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Resumo 

 

A infiltração nos sistemas de drenagem urbana é inevitável, contribui para um pior despenho, 

degradação das redes e para uma faturação mais elevada dos munícipes derivado do aumento de 

caudais nas redes, que provocam um aumento dos custos operacionais nas estações de tratamento 

(ETAR) e no transporte. O aumento da degradação e o envelhecimento dos sistemas tendem a 

aumentar este tipo de afluências indevidas e assim torna-se relevante a sua avaliação de forma a que 

as entidades gestoras intervenham em partes críticas das redes. 

Nas fases de projeto e operação, para conceção ou reabilitação de sistemas de drenagem, torna-se 

útil a avaliação do comportamento hidráulico através de modelos matemáticos de simulação, como é o 

caso do Storm Water Management Model (SWMM). 

Na presente dissertação pretende-se avaliar os caudais de infiltração no intercetor geral do Subsistema 

da Costa do Estoril para o período de verão, em tempo seco, recorrendo ao SWMM. Para tal construiu-

se todo o modelo físico do Subsistema da Costa do Estoril e executou-se a calibração e validação 

apenas do intercetor geral. Devido a configuração do intercetor geral, rede comprida com várias 

contribuições de caudais residuais desfasados ao longo do tempo, pretende-se avaliar a fiabilidade dos 

métodos convencionais na estimativa dos caudais de infiltração e por último avaliou-se os caudais de 

infiltração com recurso ao modelo construído e com base no decreto regulamentar n.º 23/95, de 23 de 

Agosto. 

Os resultados obtidos servirão de suporte ao trabalho das entidades gestoras e permitirão a realização 

de trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Drenagem Urbana, afluências indevidas, infiltração, modelação matemática, SWMM, 

atenuação de caudais. 
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Abstract 

 

Infiltration in urban drainage systems is unavoidable. It results in bad performance and degradation for 

the system and to higher costs to residents, which are caused by the increase in flow rates that lead to 

higher operational costs in waste treatment plants and transportation. These undue affluences tend to 

be aggravated by the system’s degradation and aging. Because of these, it is important to evaluate the 

drainage systems, to better instruct intervention by their public utility. 

It is useful to evaluate the hydraulic behavior with mathematical simulation models during the stages of 

planning and operation of new or rehabilitated drainage systems. An example of such a model is Storm 

Water Management Model (SWMM). 

In this thesis, I evaluate the infiltration flow rates in the general interceptor of the Estoril Seaside 

Subsystem for the Summer dry season, using the SWMM. To that end, in this thesis I have calibrated 

and validated a model of the Estoril Seaside Subsystem for the general interceptor. Due to the 

characteristics of the general interceptor and a long network of residual flows that are lagged over time, 

we can test the reliability of conventional methods in estimating infiltration. Lastly, we use the model and 

evaluate the infiltration flows, also using the regulatory decree (Decreto Regulamentar nº 23/95) of 

August 23rd. 

The results will serve as support to the work of the managing public utilities and improve future work. 

Key words: Urban drainage, undue affluence, infiltration, mathematic modelling, SWMM. 
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1.  Introdução 

1.1.  Enquadramento e relevância da tese 
 

Em Portugal, a maioria das redes de drenagem urbana apresenta uma grande contribuição de 

afluências indevidas, sendo a infiltração de águas subterrâneas na rede quase sempre inevitável, 

acontecendo em maior ou em menor escala, sendo uma preocupação constante das entidades 

gestoras. 

A afluência de caudais de infiltração está diretamente relacionada com a deterioração do estado 

estrutural da rede, na medida em que o envelhecimento dos equipamentos e a degradação da rede 

influencia o aumento de caudais de infiltração.  

As principais deficiências estruturais que contribuem para a ocorrência do fenómeno da infiltração são 

o assentamento dos coletores, a fendilhação, deformações nas juntas e nas ligações e o colapso. 

Assim, a integridade estrutural dos sistemas de drenagem, no qual se inclui a estanquidade, com vista 

na redução dos caudais de infiltração, deve ser tida em conta por parte das entidades gestoras 

(Cardoso et. al, 2006).  

O aumento de caudais na rede de drenagem por infiltração pode causar alguns problemas, como: 

o Entrada em carga dos coletores, levando ao extravasamento para as ruas, e dando origem a 

potenciais problemas de saúde pública, assim como a ocorrência de descargas de emergência, 

que têm como inconveniente a introdução no meio recetor de águas poluídas. 

o Insuficiente capacidade de tratamento de águas residuais nas estações de tratamento (ETAR) 

e de bombeamento das estações elevatórias levando a descargas de emergência para o meio 

recetor. 

o Diminuição da eficiência dos processos de tratamento na ETAR devido à alteração das cargas 

hidráulicas e da diluição da água, diminuindo a concentração de poluentes. 

o Aumento de custos operacionais no transporte e tratamento. 

Os caudais de infiltração afetam o desempenho dos sistemas separativos domésticos, diminuindo a 

eficiência nos processos de tratamento das estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e a 

eficácia da rede de drenagem urbana, uma vez que a contribuição destes caudais com as afluências 

pluviais causa a sobrecarga hidráulica do sistema. O acréscimo de caudal na rede aumenta os custos 

operacionais e a necessidade de reforçar a rede antes do previsto. São exemplos desta necessidade 

o aumento da capacidade de transporte da rede, aumento da elevação do conjunto de eletrobombas, 

e do aumento do volume de tratamento da ETAR. 

O acréscimo de caudais na rede aumenta os custos diretos de transporte, nos quais se inclui o gasto 

energético para bombagem de um maior caudal, e o do tratamento de efluentes na ETAR visto que, 

com as águas de infiltração, o volume total de efluente aumenta e ocorre diluição das águas residuais. 

Segundo Ellis (2001), no Reino Unido estima-se que estes custos rondem os 1.3 M€/m3/dia.  No sentido 
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da redução de custos relacionados com a infiltração de água subterrânea na rede, tornam-se relevantes 

os estudos que permitam quantificar o caudal indevido por infiltração, identificar zonas cíticas onde o 

investimento de reabilitação da rede compense os custos acrescidos derivados destas afluências, com 

o objetivo de aumentar o desempenho dos sistemas de drenagem e da redução dos caudais por 

infiltração. 

Apesar dos impactes negativos aos sistemas de drenagem descritos anteriormente, a infiltração em 

tempo seco contribui para a autolimpeza da rede, reduzindo os odores, a sedimentação e o risco de 

corrosão (Kracht et al, 2008). No entanto sabe-se que a infiltração nas redes é inevitável, sendo 

impossível a sua eliminação total e que os impactos negativos têm um maior peso do que os positivos. 

Torna-se necessário o seu controlo e diminuição significativa destes caudais (Cardoso et al., 2002). 

Neste sentido a avaliação da infiltração em sistemas de drenagem urbana tem interesse para as 

entidades gestoras não só porque permite analisar os impactes anteriormente referidos como permite 

fazer uma avaliação do desempenho estrutural, hidráulico e ambiental da rede, avaliando a eficácia e 

eficiência do sistema. A presente dissertação foi desenvolvida com a colaboração da EPAL-AdLVT 

(Águas de Lisboa e Vale do Tejo – Grupo Águas de Portugal), na qual se inclui a concessão da SANEST 

(Saneamento da Costa do Estoril, S.A.), para a avaliação dos caudais de infiltração no subsistema da 

Costa do Estoril, com recurso a modelação matemática. 

 

1.2. Objetivos da dissertação 
 

O objetivo principal desta dissertação é avaliar o caudal de infiltração, em tempo seco e no período de 

Verão, para uma rede de grandes dimensões em termos de comprimento e diâmetro de coletores, com 

diversas afluências ao longo do seu percurso, considerando como caso de estudo o intercetor geral do 

subsistema da Costa do Estoril. Para a avaliação do caudal de infiltração no intercetor geral recorreu-

se à modelação matemática, através do software SWMM (Storm Water Management Model, US EPA). 

Para tal, foi necessário proceder à construção de toda a rede de drenagem do subsistema da Costa do 

Estoril, de forma o mais semelhante possível à realidade, de modo a traduzir o seu comportamento o 

melhor possível. Através de dados cadastrais e de caudais monitorizados da rede, construiu-se, 

calibrou-se e validou-se o modelo de drenagem do subsistema da Costa do Estoril e aferiu-se a 

existência de uma atenuação de caudais no intercetor geral, com recurso ao desfasamento padrão de 

caudais. Esta análise teve como objetivo avaliar a aplicabilidade dos métodos convencionais na 

avaliação dos caudais de infiltração, para o intercetor geral. Após verificada a aplicabilidade destes 

métodos, estimou-se os caudais de infiltração, para se avaliar o desempenho estrutural da rede de 

drenagem.    
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Os objetivos da presente dissertação são: 

o Aprofundar os conhecimentos na área da hidráulica da drenagem urbana de águas residuais 

domésticas, mais especificamente na caracterização e quantificação de afluências indevidas, 

como é o caso da infiltração; 

o Desenvolver conhecimentos para construção de modelos matemáticos para redes de 

drenagem; 

o Avaliar a aplicabilidade da metodologia de quantificação de caudais de infiltração utilizada, num 

estudo anterior para o intercetor geral, por Rosmaninho (2017). Neste estudo avalia-se os 

caudais de infiltração através de caudais mínimos noturnos; 

o Analisar os caudais de infiltração com recurso ao modelo matemático, em tempo seco, no 

período do Verão. 

