) da rede de drenagem de águas residuais de Santo
André (Águas de Santo André, 2014).

No ANEXO I – peça desenhada 004 apresenta-se a localização dos medidores de caudal
existentes, com dataloggers instalados.
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4.2. Recomendações para monitorização
4.2.1. Critérios gerais
Neste subcapítulo pretende-se fazer uma análise crítica dos equipamentos existentes na rede de
drenagem de águas residuais de Santo André face aos critérios constantes na bibliografia e
considerados nesta dissertação e, dessa forma, apurar a necessidade de equipamentos de
monitorização adicionais. Nessa perspetiva, pretende-se com este capítulo apresentar, sempre que se
considere pertinente, sugestões que visem a otimização da rede de monitorização em estudo.
Neste âmbito, de acordo com as diversas recomendações disponíveis para a localização dos
equipamentos de medição, o nível de detalhe de informação pretendido e os objetivos do sistema de
monitorização (investigação aplicada), consideraram-se, para a presente análise, os critérios
apresentados previamente em 2.4.2, Quadro 2.4 e Quadro 2.5, que dizem respeito à densidade de
udómetros proposta na bibliografia da especialidade e à densidade de udómetros em função do nível
de detalhe pretendido, respetivamente; e no que respeita à medição de variáveis hidráulicas, foram
tidos em consideração os critérios apresentados em 2.4.3 através do Quadro 2.6, e que se referem à
localização a considerar para a medição em coletores em função dos objetivos e do detalhe de
informação pretendido.

4.2.2. Medição de precipitação
Para a definição de eventos, face a um período de amostragem de, pelo menos, 15 dias de tempo
seco e a ocorrência de 7 a 10 eventos de precipitação, consideram-se as seguintes definições:
•

Tempo seco: 1 dia com precipitação acumulada igual ou inferior a 0,5 mm e i < 0,25 mm/h.

•

Tempo de chuva: período de tempo com mínimo de 1 h de duração, em que se registe uma
intensidade de precipitação média superior a 1 mm/h.

•

Critério de separação de eventos: período de tempo seco (com intensidade de precipitação
inferior a 0,25 mm/h), entre cada chuvada, de pelo menos 120 minutos, correspondente,
aproximadamente, ao “tempo de concentração” do sistema urbano (“tempo de percurso”).

Para a presente dissertação, as recomendações práticas devem considerar que as malhas
urbanas nas quais a rede de drenagem de águas residuais de Santo André se desenvolve, abrangem
uma área de cerca de 158 km2. Sendo que a área de maior interesse para o estudo (maior densidade
industrial e urbana) conta com uma superfície de aproximadamente 67 km2, na qual se encontram
localizados dois udómetros (estações meteorológicas APS e ZIL2).
Para além destes dois equipamentos, encontra-se ainda disponível um udómetro localizado no
aterro sanitário de RESIM com relevância para a monitorização e que possibilita a validação dos dados
disponibilizados pelo serviço do Weather Underground. Assim, a densidade de udómetros existente
para monitorização na área em estudo enquadra-se no nível de detalhe B (cerca de 1/60 km 2)
considerado nas recomendações (Quadro 2.5).
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No mapa topográfico seguinte (Figura 4.3), apresenta-se a localização das estações
meteorológicas disponíveis junto à ZILS (APS e ZIL2) e a estação meteorológica existente no aterro
sanitário do RESIM (ANEXO I – peça desenhada 003).

Figura 4.3 – Localização das estações meteorológicas disponíveis (Topographic-map, 2019).

Para efeitos de calibração do modelo, considera-se suficiente o conjunto dos registos históricos
de precipitação disponibilizados pelas estações meteorológicas APS e ZIL2 (de 5 em 5 minutos) e de
RESIM (de 10 em 10 minutos), pelo que, não se considera necessária a instalação de udómetros
adicionais.

4.2.3. Medição de caudal
Para a presente dissertação, consideraram-se os seguintes critérios para a medição das variáveis
hidráulicas altura e velocidade do escoamento:
•

Nível de detalhe moderado (Nível B) e alguns critérios de nível de detalhe elevado (Nível A);

•

A medição de altura e velocidade de escoamento efetuou-se em secções críticas do sistema,
nomeadamente em zonas de especial risco de ocorrência de overflows, a fim de verificar o
comportamento do sistema nesses locais e permitir a tomada atempada de decisões que
minimizem a ocorrência desses eventos;

•

Medição de alturas de escoamento/volumes efetuou-se em secções significativas para a
calibração do modelo;

•

Medição de altura e velocidade de escoamento a jusante das zonas industriais com um
histórico de caudais elevados.

Face aos critérios mencionados e de acordo com a análise efetuada, considera-se pertinente a
instalação adicional de três medidores de altura e velocidade tendo-se dado preferência à instalação
dos medidores que se encontrem em seções críticas do sistema onde se tenha verificado a ocorrência
de problemas de funcionamento (overflows), a jusante de indústrias com histórico de caudais elevados
e em seções críticas para a calibração do modelo.
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Assim, de acordo com os critérios referidos, propõe-se, para o futuro, a instalação de medidores
de altura e velocidade adicionais nos seguintes locais:
•

A jusante da Câmara de Reunião Intermédia (Barbuda)

Figura 4.4 – Proposta de localização de medidor de caudal – a jusante da CRI (Barbuda) (Município de Sines, 2016) e (Google
Earth, 2018a).

•

A jusante da E.E. Santo André (junto à CT2)

Figura 4.5 – Proposta de localização de medidor de caudal – a jusante da E.E. Santo André (junto à CT2) (Google Earth,
2018c).

•

A jusante da Câmara de Reunião Geral

Figura 4.6 – Proposta de localização de medidor de caudal – a jusante da CRG (Google Earth, 2018b).

A seleção do local adequado à instalação dos equipamentos de monitorização deverá apoiar-se
em informação real de campo, a fim de avaliar os locais de instalação considerados e confirmar a sua
adequabilidade.
No ANEXO I – peça desenhada 004 apresenta-se a localização dos medidores de caudal
existentes e propostos.
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5. APLICAÇÃO DO MODELO SWMM AO CASO DE ESTUDO
5.1. Aspetos introdutórios
Conforme referido anteriormente, pretendeu-se, através da aplicação do SWMM, analisar o
comportamento hidráulico do sistema de drenagem de Águas Residuais de Santo André e avaliar a
capacidade de encaixe da ETAR de Ribeira de Moinhos, admitindo a presença de uma reserva junto à
ETAR como possível medida de beneficiação do sistema. Sendo que, para efeitos de modelação
hidráulica, foi utilizada nesta dissertação a versão 5.1.013 do programa SWMM.

5.2. Construção do modelo
A construção do modelo no SWMM foi efetuada com base na informação cadastral referente ao
sistema de drenagem de águas residuais de Santo André, disponibilizada pela AdSA para esse efeito.
Para proceder à representação concetual do sistema de drenagem referido, começou por se definir um
conjunto de objetos que descrevessem, de forma detalhada, as caraterísticas físicas dos componentes
do sistema, nomeadamente câmaras de visita, coletores e estações elevatórias.
Deste modo, a representação das câmaras de visita no modelo foi efetuada através da introdução
de nós, neste caso, junctions, permitindo assim, representar o ponto de entrada das afluências na rede.
Já para a concetualização de pontos de descarga, correspondentes a nós terminais do sistema,
introduziu-se no modelo o objeto outfalls.
A concetualização dos coletores da rede foi efetuada recorrendo ao objeto links, em particular
conduits, que permitem o transporte do caudal entre nós no sistema. A cada coletor foi associado o
coeficiente de rugosidade de Manning de acordo com o seu material constituinte, designadamente,
n=0,011 s.m-1/3 para PVC, PEAD e PRFV, n=0,012 s.m-1/3 para grés e n=0,013 s.m-1/3 para ferro fundido.
Importa ainda referir que, a construção do modelo incluiu o emissário projetado, que se prevê que seja
executado futuramente, entre a caixa de reunião da Barbuda (CRI) e a ETAR de Ribeira de Moinhos,
sendo composto por um troço em pressão (CRI-CRG) e um troço com superfície livre (CRG-ETAR).
Sendo de referir que, para a concetualização do troço em pressão foi necessário proceder à introdução
de uma bomba fictícia dado o SWMM não permitir simular hidraulicamente o transporte sob pressão. A
incorporação deste coletor no modelo, foi efetuada com o intuito de prever parâmetros hidráulicos de
escoamento em eventuais cenários de afluência e condições climatéricas que possam ocorrer
futuramente. No ANEXO III – Figura A6 encontra-se a planta de implantação do emissário projetado.
No que diz respeito às estações elevatórias, procedeu-se à sua representação no modelo, através
da associação de um nó Storage Unit, que simula o poço de bombagem, a uma linha que carateriza o
grupo eletrobomba (Pump). Sendo de notar que a conduta elevatória não é simulada hidraulicamente,
assim, as linhas de cada bomba terminam na câmara que permite a transição entre a conduta de
escoamento em pressão e a rede de coletores.
Para assegurar o funcionamento dos grupos eletrobomba, introduziram-se no modelo as curvas
caraterísticas de cada bomba e estabeleceram-se as respetivas regras de controlo (Control rules), de
modo a definir o seu arranque e paragem consoante a altura da lâmina líquida no poço de bombagem.
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Uma vez introduzidos no SWMM todos os objetos e respetivos atributos relativos às diversas
componentes do sistema, segundo a informação disponível para o efeito, obteve-se a representação
concetual do modelo hidráulico da rede de drenagem de águas residuais de Santo André (Figura 5.1).

Figura 5.1 – Representação conceptual do modelo hidráulico da rede de drenagem de águas residuais de Santo
André – SWMM.

Foram ainda introduzidas no modelo as sub-bacias de drenagem referentes à área em estudo
(Figura 5.2). Este procedimento pode justificar-se na medida em que, embora a rede em análise tenha
sido concebida como separativa, pode verificar-se a ocorrência de afluências externas, podendo estas
ser potenciadas pela existência de juntas deficientes ou fendas nos coletores e pelo facto das câmaras
de visita não serem totalmente estanques. Para além do referido, importa ainda ter em consideração
as ligações indevidas que possam existir.

Figura 5.2 – Representação conceptual do modelo hidrológico da rede de drenagem de águas residuais de
Santo André – SWMM.
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5.3. Dados de base ao funcionamento do modelo
Para a constituição da série de dias de tempo seco, considerou-se como critério os dias de
precipitação nula ou com precipitação diária acumulada igual ou inferior a 0,5 mm e i < 0,25 mm/h. Foi
considerado um período de amostragem diária de 15 dias, para o qual se dispunha de dados de
medição de caudal, 11 dias de semana e 4 dias de fim-de-semana, entre 28 de junho e 12 de julho de
2019, ao longo dos quais se registaram 4 fenómenos de precipitação, 3 com uma precipitação
acumulada de 0,25 mm e uma intensidade inferior a 0,25 mm/h e 1 fenómeno com uma precipitação
acumulada de 0,50 mm e uma intensidade inferior a 0,25 mm/h.
As afluências ao sistema em tempo seco consideraram os dados de medição de caudal diário
disponibilizados pela AdSA, obtidos através de caudalímetros eletromagnéticos instalados na E.E. de
Santo André, na E.E. ZIP3, na E.E. RESIM, na E.E. Palmeiras (Petrogal Sul), na Câmara de Reunião
Intermédia (CRI) e, à saída das indústrias clientes Euroresinas, Repsol, Enerfuel, Petrogal, Indorama e
Air Liquide.
Para além dos dados de medição referidos, foram ainda disponibilizados pela AdSA, os registos
de caudal instantâneo medido à entrada da ETAR de Ribeira de Moinhos através de um caudalímetro
ultrassónico e à saída das indústrias Indorama, Repsol e Enerfuel, cujos dados foram recolhidos por
caudalímetros eletromagnéticos. Importa referir que, à data da realização da presente dissertação, não
se dispunha de dados de medição para o caudalímetro eletromagnético localizado à saída da refinaria
Galp Energia que, à semelhança dos anteriores, também efetua registos de caudal instantâneo.
Adicionalmente, torna-se pertinente mencionar que, embora tenha ocorrido recentemente a instalação
de vários sistemas de aquisição de dados (dataloggers) efetuada pela AdSA, em 3 pontos de medição
de caudal, designadamente, na obra de entrada e à saída da E.E. de Santo André, à saída de Santiago
do Cacém e na câmara de reunião da Barbuda (nas ligações a Sines e à Refinaria), para os quais
também não se dispunha de dados à data da elaboração deste estudo.
Com base nos registos de caudal instantâneo disponíveis à entrada da ETAR de Ribeira de
Moinhos no período de tempo seco considerado, procedeu-se à determinação do seu hidrograma
padrão. Face à inexistência da ocorrência de eventos de precipitação relevantes que permitissem
caraterizar o comportamento em período de tempo de chuva em 2019, utilizaram-se os eventos de
chuva de 2017 e os caudais na ETAR nesses períodos. Assumiu-se que o hidrograma padrão de tempo
seco, referente ao ano de 2017, seria análogo ao de 2019, dado que só se tem registos de caudal em
tempo de chuva para 2017.
Foram ainda obtidos os hidrogramas padrão de 2019 referentes às indústrias Indorama, Repsol e
Enerfuel, para as quais também se dispunha de dados de caudais instantâneos.
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Hidrogramas padrão de tempo seco
Em seguida apresentam-se os hidrogramas padrão de tempo seco mencionados, fazendo-se a
distinção entre dias de semana e de fim de semana. Todavia, para efeitos de modelação, apenas foram
utilizados os dados relativos aos dias de semana.
Nas Figura 5.3 e Figura 5.4 apresentam-se os hidrogramas padrão de tempo seco da ETAR de
Ribeira de Moinhos, referentes aos anos de 2019 e 2017, respetivamente, que foram definidos como
uma gama expectável de valores, enquadrada por limites superior e inferior de 90% e 10%,
respetivamente. Os hidrogramas padrão referentes a 2019 foram construídos com base em médias de
registos de caudal com um discretização temporal de 1 minuto referentes ao período de tempo seco
considerado. Já os hidrogramas padrão de 2017, relativos ao mesmo período, foram determinados com
base em médias de registos horários de caudal.
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Figura 5.3 – Hidrograma padrão de semana (a) e fim-de-semana (b) de 2019 e percentis 90% e 10% – ETAR de Ribeira de
Moinhos.

A partir dos hidrogramas padrão de 2019 referentes à ETAR de Ribeira de Moinhos que se
apresentam na Figura 5.3 (a) e (b), verifica-se que, nos dias de semana o caudal de tempo seco
apresentou menores valores entre as 3h e as 6h, com um mínimo de 221,57 L/s às 5h. Verificaram-se
dois valores de caudal máximo relativo, o primeiro de 276,39 L/s às 12h e o segundo de 289,74 L/s às
20h. Já no período relativo ao fim-de-semana, verifica-se através do hidrograma anterior que os valores
extremos ocorrem mais tarde (às 6h, 13h e 21h) e com fatores de ponta inferiores (217,50 L/s, 269,17
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Figura 5.4 – Hidrograma padrão de semana (a) e fim-de-semana (b) de 2017 e percentis 90% e 10% – ETAR de Ribeira de
Moinhos.