1.3. Estrutura da dissertação 
 

A presente dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos, cujo conteúdo se apresentará de 

forma resumida nesta secção. 

No presente capítulo, Capítulo 1, é descrito o enquadramento e relevância do tema da dissertação, 

referem-se os objetivos e a estrutura da dissertação. 

No Capítulo 2 começa-se por fazer uma revisão bibliográfica, na qual se classificam os tipos de 

sistemas de drenagem urbana, apresenta-se o conceito de afluências indevidas, descrevendo os 

diferentes tipos, analisa-se a presença inevitável dos caudais de infiltração base nas redes de 

drenagem, descrevendo a sua origem e natureza, bem como a importância de avaliar os caudais de 

infiltração. Neste capítulo descrevem-se alguns métodos de quantificação do caudal de infiltração, os 

que terão mais destaque no presente estudo, e referem-se as ligações do presente estudo com o 

trabalho da dissertação de Rosmaninho (2017). 

No Capítulo 3 propõem-se uma abordagem metodológica para a modelação de um sistema de 

drenagem, em tempo seco, com o objetivo de servir de guia noutros trabalhos simulados. Descreve-se 

a metodologia usada na calibração do modelo construído e da avaliação de caudais mínimos com base 

num desfasamento de hidrogramas. 

No Capítulo 4 apresenta-se uma descrição do caso de estudo, o intercetor geral, em que se referem 

alguns dados técnicos da rede que podem contribuir para análise em estudo, e descreve-se a 

importância da visita técnica ao subsistema da Costa do Estoril, não só para colmatar algumas dúvidas 

existentes como para ficar com uma noção do comportamento da rede. Faz-se uma súmula da 

informação disponibilizada pela entidade gestora, nomeadamente, dos dados físicos e de caudal em 

tempo seco. Por último, ainda nesta secção, procede-se à aplicação da metodologia apresentada no 

capítulo anterior, no que diz respeito à construção do modelo matemático com recurso ao software 

SWMM e à calibração e validação para tempo seco, no período do Verão. 
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O Capítulo 5 é reservado aos resultados e aplicação do modelo, em que se pretende realizar a 

avaliação do caudal de infiltração no intercetor geral. Começa-se por aplicar a metodologia para 

avaliação dos caudais mínimos com base no desfasamento de hidrogramas, depois constatar a 

diferença da soma dos caudais mínimos dos emissários que contribuem para o caudal do intercetor 

geral com o caudal mínimo simulado para o ponto Q10, ponto do intercetor geral que foi monitorizado 

para o período de análise do estudo e que tem em conta todas as contribuições de caudal. Com base 

no critério regulamentar, descrito e analisado no Capítulo 2, e por recurso ao modelo, avalia-se o caudal 

de infiltração do intercetor geral. 

No Capítulo 6 aborda-se as conclusões em relação ao caso de estudo desenvolvido na presente 

dissertação e serão apresentam-se propostas para trabalhos futuros, para o prosseguimento da 

investigação. 

Por fim, apresentam-se dois anexos que complementam o trabalho desenvolvido. O primeiro diz 

respeito ao cálculo da área da parede dos coletores no intercetor geral e o segundo ao artigo, 

desenvolvido no âmbito da presente tese, submetido ao 18º Encontro de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (18º ENASB).  
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2. Afluências indevidas em sistemas de drenagem 

2.1. Introdução teórica 
 

A avaliação de afluências indevidas em sistemas de drenagem urbana é uma temática complexa e que 

requer a introdução de alguns conhecimentos base das redes de drenagem.  

Os sistemas de drenagem em espaço urbano têm como finalidade a recolha e transporte de águas 

residuais. Segundo Cardoso M.A. (2008), de forma a assegurar que as descargas para o meio recetor 

tenham a qualidade exigida, convém, sempre que possível, realizar-se o tratamento das águas 

residuais numa estação de tratamento (ETAR). Em determinadas situações, como acontece por vezes 

nas descargas de emergência para evitar a sobrecarga hidráulica dos sistemas, nem sempre se 

consegue tratar os efluentes antes de os introduzir no meio recetor. As descargas sem o tratamento 

devido devem ser evitadas com o objetivo de reduzir o impacto nos ecossistemas. A recolha dos 

caudais de origem pluvial, quando bem dimensionada, permite minimizar a ocorrência de inundações 

que têm origem no escoamento de águas de bacias impermeáveis. Essencialmente são constituídos 

por uma rede de coletores, que transportam os diferentes caudais, separados por câmaras de visita 

sempre que existir uma junção, mudança de direção, inclinação ou diâmetros de coletores diferentes e 

entre alinhamentos retos, com um distanciamento máximo de 60 m e 100 m, caso se trate 

respetivamente de coletores não visitáveis ou visitáveis. Os emissários têm como objetivo recolher o 

afluente da rede e por vezes em sistemas de saneamento a nível intermunicipal, existe necessidade 

de incluir um intercetor geral que recolhe as águas residuais dos emissários. Em alguns sistemas 

existem também estações elevatórias que elevam o caudal de zonas baixas da rede para coletores 

principais, e descarregadores de tempestades, estrategicamente posicionados em zonas da rede, com 

o objetivo de permitir a descarga de caudais em excesso ou, em sistemas unitários, desviar os caudais 

de tempo seco para tratamentos na ETAR. Na Figura 2.1 ilustra-se o sistema de águas residuais da 

Costa do Estoril (Lisboa, Portugal), sendo que a zona em estudo serve como exemplo demonstrativo 

por conter a maioria dos constituintes descritos em cima. 
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Figura 2.1 Esquema do Subsistema da Costa do Estoril 

 

À rede de drenagem pode afluir caudais de origem doméstica, industrial, pluvial e de infiltração (Metcalf 

& Eddy, 2004). O caudal doméstico tem origem na utilização de águas em residências, em atividades 

comerciais e ainda em locais públicos. Estas águas caracterizam-se por ter pouca variabilidade das 

características ao longo do tempo, serem biodegradáveis e por grandes quantidades de matéria 

orgânica (artigo 115 do Decreto-Regulamentar Nº 23/95). Pelo contrário, as águas provenientes da 

atividade industrial apresentam no tempo grande variabilidade das suas características. Assim como o 

nome indica, os caudais pluviais têm origem na precipitação atmosférica que cai nas bacias de 

drenagem, e nas bacias limítrofes contribuintes, as quais são coletadas através de acessórios da rede 

(sarjetas, sumidouros e ralos) para o sistema de drenagem. Em comparação com as águas residuais 

de origem doméstica e industrial, estes efluentes são, normalmente, mais diluídos, tendo menor 

presença de compostos orgânicos. Os caudais de infiltração podem ser divididos em três grupos quanto 

à sua origem: infiltração de base, infiltração direta e infiltração induzida pela precipitação. Os caudais 

de infiltração de base contemplam as águas existentes no subsolo que se infiltram na rede e a infiltração 

de exfiltração de coletores cruzados. O grupo da infiltração direta inclui as ligações de bombagens para 

rebaixamento do nível freático e os caudais provenientes dos desvios de águas superficiais e 

subterrâneas. A infiltração induzida pela precipitação diz respeito não só às infiltrações através das 

câmaras de visita como também às que ocorrem por exfiltração de coletores pluviais. As infiltrações de 

base e as induzidas pela precipitação afluem à rede de drenagem devido às deficiências das tubagens, 

juntas ou câmaras de visita. As deficiências estruturais devem-se a assentamentos, fendas e roturas, 

ou seja, ao estado de conservação e conceção da rede. Desta forma, as infiltrações podem ser mais 
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ou menos significativas consoante o nível freático se encontre acima ou abaixo do sistema de 

drenagem, respetivamente.  

De acordo com o artigo 116º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de agosto de 1995 os sistemas de 

drenagem urbana podem ser de vários tipos (representados na Figura 2.2), dependendo do tipo de 

águas residuais que afluem ao sistema: 

a) Unitários, constituídos por uma única rede de coletores onde afluem conjuntamente as águas 

residuais de origem doméstica, pluvial e industrial; 

b) Separativos domésticos e pluviais, o que na teoria de traduz por uma rede que receberia todos 

os caudais domésticos e industriais e outra as águas consideradas pluviais. Na prática, não é 

o que se verifica. Como será analisado adiante, os coletores domésticos transportam, além dos 

caudais domésticos e industriais, águas de infiltração e águas pluviais derivado de ligações 

indevidas. No caso dos coletores pluviais, por vezes, existem ligações indevidas de águas 

domésticas nas redes de drenagem. Este é o tipo de sistema de drenagem urbana mais usual 

para o transporte de águas residuais.   

c) Mistos, parte da rede é do tipo unitário e outra parte é separativa. Acontece frequentemente 

em espaços urbanos que contêm redes antigas, em que o sistema é unitário e na conceção de 

novas redes de drenagem se optou pelo sistema separativo.  

d) Separativos parciais ou pseudo-separativos, que em condições excecionais, se admite a 

ligação de águas pluviais aos coletores domésticos. Este tipo de rede de drenagem pode ser 

dimensionado quando os caudais pluviais não tenham condições de afluírem graviticamente a 

coletores pluviais. Em novas urbanizações e empreendimentos, este tipo de sistema de 

drenagem não é frequente. 