62

Relativamente ao hidrogramas padrão de 2017 da ETAR de Ribeira de Moinhos que se se
apresentam na Figura 5.4 (a) e (b), verifica-se que nos dias de semana o caudal de tempo seco
apresentou menores valores entre as 4h e as 8h, com um mínimo de 150,67 L/s às 7h. Observaram-se
dois valores de caudal máximo relativo, o primeiro de 193,58 L/s às 12h e o segundo de 187,56 L/s às
22h. No hidrograma referente aos dias de fim-de-semana, pode observar-se que o valor mínimo ocorre
à mesma hora, 7h, mas com um caudal de 152,08 L/s, e os dois valores de caudal máximo relativo
ocorrem mais cedo (às 10h e 21h) e com caudais superiores (203,68 L/s e 220,76 L/s, respetivamente).
Já no que respeita à variabilidade dos hidrogramas, constata-se que, de um modo geral, esta é
mais evidente no período da noite relativamente ao do dia, sendo esta variabilidade, embora ainda
assim pequena, observável no hidrograma padrão de semana de 2017, Figura 5.4 (a). Em ambos os
hidrogramas apresentados pode ainda notar-se que, a variabilidade registada ao longo do dia pode
dever-se essencialmente ao caudal doméstico afluente à rede embora o seu contributo, em termos de
magnitude, seja inferior ao de indústrias como a Petrogal, Repsol e Indorama.
Efetuando uma análise comparativa dos hidrogramas padrão de semana e de fim-de-semana
referentes aos anos de 2017 e de 2019, constata-se que os valores registados em 2017 foram inferiores
aos observados em 2019, sendo essa diferença mais evidente em dias de semana. Neste contexto,
importa referir que, a entrada em funcionamento de novas indústrias, nomeadamente a Indorama que
não se encontrava a laborar em 2017, pode ter contribuído para o aumento de caudal afluente à ETAR
de Ribeira de Moinhos.
Na Figura 5.5 (a), (b) e (c) apresentam-se os hidrogramas padrão de tempo seco das indústrias
Enerfuel, Indorama e Repsol, respetivamente.
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Figura 5.5 – Hidrograma padrão de semana e fim-de-semana – Enerfuel (a), Indorama (b) e Repsol (c).
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Através da comparação dos hidrogramas padrão de semana e de fim-de-semana referentes à
indústria Enerfuel, Figura 5.5 (a), demonstra-se que estes são muito semelhantes até às 14h,
observando-se após este período valores mais elevados para o hidrograma padrão de semana.
No que diz respeito aos hidrogramas padrão de semana e de fim-de-semana da Indorama, Figura
5.5 (b), verifica-se que nos dias de semana o caudal de tempo seco apresentou valores superiores aos
registados no período de fim-de-semana.
A partir dos hidrogramas padrão de semana e de fim-de-semana da Repsol Figura 5.5 (c) observase que nos dias de fim-de-semana os valores do caudal de tempo seco foram superiores aos registados
no período de semana.
Os fatores de ponta horários dos hidrogramas padrão de tempo seco referentes à ETAR de Ribeira
de Moinhos e das indústrias referidas apresentam-se no Quadro A2 do ANEXO IV. A conclusão é que
a variação de caudais ao longo do dia é muito pequena, com fatores de ponta horários mínimo e máximo
de, 0,96 e 1,18, respetivamente, seja durante a semana seja ao fim de semana.
Caudais afluentes ao sistema em tempo seco
No Quadro 5.1 apresentam-se, para cada ponto de medição da rede, os caudais médios diários
afluentes ao sistema em tempo seco. Sendo de referir que algumas estações elevatórias e pontos de
medição se encontravam desativadas/fora de funcionamento no período considerado.
Quadro 5.1 – Caudais médios diários (industriais e domésticos) afluentes ao sistema em tempo seco.

Ponto de medição
Petrogal
Repsol
Indorama
Air Liquide
Euroresinas
Carbogal (**)
E.E. ZIP2 (**)
E.E. ZIP3
E.E. Palmeiras
Enerfuel
E.E. Santo André
E.E. RESIM
C.M. Santiago do Cacém
C.M. Sines

Caudal médio diário
afluente (L/s)
Semana
92,04
36,99
60,77
0,01*
2,98
0,00
0,00
101,81
0,06
0,85
21,21
0,10*
12,40
20,25*

Caudal médio diário
afluente (L/s)
Fim-de-semana
123,65
46,48
70,94
0,01*
3,85
0,00
0,00
123,51
0,00
0,85
20,63
0,10*
15,56
20,25*

(*) Valor estimado a partir de dados mensais de 2018; (**) E.E. Atualmente desativada/sem funcionamento.

Dados de precipitação
No que diz respeito à simulação em tempo de chuva, para proceder à calibração e validação do
modelo, efetuou-se a separação e classificação dos eventos de precipitação segundo as definições
apresentadas em 4.2.2. Com base nestas, consideraram-se relevantes 9 eventos de precipitação
registados pela estação meteorológica ZIL2 no ano 2017, período para o qual se dispunha de registos
históricos de precipitação e de medição de caudal à entrada da ETAR de Ribeira de Moinhos.
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Na Figura 5.6, apresentam-se os eventos de precipitação considerados e respetivos valores de
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Figura 5.6 – Intensidade de precipitação horária registada na estação meteorológica ZIL2 para diferentes eventos de 2017.

No âmbito da presente dissertação, somente foram utilizados os registos históricos de precipitação
disponibilizados pela estação meteorológica ZIL2. Esta decisão suportou-se no facto dos registos de
precipitação da estação meteorológica RESIM referentes ao ano de 2017 não se encontrarem
disponíveis e os dados de precipitação da estação meteorológica APS não cumprirem com as
definições de tempo de chuva já apresentadas em 4.2.2.

5.4. Calibração e validação do modelo
5.4.1. Processo de calibração e validação do modelo
Uma vez construído o modelo no SWMM e após atribuídos os diversos dados indispensáveis ao
seu funcionamento, torna-se relevante que este possa reproduzir, com algum rigor, o sistema de
drenagem de águas residuais de Santo André. Nesse sentido, assume especial relevância proceder à
calibração e posterior validação do modelo, para as situações de tempo seco e de tempo de chuva.
Para o processo de calibração e validação do modelo em tempo seco foram considerados 9 dias,
para os quais se dispunha de informação, designadamente, os dias 29 e 30 de junho, 2, 3, 4, 5, 10, 11
e 12 de julho de 2019. A calibração do modelo em tempo seco consistiu num processo iterativo, a partir
do qual foram ajustados os parâmetros do modelo através da comparação entre os resultados
simulados e os resultados medidos/observados, em termos de caudais afluentes à ETAR de Ribeira de
Moinhos, tendo sido este processo realizado até ser verificada uma proximidade considerável entre
ambos os resultados. O processo de calibração do modelo para tempo seco foi efetuado para 2/3 dos
dias considerados para o processo de calibração e validação e teve em consideração,
fundamentalmente, o ajuste dos coeficientes de rugosidade de Manning dos coletores. Em face da
escassez de informação, foi necessário arbitrar, em parte dos dias, a forma como os caudais afluíam
ao sistema ao longo do tempo, nomeadamente da indústria Petrogal (alguns dias) e de Sines. O
processo de validação do modelo, foi realizado após concluído o processo de calibração do modelo em
tempo seco, tendo consistido na verificação dos resultados produzidos pelo modelo para o restante 1/3
dos dias considerados para o processo de calibração e validação.
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Uma vez concluído o processo anteriormente descrito, procedeu-se à calibração e validação do
modelo para tempo de chuva. Conforme já mencionado, à data da realização desta dissertação não se
dispunha de registos históricos de caudal em tempo de chuva que permitissem calibrar e validar o
sistema para este período, pelo que, se tornou necessário estabelecer uma metodologia que
possibilitasse a realização deste processo. Considerou-se neste âmbito que seria fundamental, para
efeitos de calibração do modelo, dispor de um coeficiente representativo da relação entre a precipitação
e o escoamento (C’), ao qual se atribuiu a designação de “pseudo-coeficiente de escoamento” dado
que, nem representa o coeficiente do Método Racional, nem um coeficiente de afluência típico de
sistemas águas residuais. De certa forma, e simplificadamente, representasse a percentagem de áreas
impermeáveis ligadas à rede, e por onde se processa a afluência das águas de precipitação ao sistema.
Essa situação resulta de o sistema funcionar como pseudo-separativo, ou seja, só uma pequena parte
das áreas impermeáveis drena para o sistema de drenagem, em tempo de chuva. Apesar dessa porção
ser reduzida, pode ter elevado impacte em termos de magnitude de caudais de ponta nos coletores.
Uma vez determinado o valor de C’, procedeu-se à sua introdução nos parâmetros refentes às
sub-bacias definidas no SWMM, tornando, desta forma, possível o processo de validação do modelo,
que consistiu na comparação dos resultados simulados com os observados para 3 eventos de
precipitação distintos (1/3 dos eventos de precipitação considerados). O coeficiente C’ constitui, assim,
o parâmetro a calibrar.
A determinação do erro associado aos caudais simulados foi efetuada recorrendo à expressão
(5.1):

𝐸𝑄𝑝 =

𝑄𝑝

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜

𝑄𝑝

−𝑄𝑝

𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

× 100

(5.1)

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜

em que:
EQp – erro no caudal de ponta (%);
Qp observado – caudal máximo observado in situ no período de tempo em estudo (l/s);
Qp simulado – caudal máximo obtido por modelação no período de tempo em estudo (l/s).
Os erros associados ao processo foram determinados para valores horários e diários, efetuandose a comparação entre ambos. Os valores de referência considerados para o processo de calibração
e validação do modelo para tempo seco foram de -10% e 10%. Já os valores de referência considerados
na validação do modelo para tempo de chuva foram de -15 e 25% de acordo com Ferreira (2011), citado
por Cândido (2013). Nas seções 5.4.2 e 5.4.3, que a seguir se apresentam, encontram-se os resultados
do processo de calibração e validação do modelo para as situações de tempo seco e de tempo de
chuva, apresentando-se os hidrogramas simulados e observados da ETAR de Ribeira de Moinhos,
assim como os respetivos erros associados.

5.4.2. Tempo seco
Calibração
O processo de calibração do modelo foi realizado para 6 dias (num total de 9 dias de tempo seco,
correspondente a 2/3 dos dias considerados), designadamente, os dias 29 e 30 de junho, 2, 3, 11 e 12
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de julho de 2019. Sendo de referir que, para a realização do processo de calibração do modelo, se
considerou cada simulação em contínuo durante dois dias, de modo a garantir que, o funcionamento
do sistema se encontrasse normalizado, nomeadamente em termos de capacidade dos poços de
bombagem, para evitar uma capacidade de acomodação de volume útil superior à real em condições
de normal funcionamento.
A título de exemplo, apresentam-se os hidrogramas simulados e medidos à entrada da ETAR de
Ribeira de Moinhos e os erros no caudal de ponta associados a estes resultados, referentes aos dias
2 e 3 de julho de 2019 (Figura 5.7 e Figura 5.8). A análise comparativa foi efetuada considerando um
intervalo de discretização temporal de 1 minuto, tendo sido os erros em termos de caudais de ponta
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Figura 5.7 – Caudais medidos versus simulados (02/07/2019) – ETAR de Ribeira de Moinhos.

Através da análise da Figura 5.7, pode observar-se que o modelo tem a capacidade de reproduzir,
com alguma segurança, o comportamento do hidrograma obtido a partir de medições. Todavia, podem
observar-se algumas divergências, nomeadamente, em termos de variação dos caudais de ponta, que
se torna mais evidente no período das 0h às 4h. Em termos quantitativos, observou-se que o erro mais
elevado em termos de caudal de ponta horário foi de -9.91% em relação ao valor medido, tendo-se
verificado às 17h. Já o erro associado ao caudal diário foi de -2,91%, encontrando-se ambos os valores
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Figura 5.8 – Caudais medidos versus simulados (03/07/2019) – ETAR de Ribeira de Moinhos.
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A partir da análise da Figura 5.8, constata-se que, o comportamento do hidrograma adquirido
através do modelo se apresenta próximo do obtido a partir de medições. À semelhança do hidrograma
simulado apresentado na Figura 5.7, podem observar-se algumas divergências relativamente aos
caudais de ponta, sendo neste caso mais evidentes nas primeiras horas do dia e no período das 14h
às 20h. O maior erro associado ao caudal de ponta horário, foi de -13,03% face ao valor medido, tendose verificado às 7h. Já relativamente ao caudal de ponta diário, o erro obtido foi de -5,17%. De acordo
com os valores de referência considerados, pode constatar-se que o primeiro valor referido não se
encontra dentro dos limites definidos. Todavia, este resultado foi considerado aceitável dado o seu
desvio ser pouco significativo.
Neste contexto, torna-se pertinente mencionar que, dada a escassez de informação,
designadamente, no modo como o caudal se encontrava a afluir ao sistema ao longo do tempo em
alguns pontos, e consequente necessidade de arbitrar os dados em falta, o processo de calibração do
modelo em tempo seco revestiu-se de uma alguma complexidade.
Validação
Uma vez efetuada a calibração para os dias referidos, seguiu-se o processo de validação do
modelo, sendo que, este processo de verificação da calibração foi realizado para 1/3 dos dias
disponíveis, 3 dias do período de tempo seco, designadamente, os dias 4, 5 e 10 de julho. À
semelhança do processo de calibração e pelas mesmas razões, também foi considerada para a
realização do processo de validação a simulação em contínuo, durante dois dias.
A Figura 5.9 reporta-se aos resultados do processo de validação para o dia 4 de julho, onde se
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podem observar os caudais simulados e medidos à entrada da ETAR de Ribeira de Moinhos.

Tempo (horas)
Caudal simulado

Caudal medido

Figura 5.9 – Caudais medidos versus simulados (04/07/2019) – ETAR de Ribeira de Moinhos.

No que diz respeito à validação do modelo e através da análise da Figura 5.9, pode constatar-se
que os resultados, quer em termos qualitativos quer em quantitativos, foram semelhantes aos obtidos
para o processo de calibração. O maior erro associado ao caudal de ponta horário foi de -8,30% tendose verificado às 4h. Já relativamente ao caudal diário, o erro obtido foi de -2,10%.
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Deste modo, com base nos resultados apresentados, pode afirmar-se que o modelo permite
reproduzir de forma razoável o sistema de drenagem de águas residuais de Santo André, sendo no
entanto de referir que, para aprimorar a capacidade de resposta do modelo, seria indispensável dispor
da informação que se encontrava em falta à data da presente dissertação.

5.4.3. Tempo de chuva
Calibração
Conforme já referido, o processo de calibração em tempo de chuva baseou-se fundamentalmente
na determinação e posterior introdução no modelo, de um coeficiente representativo da relação entre
a precipitação e escoamento, C’, obtido através do estudo de diferentes eventos de precipitação e
volumes de contribuição pluvial ao sistema, como fenómenos independentes.
Para estimar C’ foram selecionados 6 eventos de precipitação (2/3 dos eventos de precipitação
referidos), ocorridos nos dias 2 e 11 de fevereiro, 3 e 26 de março, 18 de outubro (evento múltiplo) e 4
de novembro de 2017, nos quais os valores de precipitação registados foram, respetivamente, 8,12
mm, 9,90 mm, 5,78 mm, 28,45 mm, 6,74 mm e 4,19 mm, tendo-se avaliado, em paralelo, os
hietogramas e os respetivos hidrogramas.
Para analisar o efeito da precipitação no hidrograma, foram considerados os eventos de
precipitação que ocorreram desde que o hidrograma se afastou do registo padrão de tempo seco, até
que retomou esse registo, cumulativamente. Sendo de referir que estes eventos foram agrupados num
evento múltiplo, dado que, para a caraterização do caudal em tempo de chuva, a análise se efetua para
a componente pluvial do hidrograma designada, neste âmbito, por evento de caudal.
Assim, para a determinação do volume excedente afluente à ETAR de Ribeira de Moinhos
associado a cada evento, identificaram-se vários eventos de caudal, que foram definidos com base no
momento relativamente ao qual a curva de caudal se afastava do limite superior (percentil 90%) do
hidrograma padrão de tempo seco da ETAR de Ribeira de Moinhos, até intersetar novamente esse
limite, regressando assim ao registo padrão. Os eventos de precipitação, para os quais não se observou
alteração no hidrograma, i.e. que não gerassem afluências diretas significativas, não foram
considerados.
Na análise referida, foi considerado o percentil 90% associado ao hidrograma padrão de tempo
seco, dado ter-se constatado que, o caudal medido à entrada da ETAR de Ribeira de Moinhos em dias
com registo de precipitação, excedia o hidrograma padrão de tempo seco mesmo previamente à
ocorrência dos eventos, o que impossibilitava a definição dos eventos de caudal com base neste.
Contudo, para efeitos de cálculo, considerou-se que o volume excedente afluente à ETAR resultaria da
diferença entre o caudal horário do dia de precipitação e o hidrograma padrão de tempo seco de 2017,
observados no intervalo definido como evento de caudal.
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A Figura 5.10 apresenta, a título de exemplo, o hidrograma e hietograma referentes a um evento
de caudal registado no dia 2 de fevereiro de 2017. Nas Figura A7 e Figura A8 do ANEXO V encontramse gráficos idênticos para a totalidade dos eventos considerados.

Figura 5.10 – Exemplo de evento de caudal e de precipitação – ETAR de Ribeira de Moinhos.