 

Figura 2.2 - Tipos de sistemas e componentes de drenagem urbana (adaptado de USEPA,2005) 
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Os tipos de sistemas de drenagem descritos anteriormente são os mais frequentemente aplicados em 

Portugal, designados por sistemas convencionais. Ainda assim, existem soluções denominadas por 

não convencionais para pequenas populações a servir e em zonas orograficamente e topograficamente 

adversas. Para estes casos, estas soluções são tecnicamente e economicamente melhores que as 

tradicionais (Cardoso, M.A. 2008). Apenas como exemplo, uma das soluções de sistemas não 

convencionais é a de coletor gravítico de pequeno diâmetro. Esta solução tem como vantagem ser 

economicamente menos dispendiosa que as soluções convencionais no primeiro investimento. Este 

tipo de sistema aplica-se usualmente no transporte de caudais em zonas planas ou com elevados níveis 

freáticos. Em comparação com o sistema gravíticos convencionais, apresenta como desvantagem os 

elevados encargos na exploração e conservação da rede de drenagem (Matos, J. S. e Ferreira, F. 

2014). Refere-se também a existência de outros sistemas não convencionais, como o sistema de 

esgotos decantados (que foi utilizado em povoações nos Concelhos de Vila Real e de Leiria), o sistema 

sob vácuo (aplicado na Aroeira, Concelho de Almada), sistema de ar comprimido, sistema simplificado 

e sistema sob pressão (Cardoso, M.A. 2008). No entanto, não sendo estes objetos da presente 

dissertação fica-se apenas pela sua enumeração. 

Segundo o artigo 119º e 120º do Decreto-Regulamentar Nº 23/95, que dizem respeito, respetivamente, 

à conceção de novos sistemas e de reabilitação dos sistemas de drenagem, deve-se implementar 

sempre que possível o sistema separativo, excetuando os casos da reabilitação de sistemas em que 

não seja possível a sua execução, por exemplo, nas zonas históricas, devido à pequena largura das 

ruas. Os sistemas convencionais separativos apresentam como vantagem o transporte separado de 

águas com origens distintas, permitindo que sejam sujeitos a tratamentos diferentes. Por outro lado, 

apresentam como desvantagens não só os custos acrescidos do investimento inicial, o facto de ser 

necessário dimensionar duas redes de drenagem, como também ser necessário o rigor construtivo nas 

ligações de ramais prediais. Os sistemas convencionais unitários, sendo que só precisam de um único 

coletor, que transporta a totalidade dos caudais, têm como vantagem os reduzidos custos no primeiro 

investimento. No tempo de chuva ou húmido, devido a grandes afluências de caudal à rede unitária, 

podem ocorrer descargas de caudais poluídos no meio recetor, que têm impactes negativos no 

ambiente, e aumenta os encargos de energia e de exploração em estações elevatórias e de tratamento. 

No entanto, na prática, afluem aos sistemas separativos caudais pluviais com origem em ligações 

indevidas de pequenas áreas interiores e da via pública, funcionando assim como pseudo-separativos 

(Rodrigues, 2013). 

Na Figura 2.3 apresenta-se, a título exemplificativo, um hidrograma representativo de uma rede de 

drenagem doméstica em tempo húmido e seco. Do gráfico podemos observar os caudais afluentes as 

redes de drenagem doméstica, sendo que se destacam as afluências indevidas de origem pluvial e de 

infiltração de base (originária das águas subterrâneas). Segundo Metcalf e Eddy, 2004 a infiltração 

mantém-se constante e representa uma parte significativa dos caudais mínimos noturnos, variando 

apenas com a altura do ano (verão e inverno).  
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Figura 2.3 Caudais afluentes as redes de drenagem em tempo húmido e seco (adaptado de Metcalf & Eddy, 2004) 

 

Torna-se assim importante definir e identificar todos os tipos de afluências indevidas no sistema de 

drenagem urbana uma vez que são uma causa importante para o mau desempenho e acelerado 

desgaste da rede (Cardoso et. Al., 2002).  

Segundo EPAL-LVT (2017) as afluências indevidas diferem relativamente à sua origem ou entrada na 

rede, aos efeitos que provocam e às diferentes medidas mitigadoras dos impactos que se adotam. 

Quanto à origem, consideram-se quatro grupos de afluências indevidas: I/I (terminologia anglo-

saxónica que significa iniltration/Inflow), domésticas, industriais e de maré.  

O primeiro grupo I/I contempla a infiltração (“infiltration”), que se subdivide em infiltração de base 

proveniente da infiltração de águas subterrâneas através de anomalias da rede, infiltração direta que 

pode decorrer do desvio de águas, quer superficiais ou subterrâneas, e por infiltração proveniente da 

precipitação. Este primeiro grupo contempla ainda o escoamento direto (“Inflow”), que ocorre devido a 

ligações ilícitas ou ao escoamento superficial que entra em caixas de vistas através das tampas. Com 

a Figura 2.4 pretende-se evidenciar a diferença entre as diferentes afluências indevidas abrangidas 

pela terminologia anglo-saxónica I/I.  
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Figura 2.4 Distinção ente Infiltração de base e "Inflow" (Kesik, 2015) 

 

Na monitorização de caudais, e dispondo de dados de udómetros, torna-se evidente a contribuição de 

caudal pluvial através da relação dos picos de caudal com os eventos de precipitação. As ligações 

domésticas indevidas na rede separativa pluvial, à partida devido aos grandes diâmetros utlizados, não 

trazem problemas hidráulicos, mas têm um impacte negativo no ambiente devido à introdução direta 

dos caudais no meio recetor sem o devido tratamento. Usualmente, os caudais pluviais têm menor 

concentração de compostos orgânicos e apresentam uma maior diluição, levando a descargas para o 

meio recetor sem a necessidade de tratamento. No entanto, nos casos em que existe essa 

necessidade, o tratamento, em comparação com o das águas residuais de origem doméstica é mais 

reduzido. Deste modo, a afluência de ligações indevidas de caudais domésticos, com maior 

concentração de matéria orgânica e carga de poluentes, vai constituir um risco ao meio recetor. No 

caso das afluências indevidas com origem em marés ocorre a entrada de águas salinas que tem uma 

concentração elevada em cloretos (como o cloreto de sódio, NaCl), que contribuem para acelerar a 

degradação das infraestruturas do sistema e dificultam os processos de tratamento biológico das águas 

residuais. De uma forma resumida e mais completa apresenta-se, na Figura 2.5, os tipos de afluências 

indevidas e as suas origens. 

O estado de conservação da rede é um fator a ter em conta, especialmente se o nível freático estiver 

acima dos coletores, porque através do assentamento das juntas, fendas em câmaras de visita e devido 

ao estado de conservação do material dos coletores existe um aumento muito significativo dos caudais 

de infiltração. Sendo um ciclo, uma vez que o aumento da infiltração leva a um agravamento do caudal 

na rede e, consequentemente, com a entrada de sedimentos conduz a um aceleramento da 

deterioração dos coletores, aumentado consequentemente a infiltração ao longo do tempo. Esta 

entrada de sedimentos tem também outro impacto negativo na rede que é a danificação de 

equipamentos mecânicos. O aumento do caudal na rede conduz a um aumento dos custos de 

operacionais (incluindo aumento de custos de bombagem), de manutenção, ocorrendo mais descargas 
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(em número e em quantidade) e entrada em carga consequentes da possível insuficiência na 

capacidade de transporte e tratamento dos caudais na ETAR, podendo originar inundações e 

contaminação, tanto dos solos como dos recursos hídricos. A infiltração diminui ainda a eficiência de 

tratamento de águas residuais na ETAR, pois com o aumento do caudal ocorre uma diluição dos 

poluentes, a água a ser tratada apresenta uma menor concentração, logo mais difícil será a remoção 

dos poluentes por processos biológicos. 

 

 

Figura 2.5 Origens e tipos de afluências indevidas (EPAL - LVT, 2017) 

 

Na conceção e dimensionamento de redes de drenagem doméstica deve-se ter em consideração a 

redução de caudais de infiltração e as ligações de caudais com origem pluvial, ou seja, a ligações 
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indevidas que não deveriam entrar no sistema. Apesar destas afluências indevidas terem grande 

contribuição de caudal nas redes de drenagem urbana, a presente dissertação terá como foco as 

infiltrações nas redes separativas de caudais domésticos, uma vez que a infiltração está sempre 

presente em maior ou menor escala.  