Com base na análise anterior, procedeu-se à determinação do volume de contribuição pluvial
afluente à ETAR de Ribeira de Moinhos associado a cada evento de precipitação (conforme pode
observar-se na área assinalada na Figura 5.10), que foi estimado a partir de medições. O volume de
contribuição pluvial associado a cada evento foi estimado a partir da expressão (5.2).
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙 = 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑆

(5.2)

em que:
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙 – é o volume de contribuição pluvial à entrada da ETAR (m3);
𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 – é o volume medido em cada dia à entrada da ETAR (m3);
𝑉𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑆 – é o volume médio de tempo seco à entrada da ETAR (m3).
Posteriormente, para descrever a relação entre a precipitação e o volume de contribuição pluvial,
recorreu-se à técnica estatística de regressão, tendo-se observado uma relação não linear entre as
variáveis referidas e constatado que a relação polinomial seria a que melhor se ajustaria aos dados
considerados.
No Quadro 5.2 encontram-se os volumes de contribuição pluvial ao sistema (m3) e precipitação
(mm) referentes aos eventos considerados para calibração, com base nos quais foi possível obter uma
linha regressão não linear polinomial (Figura 5.11) que relaciona o volume de contribuição pluvial e a
precipitação observada.
Importa mencionar que, o coeficiente C’ não é constante, por diversas razões, incluindo o facto de,
a partir de determinado valor de caudal pluvial afluente, o sistema de drenagem não possuir capacidade
de transporte, ocorrendo a descarga de excedentes (overflows) a montante e que por isso, não chegam
ao medidor instalado na ETAR. Nessa situação, o caudal máximo que aflui à ETAR é limitado pela
capacidade de transporte do sistema de drenagem, ou seja, uma maior precipitação não resulta em

70

maior afluência à ETAR. Deste modo, é expectável que a percentagem de áreas impermeáveis ligadas
ao sistema seja muito reduzida.
O valor do pseudo-coeficiente C’, corresponde ao declive da curva da Figura 5.11, e que apresenta
valor praticamente constante para precipitações diárias até 10 mm a 30 mm, e da ordem de 0,0018.
Ou seja, a percentagem de área impermeável de rede pluvial ligada ao sistema é de cerca de 0,2% do
total da bacia.
O valor de C’ foi estimado para os diferentes eventos de precipitação simulados, tendo sido para
tal, utilizada a expressão (5.3), baseada no método racional.

𝐶′ =

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙

(5.3)

𝑃𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ×𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

em que:
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙 – é o volume de contribuição pluvial à entrada da ETAR (m3);
𝐶 ′ – é o pseudo-coeficiente de escoamento (-);
𝑃𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 – é a precipitação do evento considerado (mm);
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – é a área do conjunto de sub-bacias que contribuem para a ETAR.
Quadro 5.2 – Precipitação (mm) e volume de contribuição pluvial ao sistema (m 3) referentes aos eventos de precipitação
utilizados para calibração.

Evento de
precipitação
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Data

Pn (mm)

04/11/2017
03/03/2017
18/10/2017
02/02/2017
11/02/2017
26/03/2017

4,19
5,78
6,74
8,12
9,90
28,45

Atotal (ha)

Vcontribuição pluvial (m3)

C’

15 800

538
2 019
2 093
2 602
3 431
6 824

0,0008
0,0022
0,0020
0,0020
0,0020
0,0015
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Figura 5.11 – Relação entre a precipitação (mm) e o respetivo volume de contribuição pluvial ao sistema (m 3), por evento.

Uma vez determinado o valor de C’, este pode ser introduzido no modelo matemático para a sua
validação.
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Validação
Para proceder à validação do modelo em tempo de chuva, foram considerados 3 eventos de
precipitação (1/3 dos eventos de precipitação referidos), ocorridos entre as 14h do dia 24 e as 13h do
25; e nos dias 27 de março e 11 de dezembro de 2017, nos quais, os valores de precipitação registados
foram de 14,92 mm, 3,88 mm e 29,42 mm, respetivamente.
No Quadro 5.3 encontram-se os valores de precipitação (mm) e de C’ referentes aos eventos
considerados para validação do modelo.
Quadro 5.3 – Eventos de precipitação utilizados para validação do modelo e estimativa do coeficiente C’.

Evento de
precipitação
P7
P8
P9

̅
𝐂′

Data

Pn (mm)

24/03/2017
27/03/2017
11/12/2017
-

14,92
3,88
29,42
-

Atotal (ha) Vcontribuição pluvial (m3)

15 800

4 644
1 273
7 469
-

C’
0,0020
0,0021
0,0016
0,0019

Uma vez que os dados disponíveis para a validação em tempo de chuva diziam respeito a registos
históricos de precipitação relativos ao ano de 2017, para a análise comparativa dos hidrogramas
medidos e simulados, tornou-se necessário proceder à translação do hidrograma obtido a partir do
modelo calibrado e validado com base em informação referente ao ano de 2019.
Nas Figura 5.12 e Figura 5.13 apresentam-se os resultados de validação do modelo para tempo
de chuva referentes aos eventos de precipitação registados nos dias 11 de dezembro e 24 a 25 de
março de 2017, respetivamente, onde se podem comparar os caudais de ponta horários medidos e
simulados.
A partir da análise dos hidrogramas simulado e medido que se apresentam na Figura 5.12,
verifica-se que o modelo permite reproduzir de forma aceitável o comportamento do hidrograma obtido
a partir de medições. No entanto, nas primeiras duas horas do dia pode observar-se um desfasamento
entre ambos os hidrogramas, correspondendo ao maior erro associado ao caudal de ponta horário para
o dia em análise (34% à 1h). Já relativamente ao caudal diário, o erro obtido foi de 9%. Com base nos
valores de referência considerados para a validação em tempo de chuva, constata-se que, o primeiro
valor referido não se encontra dentro dos limites definidos, todavia considerou-se este resultado
aceitável.
Para além do referido, deve ainda ter-se em consideração que existem vários fatores que podem
contribuir para este resultado, entre os quais se referem os seguintes: a utilização de registos históricos
de precipitação e de caudal de anos distintos e o facto de se dispor de registos de precipitação de
somente um udómetro (ZIL2) na área em estudo (158 km2) à data da realização das simulações
concretizadas.
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Figura 5.12 – Caudais medidos versus simulados (evento 11/12/2017) – ETAR de Ribeira de Moinhos.

Da análise da Figura 5.13, pode constatar-se, com base na observação dos hidrogramas simulado
e medido, que a maior discrepância entre ambos ocorre no período das 11h às 19h. Em termos
quantitativos, pode referir-se que o maior erro associado ao caudal de ponta horário foi de 30% face ao
valor medido, tendo-se verificado às 8h de dia 25. Já relativamente ao caudal diário, o erro obtido foi
de 17%. Segundo os valores de referência considerados para a validação em tempo de chuva, pode
constatar-se que o primeiro valor referido não se encontra a respeitar os limites definidos. Contudo,
considerou que este resultado seria aceitável dado o seu desvio ser pouco significativo face ao limite
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Figura 5.13 – Caudais medidos versus simulados (evento 24/03/2017) – ETAR de Ribeira de Moinhos.

Dada a incerteza associada à variabilidade espacial e temporal da precipitação no que respeita à
modelação hidrológica, para alcançar resultados mais favoráveis seria necessário deter os registos
históricos dos restantes equipamentos de medição de precipitação disponíveis na área em estudo e
que constam nas recomendações para a monitorização apresentadas anteriormente em 4.2.2.
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5.5. Apresentação, análise e discussão dos resultados
5.5.1. Cenários de simulação
No presente capítulo serão apresentados e analisados os resultados da aplicação do modelo,
calibrado e validado, ao sistema de drenagem de águas residuais de Santo André. Tendo em
consideração os objetivos a que se propõe a presente dissertação, foram considerados, os seguintes
dois tipos de cenários de simulação:
•

Cenário tipo A – Destina-se a estimar o volume de armazenamento necessário, em período
de tempo seco, para o caso de ocorrer a interrupção do funcionamento da ETAR de Ribeira
de Moinhos durante 2h, 4h e 6h;

•

Cenário tipo B – Destina-se a otimizar o desempenho do sistema à custa do incremento da
reserva ou volume de regularização, sem efetuar qualquer descarga para a ocorrência de
eventos de precipitação com uma frequência anual de 1x/ano, 5x/ano e 10x/ano, admitindo a
presença de uma reserva adicional junto à ETAR (reserva de fim de linha).

5.5.2. Simulação hidráulica do sistema
•

Cenário tipo A (Tempo seco)

Com este cenário pretende-se simular a interrupção da ETAR de Ribeira de Moinhos para um
período de 2, 4 e 6 horas e estimar o volume de armazenamento necessário para, em período de tempo
seco, evitar a descarga de excedentes para o meio recetor. Para esse efeito, determinou-se que os
períodos de paragem a simular deveriam ocorrer, de forma conservativa, no intervalo com registos de
caudal mais elevados em tempo seco, entre as 12h e as 18h.
Neste cenário consideram-se, para efeitos de armazenamento de caudal, reservas em 3 locais
distintos: duas reservas já existentes no sistema (apresentadas em 3.3), designadamente a bacia de
Santo André, com um volume útil de 5 000 m3 e, a bacia de retenção localizada junto à E.E. ZIP3, com
uma capacidade útil de 7 000 m3. Assim como, uma nova bacia adicional proposta junto à ETAR de
Ribeira de Moinhos, de capacidade a determinar.
Neste contexto, importa referir que, a lógica de gestão do sistema considerada foi a do controlo
das válvulas das duas bacias já existentes no sistema por forma a minimizar o volume da reserva
adicional na ETAR. Isto é, aquando da interrupção da ETAR para os períodos referidos, foram
acionadas as válvulas do sistema junto às bacias existentes, de modo a que os efluentes industriais e
domésticos com by-pass para estas bacias, pudessem ser armazenados nas mesmas.
•

Bacia de retenção (junto da E.E. ZIP3)

Neste cenário de simulação de paragem da ETAR de Ribeira de Moinhos, afluem à bacia de
retenção (Figura 5.14 (a) e (b)) os efluentes provenientes da Refinaria Galp Energia (Petrogal) e das
industriais Repsol, Indorama, Euroresinas e Air Liquide, cujos efluentes são recebidos pela E.E. ZIP3.
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Figura 5.14 – Altura da água (m) (a) e volume ocupado (b) (m3) simulados na bacia de retenção do sistema –
Cenário A.

A partir da análise da Figura 5.14 (a) e (b), constata-se que, para um período de interrupção da
ETAR de 2h, atinge-se uma altura de 0,22 m e é acomodado um volume de, aproximadamente, 772
m3. Já para as 4h e 6h de paragem, a altura e volume simulados foram de 0,48 m e 1 685 m3, e de 0,75
m e 2 642 m3, respetivamente. Com base na análise efetuada pode afirmar-se que, para os períodos
de paragem simulados, a altura e volume máximos da bacia (2,2 m e 7 000 m3) não são excedidos.
•

Bacia de Santo André

Neste cenário, afluem à bacia de Santo André (Figura 5.15 (a) e (b)) os efluentes provenientes de
Vila Nova de Santo André.
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Figura 5.15 – Altura da água (m) (a) e volume ocupado (b) (m3) simulados na bacia de Santo André – Cenário A.

Com base na Figura 5.15 (a) e (b) verifica-se que, para um período de interrupção da ETAR de
2h, são alcançados uma altura de 0,1 m e um volume de 89 m3. Para os períodos de 4h e 6h de
paragem, a altura e volume simulados foram de 0,26 m e 239 m3, e de 0,42 m e 401 m3, respetivamente.
Sendo de referir que, para os períodos de paragem simulados, a altura e volume máximos da bacia
(4,2 m e 5 000 m3) não são excedidos.
•

Bacia adicional proposta junto à ETAR de Ribeira de Moinhos

No presente cenário em estudo, e dada a lógica de gestão do sistema adotada, a bacia proposta
junto à ETAR de Ribeira de Moinhos deverá possuir capacidade para receber os efluentes de Santiago

75

do Cacém, de Sines e da zona 1 (Enerfuel), dado que as bacias de retenção e de Santo André
demonstraram possuir capacidade suficiente para acomodar os efluentes que recebem por by-pass,
durante os períodos de paragem simulados.
Através das simulações efetuadas, foi possível estimar o volume útil da bacia adicional proposta
junto à ETAR, tendo-se verificado que, para o período máximo de 6h de interrupção, seria necessário
um volume útil de 645 m3. Assumiu-se que a bacia proposta teria forma retangular e uma área de 300
m2.
Na Figura 5.16 (a) e (b) apresentam-se os resultados simulados referentes aos períodos de
interrupção de 2h, 4h e 6h para a bacia proposta junto à ETAR.
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Figura 5.16 – Altura da água (m) (a) e volume ocupado (b) (m3) simulados na bacia proposta junto à ETAR – Cenário A.

A partir da análise da Figura 5.16 (a) e (b), constata-se que as alturas da água na bacia proposta
atingidas nos períodos de interrupção de 2h, 4h e 6h foram de 0,55 m, 1,35 m e 2,15 m para os volumes
de reserva de 165 m3, 406 m3 e 645 m3, respetivamente. Nesse sentido, a reserva deveria ser da ordem
de 700 m3 ou superior.
Desta forma, verifica-se que para um período máximo de paragem de 6h, são armazenados 2642
m3 na bacia de retenção (junto da E.E. ZIP3), 401 m 3 na bacia de Santo André e, 645 m3 na bacia
adicional proposta junto à ETAR, sendo o restante volume armazenado ao longo dos coletores do
sistema.

•

Cenário tipo B (Tempo de chuva)

Com este cenário, pretendeu-se prever qual seria a capacidade de encaixe da ETAR de Ribeira
de Moinhos, em tempo de chuva, na presença da reserva anteriormente calculada (Cenário tipo A). A
formulação deste cenário, torna-se pertinente na medida em que, através deste, é possível estimar o
período que, em condições normais de funcionamento, a ETAR de Ribeira de Moinhos poderia
permanecer sem descarregar, em tempo de chuva, na presença de uma reserva de fim de linha e,
desta forma, observar de que modo o desempenho do sistema iria beneficiar com a implementação
desta medida.
À semelhança do cenário anterior e de modo a minimizar o volume da reserva adicional na ETAR,
neste cenário de simulação, foi igualmente considerada uma lógica de gestão do sistema através do
controlo das válvulas das duas bacias existentes no sistema.
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Para efeitos de simulação, foram considerados vários eventos de precipitação com diferentes
probabilidades de ocorrência. Para esse propósito, foram consideradas, a partir das frequências
referidas por Ferreira (2006), as intensidades de precipitação dos eventos com uma frequência anual
de 1, 5 e 10 vezes (F1, F5 e F10), obtidas com base na análise do regime de precipitações na região
de Lisboa referente a 18 anos hidrológicos completos. Esta decisão foi suportada pelo facto de
chuvadas de elevada frequência, que ocorrem mais do que uma vez por ano, apresentarem particular
interesse no que diz respeito à avaliação do comportamento dos sistemas de drenagem, em termos de
probabilidade ou risco de descarga de excedentes para o meio recetor. Neste cenário, foi considerada
uma duração de precipitação de 4h (tc da bacia em estudo), de modo a assegurar a contribuição de
toda a área da bacia de drenagem para o caudal de ponta máximo, que corresponde, neste estudo, à
área total do conjunto de todas as sub-bacias do sistema.
No Quadro 5.4, apresentam-se as precipitações selecionadas para a simulação do cenário
considerado, caraterizadas pelas respetivas frequências e intensidades.
Quadro 5.4 – Precipitações consideradas para a simulação.

Frequência
evento
(-)
F1
F5
F10

Frequência
(-)

I (intensidade)
(mm/h)

D (duração)
(h)

1x/ano
5x/ano
10x/ano

13,9
8,0
6,3

4,0

Os eventos de precipitação utilizados para a simulação do presente cenário, foram considerados,
conservativamente, no período com registos de caudal mais elevados em tempo seco, tendo sido
considerado para o efeito um hietograma padrão constante. Para estabelecer a condição de entrada
de caudal na bacia proposta, o cenário em estudo teve em consideração o caudal nominal de 0,5 m3/s
da ETAR de Ribeira de Moinhos. Uma vez efetuada a simulação para as várias precipitações
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consideradas, obtiveram-se os resultados que se apresentam na Figura 5.17 (a) e (b).
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Figura 5.17 – Altura da água (m) e volume ocupado (m3) na bacia adicional proposta junto à ETAR – Cenário B (Eventos F1,
F5 e F10).