 

2.2. Metodologias para avaliação do caudal de infiltração 
 

Uma vez apresentada a ocorrência de infiltração nas redes de drenagem urbana, sendo inevitável a 

ocorrência deste tipo de afluência e analisado os impactos negativos da infiltração no desempenho 

funcional dos sistemas, torna-se relevante estudar as metodologias para avaliação e quantificação do 

caudal de infiltração de forma a aferir o desempenho da rede e a analisar áreas críticas para se poder 

mitigar os impactes hidráulicos, económicos e ambientais. Os principais obstáculos na quantificação 

do caudal de infiltração têm a ver com a dificuldade, a incerteza e por vezes a dispendiosa análise. A 

quantificação dos caudais de infiltração não se pode realizar de forma direta, uma vez que a água ao 

se infiltrar no coletor doméstico mistura-se com as outras componentes residuais existentes, como as 

águas residuais de origem doméstica ou pluvial. Devido à impossibilidade de quantificar diretamente o 

caudal de infiltração, usualmente, dependendo de caso para caso, e consoante a informação disponível 

ou às possibilidades de se recorrer a determinado método de quantificação, estima-se o caudal de 

infiltração com menor ou maior grau de incerteza, dependendo da metodologia aplicada.  

Segundo Cardoso et. al (2002) o problema da quantificação da infiltração ocorre não só durante a vida 

útil das estruturas (fase de exploração / operação), quando se pretende fazer uma avaliação do 

desempenho da rede, como na fase de projeto, para determinar os caudais de dimensionamento.  

Na fase de projeto para calcular os caudais de dimensionamento, em Portugal, recorre-se ao artigo 

126.º do Decreto Regulamentar nº 23/95 que define os caudais de infiltração. Este refere que no projeto 

de novos sistemas de drenagem os caudais de infiltração devem ser cuidadosamente ponderados, e 

que dependem das características hidrogeológicas do solo, do tipo e estado de conservação do material 

dos coletores e das juntas. Aconselha que, na fase de projeto, através de procedimentos construtivos 

adequados, seja minimizada a afluência destes caudais a redes domésticas e industriais. No caso de 

não se possuir dados locais, o regulamento estabelece que os valores destes caudais podem ser 

estimados, através das seguintes abordagens: 

   

a) Igual ao caudal médio anual, nas redes de pequenos aglomerados com coletores a 

jusante até 300 mm; 

b) Proporcional ao comprimento e ao diâmetro dos coletores, nas redes de médios e 

grande aglomerados; neste último caso, quando se trate de coletores recentes ou a 

construir, podem estimar-se valores de caudais de infiltração da ordem de 0.500 m3/dia, 

por centímetro de diâmetro e por quilómetro de comprimento da rede pública, podendo 
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atingir-se valores de 4 m3/dia, por centímetro e por quilómetro, em coletores de precária 

construção e conservação. 

c) Os valores referidos nas alíneas a) e b) podem ser inferiores sempre que estiver 

assegurada uma melhor estanquidade da rede, nomeadamente no que respeita aos 

coletores, juntas e câmaras de visita.” 

 

Segundo Heaney, J. P. Et al (1999) e aconselhado pela ASCE-WEF (American Society of Civil 

Engineers Water Environment Federation), nos EUA (Estados Unidos da América), para projetos de 

sistemas gravíticos domésticos o caudal de infiltração deve estar compreendido no intervalo 0.05 e 

1.39 m3/dia/(cm.km). Num estudo em relação aos sistemas de drenagem do Canadá (NRC, 2003) 

refere-se que a infiltração média nos sistemas ronda os 3 m3/dia/(cm.km) e considera-se infiltração 

excessiva os 5 m3/dia/(cm.km). Metcalf & Eddy (2004) considera que sendo o intervalo dos caudais de 

infiltração deve estar compreendido entre 0.1 e 10 m3/dia/(cm.km), que a US EPA (United States 

Environmental Protection Agency) estabelece os valores superiores a 7.5 m3/dia/(cm.km) como 

excessivos. Estes valores regulamentos devem servir para o controlo e avaliação da infiltração de forma 

a melhorar-se o desempenho dos sistemas. No Reino Unido, é aconselhado que, na análise de projeto, 

se considere 10% da secção do coletor doméstico destinado para caudais de infiltração (White et. al., 

1997).  

O grande impulso na definição e estimação desta e de outras influências indevidas deveu-se à 

imposição dos governos dos estados federais dos EUA (Estados Unidos da América) exigindo que, 

para financiarem a construções de ETAR (estações de tratamento de águas residuais), as entidades 

gestoras tinham de comprovar que nas redes de drenagem não afluíam grandes volumes de caudais 

indevidos (Metcalf & Eddy, 2004).  

Na fase de exploração / operação está incluída a reabilitação dos sistemas onde a estimativa deste tipo 

de afluências indevidas tem grande importância na identificação das zonas críticas e no estudo do 

desempenho dos sistemas, de forma a aferir também a contribuição das obras de reabilitação na 

diminuição das afluências de infiltração. Nesta fase, na estimativa dos caudais de infiltração, recorre-

se a diversas metodologias que se resumem na Figura 2.6. Serão analisados apenas os métodos de 

quantificação importantes para a análise efetuada nesta dissertação, mas deve-se referir que existem 

modelos muito diversificados e que tem vantagens e desvantagens em comparação uns com os outros, 

dependendo do grau de incerteza na estimativa, dos dados de informação disponíveis dos subsistemas 

e dos custos na sua análise. Deste modo, na Figura 2.6, para a avaliação de caudais de infiltração, 

apresentam-se os métodos analíticos convencionais de análise de caudal e químicos, os métodos 

analíticos não convencionais dos isótopos e por último os modelos de simulação.  
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Figura 2.6 Métodos para avaliação de caudais de infiltração (baseado em Rosmaninho, 2017) 

 

Antes de se iniciar a descrição da metodologia de análise de caudais em tempo seco convém fazer 

a definição de caudal em tempo seco, usada na presente dissertação. Assim, o caudal em tempo seco 

refere-se ao caudal de águas residuais que aflui à rede de drenagem durante intervalos de tempo seco, 

períodos em que o caudal da rede não tenha contribuição direta de um dado evento pluviométrico. Na 

terminologia anglo-saxónica este caudal define-se normalmente por “dry weather flow” (DWF). Deste 

modo, como se ilustra na Figura 2.7, o caudal em tempo de chuva na rede de drenagem é o somatório 

das componentes do caudal em tempo seco (águas residuais domésticas, águas residuais industriais 

e infiltração base) com a infiltração e “inflow” (I/I) induzidos pela precipitação..  

 

 

Figura 2.7 Esquematização das componentes de caudal em tempo seco (DWF) e em tempo de chuva (adaptado de Franz, 
2007) 
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Com base na Figura 2.7 chega-se a equação (2.1), em que o caudal que circula na rede em tempo 

seco (QT, total do caudal em tempo seco) é igual a contribuição das águas residuais (QAR, caudal 

residual doméstico e industrial) com o caudal de infiltração de base (Qinf). 

𝑄𝑇 =  𝑄𝐴𝑅 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 (2.1) 

Esta é a hipótese base dos métodos convencionais de análise de caudais de infiltração. Assim, 

para se estimar o valor da infiltração, faz-se a diferença do caudal total em tempo seco (QT), 

determinado através da soma de caudais de tempo seco registados, por séries temporais diárias ou 

horárias, na secção mais a jusante da bacia ao longo de um período de tempo, com a contribuição de 

águas residuais (QAR) para o mesmo intervalo de tempo.  Para se estimar os caudais residuais 

domésticos recorre-se frequentemente a uma metodologia teórica, proposta por Brombach et al., 

(2002), que tem em conta a capitação média doméstica diária (C), a população servida pelo sistema 

de drenagem (Pop), o caudal anual de descargas industriais (Q ind) e ainda tem em consideração um 

fator de afluência à rede de 90%. 

𝑄𝐴𝑅
𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0,9𝐶 ∗ 𝑃𝑜𝑝 ∗ 365 +  𝑄𝑖𝑛𝑑 (2.2) 

 

Devido à variação do nível freático e deste poder influenciar o caudal de infiltração, o tempo de análise, 

para determinação do caudal total analisado por séries temporais deve ser suficientemente longo. 

Normalmente, em vários casos de estudo, considera-se pelo menos um ano, porque tal como se referiu 

anteriormente, o nível freático tem uma variação sazonal. Este método analítico de quantificação do 

caudal de infiltração requer dados relativos à capitação, população, descargas industriais, dados de 

medição contínua de caudal e ainda registos de precipitação diária para se poder distinguir os dias em 

que os eventos pluviométricos não têm contribuição no escoamento das redes, dias de tempo seco.  

Nem sempre se dispõem de todos os dados que a metodologia descrita necessita e pode ser impossível 

quantificá-los. Assim, surgiu a metodologia dos caudais mínimos noturnos que se baseia na medição 

do caudal mínimo com recurso a análise de registos de caudais para tempo seco. Esta abordagem 

considera que o caudal mínimo se obtém de madrugada, preferencialmente entre as 2h e as 4h da 

manhã (Amorim 2007), uma vez que é no período da noite que o caudal de água residual assume 

valores mais baixos, atingindo o valor mínimo diário. Cardoso et al. (2002) considera que o caudal 

mínimo deve ser obtido no período entre as 0h e as 6h da manhã. Podendo assim se considerar que o 

caudal mínimo noturno é igual ao caudal de infiltração da rede.  Esta análise, apesar de ser pouco 

rigorosa, pode ser aplicável a pequenas bacias. Por aplicação desta abordagem simplificada Staufer et 

al. (2012) estimou que o caudal de infiltração para o sistema de Mützenich era aproximadamente 30% 

do caudal total de águas residuais. Uma das justificações para se ter obtido este valor deve-se 

essencialmente a que grande parte da rede se encontrava abaixo do nível freático.    

Cohen (1998) definiu a equação (2.3) que permite avaliar o caudal de infiltração base numa rede de 

drenagem (Qinf), através do caudal mínimo (Qmín) e caudal médio (Qméd) registado em séries de medição 

de caudal diário em tempo seco. Assim, o caudal de infiltração base obtém-se através da diferença 
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entre o caudal mínimo e uma constante K (que varia entre 8% e 12%, dependendo da densidade 

populacional da bacia da rede de drenagem em estudo) a multiplicar pelo caudal médio. 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝑄𝑚í𝑛 − 𝐾𝑄𝑚é𝑑  (2.3) 

Esta expressão indica que o volume de águas residuais médio noturno para tempo seco varia, em 

média, entre 8% e 12% do caudal médio diário (Qméd). Apesar deste método apresentar como vantagem 

uma melhor adaptação as características da bacia de estudo, pode conduzir (para bacias menos 

urbanizadas) a valores de caudais de infiltração base negativos, o que obviamente não ocorre. 

Para a avaliação dos caudais de infiltração, em tempo seco, Cardoso et. al (2002) sugere a equação 

(2.4) em que o caudal de infiltração (Qinf) é igual a uma contante K (com K a variar entre 0 e 1) a 

multiplicar pelo caudal mínimo (Qmín). Esta constante terá em conta a percentagem de águas residuais 

média que influencia o caudal mínimo noturno.  

  𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐾𝑄𝑚í𝑛   (2.4) 

A quantificação da infiltração por métodos convencionais de análise de caudal em tempo seco està 

dependente do registo das séries temporais da medição de caudais e de precipitação. Estes métodos 

geralmente estão condicionados por diversos erros. Por exemplo na medição os caudais noturnos 

podem ser influenciados por descargas industriais ou outras ligações indevidas, a qualidade da 

medição pode ser afetada por erros de leitura dos aparelhos de medição ou pelo reduzido caudal de 

escoamento. A falta de informação ou dados que permitem caracterizar as contribuições de caudais 

podem levar a se optar por métodos que estão sujeitos a maiores incertezas de análise.  

Segundo Gamboa et. al (2000), para redes de grande extensão, poderá ocorrer um efeito de atenuação 

do padrão diário de caudais que se verifica com maior incidência a jusante da rede. Esta atenuação 

deve-se principalmente ao desfasamento entre os hidrogramas padrão diário do escoamento principal 

com o dos afluentes. Este efeito poderá conduzir a grandes incertezas na quantificação do caudal de 

infiltração base através de métodos convencionais. 

Os métodos convencionais químicos recorrem às propriedades químicas da água residual, 

normalmente às concentrações de poluentes, para determinar as origens das águas residuais nos 

sistemas de drenagem urbano. Segundo Viera (2014), este método geralmente aplica-se para tempo 

seco e assenta na hipótese de que a água de infiltração apresenta uma concentração reduzida de 

poluentes. Assim, quando se mistura com o caudal de outras origens com maiores concentrações de 

poluentes, como o caso da água doméstica, ocorre diluição do caudal total, reduzindo a concentração 

de poluentes nas águas residuais.  

Com base neste pressuposto, que as águas de infiltração apresentam concentrações de poluentes 

inferiores, e com a equação (2.1), é possível estimar-se a fração de infiltração pela comparação entre 

as concentrações de matéria orgânica ou de nutrientes presentes no caudal total, com as 

concentrações típicas do caudal residual (caudal residual doméstico e industrial), definido na equação 

(2.1) como QAR. Estas concentrações, típicas do caudal de origem residual, podem ser obtidas em 
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estudos já realizados ou por ponderação do consumo de água numa bacia de drenagem e da respetiva 

população. 

Um dos trabalhos mais desenvolvidos neste âmbito, por Kracht e Gujer (2004), é o das Séries 

Temporais de Cargas de Poluentes. Este método determina a infiltração de águas não poluídas para 

uma dada secção do coletor, com base na monitorização de caudais e da concentração de um dado 

poluente, para o mesmo período e sem paragens. Após análise dos dados monitorizados, constrói-se 

um modelo de simulação matemático para descrever a concentração de determinado poluente em 

função do caudal medido. Assim, é necessário escolher-se um determinado poluente que possua 

concentrações distintas e permita diferenciar entre a água residual e água de infiltração. Usualmente 

utiliza-se o CQO, que é uma propriedade química apropriada para este método e permite obter uma 

separação química satisfatória do hidrograma de águas residuais. A abordagem com esta propriedade 

é mais simplista em termos de cálculos, uma vez que na maioria dos casos se pode admitir que a 

concentração de matéria orgânica nas águas freáticas é muito baixa, podendo ser desprezada quando 

comparada com a água residual doméstica (Kracht e Gujer, 2004).  

Bénédittis e Bertrand-Krajewski (2004a) realizaram um estudo no qual se estimou o caudal de 

infiltração, para a mesma rede de drenagem, através de diferentes métodos analíticos: uns do tipo de 

medição de caudal e outros segundo o princípio do método químico. Neste estudo chegou-se à 

conclusão que os métodos convencionais para estimação do caudal de infiltração apresentam uma 

incerteza significativa, sendo que os resultados extremos de caudal variaram para o estudo alvo em 

quase 20%. Com base nestas incertezas dos métodos convencionais surgem os métodos não 

convencionais. 

Assim, no âmbito do projeto de investigação APUSS (Assessing Infiltration and exfiltration on the 

Performance of Urban Sewer Systems), que contou com a colaboração de Portugal e outros países da 

Europa e decorreu entre 2001 e 2004, foi aplicado o método dos Isótopos estáveis de oxigénio para 

a quantificação da infiltração em sistemas de drenagem de águas residuais. Este método baseia-se na 

medição dos isótopos estáveis e naturais de oxigénio 16O e 18O (Kracht et al., 2005) para depois 

estudar-se as razões isotópicas, designadas por 𝜹18O (este estudo implica a realização de uma análise 

química do caudal residual). 

Segundo Vieira (2014), o oxigénio (O) tem três isótopos estáveis o 16O, 17O e o 18O enquanto que o 

átomo de hidrogénio (H) apenas possui dois isótopos estáveis: 1H 2H. Os isótopos são átomos do 

mesmo elemento químico, neste caso do elemento químico da água (H2O), que contém o mesmo 

número de protões e eletrões num átomo, mas que diferem no número de neutrões presentes no seu 

núcleo. A concentração de um certo isótopo em águas naturais depende das características dos 

eventos pluviométricos, como a altitude, distância ao oceano e a latitude, do ciclo da água através dos 

processos de evaporação ou condensação e inda por trocas minerais (Bénédittis e Bertrand-Krajewski, 

2004b). Na Figura 2.8 quantifica-se as razões isotópicas, 𝜹18O, para alguns tipos de águas naturais.  
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Figura 2.8 Razões isotópicas em diferentes águas de origem natural (adaptado de Schilperoot, 2004) 

 

Segundo Rodrigues (2013), os isótopos estáveis presentes em águas naturais podem ser utilizados 

para a determinação da estimação do caudal de infiltração, uma vez que estes não variam facilmente 

com a atividade biológica presente na água ou com alterações químicas e por ainda se desconfiar que 

também não têm alteração com o uso urbano da água. Se a água de abastecimento para consumo 

humano que origina água residual e a água de aquíferos derivada da infiltração tiverem valores distintos 

para os isótopos, é possível a determinação da relação do isótopo num determinado local de uma rede 

de drenagem, que através de um balanço de massa, permite estimar o caudal de infiltração. Apesar 

desta limitação, de só poder ser aplicado quando as características isotópicas das águas de consumo 

e das águas subterrâneas sejam diferentes, é um método, comparativamente aos métodos 

convencionais químicos, de fácil aplicação e pouco dispendioso.  