Através da observação dos resultados obtidos no cenário B, pode constatar-se que, com a
ocorrência do evento F1, de intensidade 13,9 mm/h, foi necessário armazenar um volume de 603 m3
na bacia proposta junto à ETAR, tendo-se atingido uma altura de 2,01 m. Já para os restantes eventos,
F5 e F10, de intensidades 8,0 mm/h e 6,3 mm/h, verificou-se que não foi necessário armazenar efluente
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na bacia, dado que, por otimização operacional se enchem as bacias existentes. Deste modo, pode
verificar-se que, para a ocorrência dos eventos considerados, em particular do evento F1, a bacia
proposta permitiu armazenar um volume de efluente considerável, tendo-se verificado que a ETAR não
necessitou de efetuar a descarga de excedentes para o meio recetor.

5.5.3. Síntese do diagnóstico do sistema
A análise do funcionamento do sistema de águas residuais de Santo André foi efetuada de acordo
com os dados disponibilizados pela AdSA para o efeito. O estudo efetuado contou com lacunas em
termos de informação. Todavia, foi possível, a partir dos processos de calibração e validação,
reproduzir de forma aceitável o comportamento do sistema de drenagem de águas residuais de Santo
André. Constatando-se que, globalmente, os erros associados se encontraram dentro ou próximos dos
limites preconizados.
Em tempo de chuva, observou-se que o desvio entre os resultados simulados e medidos foi mais
evidente, considerando-se que esta situação poderá ter-se devido ao facto de, não se dispor de
medições de caudais em tempo de chuva, referentes ao mesmo ano considerado para a calibração e
validação em tempo seco. Adicionalmente, importa referir que fatores como a variabilidade espacial da
precipitação, podem ter constituído uma fonte de incerteza significativa para a modelação hidrológica,
dado que somente foram considerados os registos de precipitação de um udómetro para a totalidade
da área em estudo, tendo-se assim considerado uma distribuição uniforme da precipitação ao longo da
mesma.
No que diz respeito aos cenários formulados, foi possível constatar que o desempenho do sistema
beneficiaria com a presença de uma reserva de capacidade da ordem de 700 m3 junto à ETAR (reserva
de fim de linha), nomeadamente no caso de se tornar necessária a interrupção do funcionamento da
ETAR e perante a ocorrência de eventos de precipitação mais significativos.
Para uma análise mais cuidada do funcionamento do sistema e respetiva calibração, considerase indispensável dispor de informação adicional, designadamente registos relativos aos caudais de
tempo seco que não se encontravam disponíveis à data da presente dissertação, registo histórico de
caudais e de precipitação dos restantes udómetros disponíveis na área em estudo (RESIM e APS) em
tempo de chuva, bem como medições de caudais excedentes, nos locais de descarga, para este
período.

5.5.4. Medidas de beneficiação do modelo de drenagem
Com base na análise do desempenho do sistema efetuada a partir da simulação dinâmica
realizada, referem-se as seguintes medidas de beneficiação:
•

Monitorização, em tempo real, do desempenho do sistema;

•

Erradicar ligações indevidas de águas pluviais;

•

Colocar/construir reservas ao longo do sistema, nomeadamente em locais considerados
críticos, junto de descarregadores de segurança ou alívio.
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA
A presente dissertação teve como principal objetivo a análise do desempenho dinâmico do sistema
de drenagem de águas residuais de Santo André através da aplicação do modelo de simulação SWMM,
após calibrado e validado com dados de campo. Neste âmbito, foram formulados dois cenários tipo de
simulação com o intuito de avaliar medidas de beneficiação do sistema com vista ao controlo de
descargas diretas de excedentes. Adicionalmente, propôs-se uma estratégia de monitorização com
ênfase na medição de precipitação e variáveis hidráulicas, designadamente alturas de escoamento,
velocidades e caudais.
No âmbito das recomendações para a monitorização, face aos critérios mencionados e segundo
a análise efetuada, considerou-se que os registos históricos de precipitação disponibilizados pelos 3
udómetros disponíveis na área em estudo, nomeadamente, APS, ZIL2 e RESIM, seriam adequados,
pelo que não se julga necessária a instalação de udómetros adicionais. Já no que diz respeito à
medição de caudal, considerou-se que seria pertinente a instalação adicional de três medidores de
altura e velocidade nos seguintes locais: a jusante da Câmara de Reunião Intermédia (Barbuda), a
jusante da E.E. de Santo André (junto à CT2) e a jusante da Câmara de Reunião Geral (CRG).
Para a análise do desempenho do sistema de drenagem de águas residuais de Santo André foram
considerados os dados disponibilizados pela AdSA. Apesar das lacunas existentes em termos de
informação, foi possível reproduzir, a partir dos processos de calibração e validação, o comportamento
do sistema, com erros associados dentro dos limites admissíveis. Tendo-se observado que, em tempo
de chuva, os erros associados aos resultados simulados face aos medidos foram mais evidentes. Na
origem desta situação, poderá encontrar-se o facto de terem sido utilizadas medições de caudal
refentes a anos distintos e a incerteza associada à variabilidade espacial da precipitação, uma vez que
apenas foram utilizados os registos de precipitação de um udómetro (ZIL2).
Relativamente aos cenários simulados, foi possível constatar que, no caso de interrupção do
funcionamento da ETAR de Ribeira de Moinhos durante 2h, 4h e 6h (Cenário tipo A), em período de
tempo seco, as reservas existentes ao longo do sistema, bacia de retenção junto à E.E. ZIP3 e bacia
de Santo André, possuem capacidade para acomodar os efluentes que recebem ao longo dos períodos
de interrupção da ETAR simulados. Sendo de referir que a bacia de retenção atingiu cerca de 38% da
sua capacidade para uma interrupção da ETAR de 6h e a bacia de Santo André aproximadamente 8%
para o mesmo período. Para este cenário, verificou-se ainda que a bacia adicional proposta junto à
ETAR (reserva de fim de linha) deveria possuir um volume de armazenamento útil da ordem de 700 m3
para um período máximo de interrupção da ETAR de 6h.
De acordo com os resultados obtidos no cenário tipo B, verificou-se que na ocorrência do evento
F1, de intensidade 13,9 mm/h, foi necessário armazenar um volume de 603 m3 na bacia proposta junto
à ETAR, tendo-se atingido uma altura de 2,01 m. Nos restantes eventos, F5 e F10, de intensidades 8,0
mm/h e 6,3 mm/h, não foi necessário armazenar efluente na bacia dada a otimização do desempenho
das outras duas reservas. Assim, com base nos resultados simulados, concluiu-se que, para a
ocorrência de eventos mais significativos, a bacia proposta junto à ETAR permite armazenar um volume
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de efluente considerável, evitando que a ETAR necessite de efetuar a descarga de excedentes para o
meio recetor. Do ponto de vista prático, e considerando que será difícil operacionalizar de forma ótima
a manobra das válvulas, acredita-se que a bacia adicional junto à ETAR deveria dispor de, pelo menos,
1 800 m3, correspondente a um período de paragem de cerca de 2h, tempo suficiente para o aviso e
acionamento das válvulas.
Com base no estudo desenvolvido, surgem algumas questões pertinentes e com potencial
interesse para estudos futuros.
•

Dadas as lacunas existentes em termos de informação à data da realização da presente
dissertação, considera-se que, para aprimorar o modelo desenvolvido, em termos de
capacidade de resposta, seria fundamental dispor de mais medições de caudal em tempo
seco e em tempo de chuva, e em 2019. Referindo-se neste contexto, como sugestão futura
para o aperfeiçoamento do modelo, a utilização dos dados recolhidos pelos equipamentos de
medição de caudal instalados recentemente pela AdSA cujos resultados não se encontravam
disponíveis no momento da realização deste estudo;

•

Para a realização de simulações em tempo de chuva, seria igualmente relevante dispor de
registos de precipitação para os udómetros disponíveis e com influência na área de estudo,
a fim de caraterizar, tanto quanto possível, a variabilidade espacial da precipitação;

•

No que concerne aos cenários de simulação, refere-se que seria interessante formular um
cenário de simulação que previsse a instalação de reservas ao longo do sistema, ao invés de
se considerar uma reserva de fim de linha junto à ETAR, nomeadamente em locais
considerados críticos, onde se tenha verificado a ocorrência da descarga de excedentes
(overflows).
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ANEXO II – OPERAÇÃO E PROCESSO DE TRATAMENTO DA ETAR
RIBEIRA DE MOINHOS
Processo de tratamento
Na ETAR de Ribeira de Moinhos é utilizado o processo de tratamento de lamas ativadas por
arejamento convencional, em média carga, composta pela seguinte linha de tratamento (Rodrigues,
2008):
•