Por último é possível recorrer a modelos matemáticos para estimar a infiltração de base. Estes 

baseiam-se em métodos de simulação reproduzindo o comportamento de um sistema de drenagem 

através de dados físicos e hidráulicos do sistema. Para além da construção de um modelo dinâmico, 

este deve ser calibrado e verificado em tempo seco (com base em séries de dados passados, de caudal 

e de precipitação, devidamente tratados estatisticamente). Para tal necessita-se de realizar 

monitorização de caudais em vários pontos da rede de drenagem e ainda de medição da precipitação 

na bacia hidrográfica, de modo a selecionar-se o caudal em tempo seco. 
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2.3. Ligações com a dissertação da Alice Pereira Rosmaninho (como o caso 

prático e dificuldades detetadas) 
 

Esta dissertação surge na sequência do trabalho efetuado por Rosmaninho (2017), que estimou o 

caudal de infiltração base para o sistema intercetor do subsistema da Costa do Estoril. A metodologia 

aplicada na quantificação da infiltração foi da análise do caudal com base num registo de monitorização 

em diversos nós da rede e de um registo de precipitação medido por udómetros para que seja possível 

selecionar os dias de tempo seco, ou seja, os dias em que a precipitação não tenha influência direta 

no caudal do sistema. Foram definidos os hidrogramas padrão em tempo seco para cada altura do ano 

(Verão e Inverno) e depois, com base nas expressões (2.3 e 2.4) que têm em conta os caudais médio 

e mínimo do hidrograma padrão, estatisticamente trabalhado, estimou-se a infiltração base. Esta 

metodologia, como se referiu anteriormente, tem por base algumas simplificações e os seus resultados 

podem estar sujeitos a alguns erros, principalmente em redes extensas, devido à atenuação do caudal. 

Com recurso aos hidrogramas padrão unitários obtidos a partir das séries de dados de caudal e de 

precipitação optou-se pela construção e validação de um modelo matemático da rede em alta do 

subsistema da Costa do Estoril em tempo seco, de forma a avaliar o método aplicado e caso, se 

obtenha validação do mesmo, quantificar através do modelo a infiltração base, de forma a comparar os 

resultados obtidos com os apresentados por Rosmaninho (2017).  

Rosmaninho (2017), para a obtenção dos dados de caudal em tempo seco e dos hidrogramas unitários, 

recorreu a séries de dados de caudal monitorizados, entre 1 de Novembro de 2014 e 31 de Outubro de 

2015, em vários pontos da rede de drenagem do Subsistema da Costa do Estoril, e à série de dados 

de precipitação diários. Nos Quadros 2.1 e 2.2 representam-se, respetivamente, um excerto das séries 

de precipitação diária dos udómetros U2, U9, U25, U33 e U35, para o intervalo de tempo mencionado 

anteriormente, e os dados de caudal fornecidos do medidor Q01, do Subsistema da Costa do Estoril.  

Os dados de caudal do medidor Q01 (Quadro 2.2) dizem respeito ao mesmo período considerado, mas 

foram medidos em intervalos de 5 em 5 minutos.  Para seleção dos dados de caudal em tempo seco 

combinou-se os registos de caudal e de precipitação selecionando apenas os dados de caudal em 

tempo seco, ou seja, retirando os dados diários que registem precipitação no udómetro mais próximo, 

os dados que tenham sido influenciados pela infiltração retardada da bacia (proveniente da precipitação 

em dias anteriores) e ainda os que apresentem algum tipo de erro observado na monitorização dos 

caudais. Após esta seleção e escolha dos registos diários em tempo seco procedeu-se a uma média 

aritmética que permitiu obter os hidrogramas padrão de verão e inverno, que representam a média do 

escoamento de todos os dias (semana e fim de semana) para um certo nó da rede em tempo seco.  
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Quadro 2.1 Dados de precipitação diária para o Subsistema da Costa do Estoril 

 

Quadro 2.2 Dados de base fornecidos de um medidor de caudal do Subsistema da Costa do Estoril 
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Rosmaninho A. (2017), para o subsistema intercetor da Costa do Estoril, com a expressão (2.3), a qual 

permite avaliar o caudal de infiltração base (através do caudal mínimo (Qmín) e caudal médio (Qméd)), 

considera que a constante K assume o valor de 12%, resultando na expressão (2.5). 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝑄𝑚í𝑛 − 0.12 ∗ 𝑄𝑚é𝑑  (2.5) 

Em relação à expressão (2.4), considera que o peso de águas residuais domésticas e industriais é de 

12%, o que significa que K corresponde a 0.88, ou seja, 88% do caudal mínimo corresponde ao caudal 

de infiltração base e, assim assume a forma da expressão (2.6). 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.88 ∗ 𝑄𝑚í𝑛  (2.6) 

Em comparação com o método dos isótopos, Rosmaninho A. (2017) verificou que a expressão (2.5), 

para o subsistema de Alcântara, foi a que deu origem a resultados mais próximos na quantificação da 

infiltração. Rosmaninho A. (2017) assumiu também que o método dos isótopos é a metodologia que 

mais se aproxima dos valores reais, uma vez que tem por base uma análise química às águas residuais. 

Assim, sendo a expressão (2.5), para o subsistema de Alcântara, a que apresenta resultados mais 

próximos, então esta expressão também é a que mais se aproxima dos valores reais do subsistema da 

Costa do Estoril.   

Através de indicadores de desempenho hidráulico, foi possível avaliar o estado de conservação do 

intercetor geral, concluindo-se que se apresenta em razoável estado de conservação. 

Comparativamente a um estudo anterior, que teve por base dados monitorizados no ano 2000 para o 

subsistema da Costa do Estoril e na expressão (2.6), Rosmaninho, A. (2017), para o medidor de caudal 

Q10, verificou um aumento do caudal de infiltração de 1.8 vezes. É de realçar que este aumento está 

associado não só à degradação estrutural das infraestruturas ao longo do tempo entre estudos (entre 

os anos de 2000 e de 2015) como também à evolução demográfica da população. Visto que as 

metodologias convencionais de caudal determinam o caudal de infiltração com base no caudal mínimo 

e médio, se a população aumentar numa certa bacia de drenagem, os valores de caudais mínimos e 

médios dessa rede de drenagem irão aumentar, originando assim, segundo a expressão (2.6), um 

aumento do caudal de infiltração. Assim sendo, não se pôde relacionar diretamente o aumento do 

caudal de infiltração com o estado de conservação da rede. Para os restantes medidores de caudal do 

intercetor geral, a diferença, no período de 15 anos, em relação ao caudal de infiltração não foi 

significativa. 

Para tempo seco, no período de verão, concluiu-se, através do método convencional de análise dos 

caudais mínimos noturnos que, o caudal de infiltração para o medidor de caudal Q10 de 36906 m3/dia, 

representa 35% do volume total diário para a expressão (2.5) e, considerando a expressão (2.6) obteve-

se 43598 m3/dia, que representa 41% do volume total diário. Nesta abordagem o caudal de infiltração 

estimado diz respeito ao somatório dos caudais de infiltração das redes “em baixa” e “em alta”, não 

tendo sido assim possível dissociar as duas parcelas de forma a quantificar apenas o caudal de 

infiltração do intercetor geral.  
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3. Descrição da metodologia adotada 

 

3.1. Modelação do sistema em tempo seco 
 

A modelação matemática é uma ferramenta para o estudo de sistemas de águas residuais que pode 

intervir em três fases, na fase em que a rede ainda não existe (e que engloba o planeamento, projeto 

e construção com base em estudos e comparações de diferentes alternativas ou modelos), na fase de 

operação e manutenção, de forma a avaliar o desempenho da rede, e por último na fase de reabilitação, 

permitindo analisar e prever os diferentes comportamentos das estratégias de reabilitação, sendo uma 

ferramenta útil para as entidades gestoras na gestão e planeamento da rede, na deteção de problemas 

e na tomada de decisão na escolha da alternativa mais vantajosa a longo prazo. Nos parágrafos 

seguintes descreve-se a metodologia a adotar pelas entidades gestoras nas fases de operação e de 

reabilitação, para uma correta avaliação hidráulica dos sistemas de drenagem, de forma a, 

posteriormente, avaliar a eficácia de várias soluções com fim à reabilitação do sistema. 

Para a modelação do sistema em tempo seco de uma rede de drenagem doméstica, definiu-se um 

processo com uma sequência de vários procedimentos que se subdividem em duas fases, primeira 

fase definição de objetivos e requisitos e a segunda investigação e avaliação hidráulica, ambiental e 

estrutural (baseado no EN 752, 2009, e nas etapas do processo de modelação de Olsson e Newwll, 

2001), que se ilustra respetivamente na Figura 3.1 e Figura 3.2. 

 

Figura 3.1 Procedimento da definição de objetivos e requisitos 
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Figura 3.2 Procedimento da segunda fase designada por investigação e avaliação  

 

Na fase de definição de objetivos e requisitos analisa-se o problema e selecionando-se o caso de 

estudo para o qual é detetado deficiências de funcionamento, como a entrada em carga dos coletores, 

inundações e descargas de águas residuais sem tratamento para o meio recetor, afluência indevidas 
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(por infiltração ou ligações indevidas com origem pluvial), entre outras. A resolução de certo problema 

na rede com vista no melhoramento do desempenho da rede serve de motivação para se efetuar a fase 

seguinte da investigação e avaliação. Define-se os objetivos comparando as alternativas com base nos 

domínios técnicos do funcionamento dos sistemas de drenagem: hidráulico, ambiental e estrutural, e 

procede-se a definição das metodologias e procedimentos a adotar, como a escolha da modelação 

matemática, a monitorização da rede de drenagem e de precipitação. Com base nos problemas 

detetados, na comparação das alternativas e dos dados de base (dados cadastrais, de afluência de 

caudal a rede de drenagem, de precipitação, etc.) disponíveis ou possíveis de ser determinados pela 

entidade gestora, seleciona-se o método da fase da investigação e avaliação, que para o caso de 

estudo foi a modelação matemática. 

Na fase de investigação e avaliação da rede de drenagem recolhe-se, organiza-se e avalia-se os dados 

cadastrais existentes, caso a informação existente não seja suficiente, esteja desatualizada ou 

apresente algum erro, procede-se a inspeções técnicas de campo de modo a atualizar com a 

informação cadastral necessária. Na modelação em tempo seco os processos a modelar são 

essencialmente hidráulicos, tendo de modelar o comportamento do sistema devido a afluência de águas 

residuais domésticas e indústrias. Na seleção do modelo de simulação deve-se ter em conta os 

processos a modelar, a fiabilidade do programa, a experiência da entidade gestora neste domínio é 

muito importante, o acesso a determinado programa de simulação (uns são gratuitos e outros tem de 

se comprar as licenças de utilização) e a boa documentação. Após a seleção do modelo de simulação 

passa-se a sua construção. Começa-se pela conversão da maioria da informação cadastral, ou seja, 

dos dados que o programa requer para definir as caixas de visita e os coletores da rede de drenagem, 

para um ficheiro compatível com o modelo de simulação, de modo a facilitar a sua introdução. Depois 

da introdução de grande parte dos elementos constituintes da rede, procede-se a uma introdução 

manual dos restantes elementos: descarregadores, orifícios, udómetros, bacias hidrográficas, bombas, 

unidades de armazenamento, entre outros. Deve-se estabelecer as seguintes condições:  

• Condições iniciais para o instante de tempo inicial, t=0, de volume e altura do escoamento ao 

longo do percurso.  

• Condições de fronteira que segundo Rossman (2017) podem ser de dois tipos, a carga 

hidráulica a ser mantida em cada saída da rede e caudais de origem externas recebidos em 

nós específicos. Estes caudais externos são originários de escorrência de bacias hidrográficas, 

descargas de águas subterrâneas, infiltração dependente da chuva ou eventuais níveis de 

maré. A maioria destes caudais são provenientes da componente hidrológica que não se tem 

em conta na modelação de tempo seco e por isso apenas se analisa os níveis de maré e se 

tiverem influência no sistema de drenagem. 

Ao estabelecer as condições iniciais torna-se necessário definir os caudais afluentes à rede para tempo 

seco através de hidrogramas padrão unitários para tempo seco e caudais médios diários. Para a 

obtenção destes dados recorre-se a monitorização de caudais em diversos nós (caixas de visita) 

durante um período suficientemente longo e aos caudais de precipitação. A monitorização de caudais 
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ao longo da rede também é essencial para a obtenção de registos de caudal diários para a fase da 

calibração e validação do modelo matemático. 

Com base nas primeiras simulações do modelo matemático surgem erros que tem de ser resolvidos, 

outros o programa selecionado não deteta, mas que poderá causar instabilização hidráulica no 

escoamento e por isso deve ser feito uma análise minuciosa a toda rede de drenagem (“Debugging)”, 

através da verificação do perfil longitudinal. Corrigidos os erros deve-se efetuar a calibração e validação 

do modelo para tempo seco assim conforme se descreverá no Capítulo 3.2. Esta fase é muito 

importante para o processo de avaliação, a fim de se obter uma simulação do modelo o mais fiável 

possível. 

Concluída esta fase de construção e validação do modelo chega-se a resultados através da recolha de 

dados simulados e na determinação de indicadores de desempenho e de critérios regulamentares. 

Sendo possível identificar as zonas críticas e determinar as causas das deficiências hidráulicas. 

É de salientar que estas duas fases, em cima descritas, são as fases essenciais para o diagnóstico 

hidráulico e para definir a metodologia da presente dissertação, de forma a avaliar o funcionamento 

hidráulico da rede de drenagem, analisando as causas do comportamento hidráulico deficiente. Na 

visão da gestora faltaria a terceira fase da elaboração do plano de ação, de forma a se mitigar os 

problemas e por último a fase da implementação.  

 

3.2. Dados base para calibração 

  

A calibração dos modelos consiste num processo iterativo, no qual se comparam os resultados de 

caudal simulado com dados obtidos pela monitorização e se vai ajustando os parâmetros do modelo, 

de forma a minimizar os erros e a que o modelo consiga, efetivamente, reproduzir o comportamento 

observado.  Uma campanha de monitorização de caudais afluentes ao sistema em tempo seco durante 

um período suficientemente longo, incluindo dias de semanas e de fim de semana, reforça a calibração 

e permite garantir a fiabilidade do modelo matemático de drenagem urbana. Teoricamente, se existir 

coerência e precisão em todos os dados base introduzidos na modelação, devem ser obtidos resultados 

semelhantes aos medidos sem ser preciso recorrer à calibração do modelo de drenagem. Na prática, 

isto nem sempre acontece porque alguns valores têm de ser estimados, dado a falta de informação 

detalhada para todos os aspetos modelados. Após a calibração do modelo, o processo de validação 

consiste em correr o modelo para outro conjunto de eventos (não usadas na calibração) e na verificação 

da validação dos dados obtidos. 

O critério do WaPUG (Wastewater Planning User Group, 2002) é reconhecido internacionalmente como 

o de melhor aplicação na calibração e validação de um modelo matemático de drenagem urbana. Este 

critério passa por aferir às diferenças volumétricas entre os valores do escoamento medidos e 

simulados, a diferença entre o caudal de ponta medido e os simulados e a forma do hidrograma. Neste 

sentido, para avaliação da calibração em tempo seco, os parâmetros de referência são: 
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• Erro no caudal de ponta: no intervalo de -10% e +10% do caudal de ponta medido. 

• Erro volumétrico: no intervalo de -10% e +10% do volume medido. 

• A forma dos hidrogramas estimados deve ser semelhante à dos medidos. 

• O tempo em que ocorre os picos também deve ser próximo. 

Os erros volumétricos e de pico do hidrograma são calculados de acordo com as seguintes expressões: 

𝐸𝑣𝑜𝑙 =  
𝑉𝑜𝑙. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑑 − 𝑉𝑜𝑙. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑖𝑚

𝑉𝑜𝑙. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑑

∗ 100 (3.1) 

𝐸𝑝𝑖𝑐𝑜 =  
𝑄𝑝𝑚𝑒𝑑 − 𝑄𝑝𝑠𝑖𝑚

𝑄𝑝𝑚𝑒𝑑

∗ 100 (3.2) 

Em que:  

 𝐸𝑣𝑜𝑙  – Erro volumétrico (%) 

 𝑉𝑜𝑙. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑑  – Volume total medido (m3) 

 𝑉𝑜𝑙. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑖𝑚 – Volume total simulado (m3) 

 𝐸𝑝𝑖𝑐𝑜  – Erro de pico (%) 

 𝑄𝑝𝑚𝑒𝑑  – Caudal de pico medido (L/s) 

𝑄𝑝𝑠𝑖𝑚 – Caudal de pico simulado (L/s) 

Quanto mais correta e precisa for a calibração e validação do modelo maior será a sua aproximação 

com a realidade e permitirá a confirmação das zonas críticas da rede. 

Nesta fase da calibração são necessários dados de caudal afluente diários, em tempo seco, que se 

obtém na monitorização de caudais ao longo da rede em estudo, em que ocorram cenários diferentes, 

a fim de comparar com os caudais afluentes diários estimados através do modelo matemático, 

conforme o critério de WaPUG, e de validar um modelo que se aproxime do real para todo o período 

considerado.  

Tendo em conta tudo o que foi dito anteriormente, habitualmente na fase da calibração escolhe-se um 

terço dos dias em tempo seco, dos dias disponíveis na base de dados, e seleciona-se dentro destes 2 

ou 3 dias aleatoriamente e de preferência que não sejam seguidos para fazer a calibração do modelo. 

Com base nestes dias selecionados aleatoriamente calibra-se o modelo mudando algumas variáveis 

que influenciem a forma e o volume de caudal afluente, após o ajuste do modelo é validado com base 

nos restantes dias de caudal em tempo seco e com a verificação do critério de WaPUG (2002). Com o 

cumprimento deste critério o modelo encontra-se validado para qualquer dia em tempo seco. 
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3.3. Metodologia para avaliação de caudais mínimos com base num 

desfasamento de hidrogramas 
 

Após construção, calibração e validação do modelo matemático chega-se à última etapa do processo: 

a aplicação, ou seja, a avaliação do desempenho hidráulico. Esta etapa vai permitir tirar conclusões e 

avaliar o comportamento da rede. No caso desta dissertação permitiu verificar se o método 

convencional, através de uma análise de caudal em tempo seco, para estimar o caudal de infiltração é 

aplicável. Segundo estudos relativos a este método, assim como se descreveu no Capítulo 2.2, para 

redes de drenagem compridas com inúmeras contribuições domésticas, é possível ocorrer uma 

atenuação do caudal, influenciando assim a obtenção dos caudais mínimos noturnos, que na aplicação 

deste método, são um parâmetro essencial para a estimação do caudal de infiltração. Assim, a 

importância do rigor e detalhe das etapas anteriores é fundamental, ou seja, quanto menor forem as 

simplificações efetuadas na construção do modelo mais as simulações se aproximaram ao 

comportamento real do sistema, possibilitando análises mais realistas. 