Tratamento da fase líquida: tratamento preliminar, envolvendo os processos de gradagem,
desarenamento, tamisação, remoção de óleos e gorduras por flotação e homogeneização,
tratamento primário, efetuado através de decantação primária, e tratamento secundário,
realizado por tratamento biológico por lamas ativadas e decantação secundária;

• Tratamento da fase sólida: tratamento de lamas, através do espessamento de lamas por
flotação e desidratação de lamas.
• Tratamento da fase líquida
Tratamento Preliminar
As águas residuais que dão entrada na ETAR de Ribeira de Moinhos são, inicialmente, submetidas
a uma medição de caudal efetuada por um medidor ultrassónico em canal Parshall. Posteriormente,
segue-se a gradagem de limpeza mecânica dos sólidos de maiores dimensões no canal principal,
Figura A1 – (a), e gradagem de limpeza manual no canal de by-pass. Em seguida, remoção de areias
em desarenador de entrada tangencial, Figura A1 – (b), sendo estas enviadas à posteriori para um
classificador de areias. A jusante do desarenador, encontra-se instalado um tamisador para remoção
de sólidos finos e/ou fibrosos Figura A1 – (c) (Rodrigues, 2008).
(a)

(b)

(c)

Figura A1 – Grade mecânica média (a), desarenador (b) e grade fina (c) (Rodrigues, 2008).

No que respeita ao processo de remoção de óleos e gorduras, este efetua-se por flotação com
insuflação de ar, em dois flotadores com um volume unitário útil de 264 m3, Figura A2 – (a), sendo de
seguida, realizada a desidratação de óleos e gorduras em centrífuga. Por último, efetua-se, num tanque
retangular com um volume útil de 3600 m3, a homogeneização do efluente, Figura A2 – (b) (Rodrigues,
2008).

A.11

(a)

(b)

Figura A2 – Tanque de remoção de óleos e gorduras (a) e tanque de homogeneização (b) (Águas de Santo André, 2019a) e
(Rodrigues, 2008).

Tratamento Primário
Uma vez findado o processo de tratamento preliminar, o efluente segue, graviticamente, até à fase
de tratamento seguinte, tratamento primário, sendo o caudal repartido de modo a distribuir
uniformemente o caudal afluente pelas duas linhas de tratamento. Assim, a decantação primária,
efetua-se em dois órgãos de planta circular, com um diâmetro interior de 26 m, altura de 3,9 m e um
volume útil unitário de 1 750 m3, equipados com pontes raspadoras de superfície e de fundo, dos quais
resultam lamas primárias que são posteriormente conduzidas graviticamente até ao reservatório de
lamas mistas (Figura A3) (Rodrigues, 2008).

Figura A3 – Decantadores primários (Rodrigues, 2008).

Tratamento Secundário
O tratamento secundário realizado na ETAR de Ribeira de Moinhos, consiste num processo de
tratamento biológico por biomassa suspensa, designadamente, processo de lamas ativadas em regime
de média carga. Este processo efetua-se em dois tanques de arejamento com um volume útil unitário
de 3 240 m3, encontrando-se cada tanque equipado com 12 arejadores de superfície, Figura A4 – (a)
(Rodrigues, 2008).
A separação sólido-líquido efetua-se em dois decantadores secundários de planta circular
equipados com pontes raspadoras de fundo, com um volume útil unitário de 3 175 m3, Figura A4 – (b).
Parte das lamas biológicas depositadas nos decantadores secundários, são recirculadas para montante
do tanque de arejamento, de modo a manter uma concentração adequada, e as lamas em excesso,
são elevadas até ao reservatório de lamas mistas (Rodrigues, 2008).
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(a)

(b)

Figura A4 – Tanque de arejamento (a) e decantador secundário nº1 (b) (Águas de Santo André, 2019a).

No Quadro A1, apresenta-se, de forma sintetizada, as caraterísticas dimensionais dos principais
órgãos de tratamento da fase líquida da ETAR de Ribeira de Moinhos.
Quadro A1 – Caraterísticas dimensionais dos principais órgãos de tratamento da fase líquida (Hidra, 2007).

Órgão

•

Parâmetro

Flotador
(x2)

Comprimento [m]
Largura [m]
Profundidade [m]
Volume útil [m3]
Área superficial [m2]
Inclinação do fundo

26,45
5,55
1,8
264
-

Tanque de
Decantador
homogeneização primário (2x)
60
20
3
3 600
-

26
3,9
1 750
530
1:0,07

Tanque de
arejamento
(2x)

Decantador
secundário
(2x)

46,5
15,5
4,5
3 240
-

35
3,9
3 175
961
1:0,05

Tratamento da fase sólida
As lamas provenientes dos tratamentos primário e secundário são elevadas conjuntamente a partir

do reservatório de lamas mistas, que efetua a sua homogeneização, até a um espessador de planta
circular com um volume útil de 795 m3 (Figura A5). Neste, processa-se o espessamento gravítico das
lamas mistas recebidas que são, posteriormente, elevadas até a uma centrífuga, onde são desidratadas
e por fim depositadas em aterro (Santo André) (Rodrigues, 2008).

Figura A5 – Espessador de lamas – ETAR Ribeira de Moinhos (Rodrigues, 2008).
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ANEXO III – PLANTA EMISSÁRIO PROJETADO

Figura A6 – Planta de implantação do emissário projetado entre a caixa de reunião da Barbuda e a ETAR de
Ribeira de Moinhos
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ANEXO IV – FATORES DE PONTA HORÁRIOS DOS HIDROGRAMAS
PADRÃO DE TEMPO SECO
Quadro A2 – Fatores de ponta horários do hidrograma padrão referentes aos dias de semana (a), (c), (e) e (g) e
de fim-de-semana (b), (d), (f) e (h) da ETAR de Ribeira de Moinhos, Indorama, Repsol, e Enerfuel,
respetivamente.

a)
Hora do
dia (h)
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Fph
0,98
0,93
0,91
0,89
0,88
0,86
0,86
0,93
1,00
1,01
1,03
1,04
1,07
1,07
1,02
0,99
0,98
1,01
1,05
1,09
1,12
1,12
1,09
1,05

e)
Hora do
dia (h)
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Hora do
dia (h)
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Fph
1,01
1,00
0,96
0,92
0,92
0,93
0,87
0,87
0,96
1,05
1,06
1,08
1,07
1,07
1,04
1,03
0,98
0,97
0,97
1,02
1,07
1,08
1,08
1,01

0,98
0,98
0,99
0,98
0,96
0,96
0,94
0,96
0,93
0,97
1,03
0,99
1,09
1,02
1,02
1,02
1,07
1,07
1,07
1,05
1,00
0,97
0,98
0,97

Hora do
dia (h)
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Hora do
dia (h)
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Fph
0,99
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
1,01
1,00
1,01
0,99
0,99
1,00
1,00
1,01
0,98
1,01
1,01
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00

g)

f)
Fph

d)

c)

b)

Fph
0,99
0,97
0,99
0,96
0,95
0,94
0,96
0,97
0,97
0,93
1,06
1,05
1,04
0,97
1,09
1,04
1,09
1,00
1,07
0,99
0,96
0,98
1,02
1,01

Hora do
dia (h)
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Hora do
dia (h)
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Fph
1,00
1,00
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,01
1,00
0,99
1,01
1,01
0,99
0,97
0,99
1,02
1,00
0,99
0,99
1,01
1,00
1,01
1,00

h)
Fph
0,96
0,98
0,96
0,94
0,93
0,94
0,95
0,94
0,97
0,99
0,94
0,97
1,06
1,09
1,13
1,12
1,13
1,10
0,99
0,94
1,00
1,03
0,98
0,95

Hora do
dia (h)
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Fph
1,00
1,08
0,99
0,99
0,98
0,94
0,95
0,96
1,13
1,01
0,97
0,96
1,05
1,14
1,18
1,02
1,07
0,93
1,01
0,90
0,93
0,92
0,95
0,96
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ANEXO V – HIDROGRAMAS E HIETOGRAMAS RELATIVOS A
EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO

Figura A7 – Evento de caudal e de precipitação (dias 11 de fevereiro, 3, 24 e 26 de março) – ETAR de Ribeira
de Moinhos.
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Figura A8 – Evento de caudal e de precipitação (dias 27 de março, 18 de outubro, 4 de novembro e 11 de
dezembro) – ETAR de Ribeira de Moinhos.
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