No presente Subcapítulo é apresentada a metodologia para avaliação de caudais mínimos com base 

num desfasamento de hidrogramas, por recurso ao modelo de simulação matemático SWMM, para 

sistemas de drenagem urbana constituídos por diversos emissários dispostos em paralelo (Ei).Estes 

afluem ao troço do intercetor (Inti) o qual se estende de montante, com a afluência do primeiro emissário 

(E1) no intercetor, até a ETAR, que se encontra a jusante do sistema do sistema de intercetor (Figura 

3.3). Cada emissário dispõe uma caixa de visita (CXi) com monitorização de caudais, localizada na 

secção de jusante de cada emissário que tem em conta a contribuição total afluências. Como se pode 

visualizar na Figura 3.3, o intercetor dispõe de uma caixa de visita com monitorização de caudais a 

montante da ETAR (CXM_ETAR), de modo a ter em conta com a geração de caudais de todo o sistema 

de drenagem.  

 

Figura 3.3 Representação esquemática de um sistema constituído por n emissários em paralelo que afluem a um 
intercetor 

 

Para a execução do processo, que será descrito em seguida, é necessário dispor-se não só de uma 

série de dados de caudal suficientemente longa para permitir a análise para o período de Verão 

(compreendido entre 1 de Maio e 31 de Outubro), para cada uma das caixas de visita (representadas 
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na Figura 3.3), como também de dados de precipitação diários das bacias do sistema de drenagem.  

Com base nos dados diários de precipitação, seleciona-se apenas os dados monitorizados de caudal 

em tempo seco, ou seja, escolhe-se apenas os que não têm influência os eventos pluviométricos. Após 

a seleção dos dias de caudal em tempo seco, define-se o hidrograma padrão para cada caixa de visita 

de cada um dos emissários. Os dados de entrada no modelo SWMM (“inputs”) necessários para a 

definição das afluências de caudal no sistema são o hidrograma padrão unitário e o caudal médio do 

hidrograma padrão. Para obter o hidrograma padrão unitário basta dividir cada instante do hidrograma 

padrão pela sua média.  

Começa-se por inserir no modelo os “inputs”: hidrograma padrão unitário e caudal médio em tempo 

seco, no período de Verão, relativos ao emissário que aflui ao intercetor mais a montante, na caixa de 

visita do medidor de caudal CX1 (identificado na Figura 3.3). Com base nos dados introduzidos realiza-

se a primeira simulação de escoamento do modelo. Após corrida da simulação, retiram-se os dados de 

caudais simulados, para um dia de análise no coletor a jusante da caixa de visita CXM_ETAR (Figura 3.3). 

Através dos caudais simulados representa-se o seu hidrograma, dos caudais escoados no coletor a 

jusante da de visita CXM_ETAR relativos à primeira simulação, de forma a ser possível comparar com o 

registo de caudal no mesmo medidor para um dos dias de semana utilizados na fase da calibração e 

validação do modelo. Compara-se graficamente o hidrograma simulado com o real, do dia de semana, 

e os tempos em que ocorrem os caudais mínimos. 

Posteriormente, considerando a contribuição anterior, introduz-se no modelo os inputs da contribuição 

seguinte, relativos ao medidor de caudal da caixa de visita CX2 (identificado na Figura 3.3), e simula-

se com as contribuições de caudais dos dois emissários a montante. Após nova simulação, retiram-se 

os dados de caudais simulados para o coletor a jusante da caixa de visita CXM_ETAR e compara-se o 

hidrograma obtido nesta segunda simulação com os hidrogramas anteriores. 

Sucessivamente, repete-se o mesmo processo para os n emissários, como se ilustra na Figura 3.4, 

introduz-se sempre a contribuição mais a montante, executa-se nova simulação, retiram-se os dados 

de caudais para o coletor a jusante da caixa de visita CXM_ETAR, transforma-se os dados num gráfico do 

caudal escoado em ordem ao tempo e compara-se a forma dos hidrogramas, o caudal mínimo e o 

instante de tempo em que ocorre.   

 

Figura 3.4 Processo do desfasamento dos hidrogramas 
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A simulação final deste modelo genérico, ou seja, a “n” simulação, inclui todas as contribuições de 

caudais no intercetor. Este processo é concluído quando se obtém a representação de todos os 

hidrogramas simulados, os caudais mínimos e o instante de tempo em que se verificam estes caudais 

mínimos para cada uma das simulações. 

Este processo denominou-se desfasamento de hidrograma padrão que será descrito e apresentado 

para o caso de estudo no Subcapítulo 5.1 e que permitirá verificar o desfasamento dos hidrogramas do 

intercetor para o coletor a jusante da caixa de visita CXM_ETAR, bem como irá permitir a verificação do 

desfasamento temporal dos instantes em que ocorrem os caudais mínimo para o coletor a montante 

da ETAR devido as diversas contribuições de caudal no intercetor. 

 

3.4. Metodologia para comparação dos caudais mínimos simulados dos 

emissários com o caudal mínimo simulado do coletor a montante da 

ETAR  
 

No presente subcapítulo é abordada a metodologia que se aplica no Subcapítulo 5.2 da presente 

dissertação. O objetivo é comparar o somatório dos caudais mínimos simulados dos emissários com o 

caudal mínimo simulado do coletor a montante da ETAR, por recurso ao modelo de simulação 

matemático SWMM, mais uma vez para sistemas de drenagem urbana constituídos por diversos 

emissários dispostos em paralelo (Ei). Os emissários afluem ao troço do intercetor (Inti) que se estende 

de montante, com a afluência do primeiro emissário (E1) no intercetor até à ETAR, a qual está localizada 

a jusante do sistema do sistema de intercetor (Figura 3.5). Cada emissário dispõe uma caixa de visita 

(CXi) com monitorização de caudais, localizada na secção de jusante de cada emissário que tem em 

conta a contribuição total afluências e de um coletor o mais a jusante possível, identificado no modelo 

genérico da Figura 3.5 como “coli”. Como se pode visualizar na Figura 3.5, o intercetor dispõe de uma 

caixa de visita com monitorização de caudais a montante da ETAR (CXM_ETAR), de modo a ter em conta 

com a geração de caudais de todo o sistema de drenagem.  

 

Figura 3.5 Representação esquemática de um sistema constituído por n emissários em paralelo que afluem a um intercetor 
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Tendo em conta a descrição do Subcapítulo 3.3, a fim de se determinar os dados necessários para a 

descrição de todas as contribuições dos emissários, segundo o modelo de simulação matemáticos, 

introduz-se os “inputs” de todos os emissários e simula-se o modelo de drenagem. Esta simulação foi 

definida no Subcapítulo anterior por “simulação final”. Após corrida da simulação, retiram-se os dados 

dos caudais simulados para o coletor a jusante da caixa de visita CXM_ETAR e registam-se o valor do 

caudal mínimo e o instante de tempo que ocorre.  

Em seguida, com recurso a esta simulação (“simulação final”) e, para cada um dos emissários, extraem-

se para o coletor mais a jusante de cada emissário (Coli) os dados de caudais simulados. Com base 

nestas séries de caudais simulados regista-se, para cada emissário, o valor do caudal mínimo e o 

instante de tempo em que ocorre. Posteriormente, somam-se os caudais mínimos de todos os 

emissários e, a este valor que se obtém, compara-se com o caudal mínimo que se obteve para o coletor 

a jusante da caixa de visita CXM_ETAR, o qual tem em conta as contribuições de caudais dos mesmos 

emissários. Caso exista uma diferença significativa entre os caudais mínimos e, tendo como base a 

metodologia do desfasamento de hidrogramas (descrita no Subcapítulo 3.3), pode-se verificar se o 

intercetor apresenta uma atenuação do padrão diário de caudais.  
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4. O caso de estudo do intercetor geral do Sistema da Costa do 

Estoril 

4.1. Descrição do caso de estudo 

 

A acentuada evolução demográfica entre os anos 60 e 70 do século passado conduziu a uma 

insuficiente recolha e drenagem de águas e uma degradação do ambiente da Costa do Estoril.  Para 

dar resposta a este problema foi desenvolvido o projeto atual, em meados dos anos 80, tendo sido 

executado e concluído antes do final do século (Cardoso, M.A. ,2008). A ETAR foi projetada de modo 

a reduzir os impactos ambientais, sendo as instalações da fase líquida no subsolo (Figura 4.1) e em 

termos energéticos este projeto utiliza energia de origem interna, produzida através do processo de 

cogeração. Devido ao sucesso desta intervenção e a todos os pontos positivos gerados na economia 

e na qualidade de vida da região, em 1997, a comissão Europeia reconheceu o sistema como uma 

“história de sucesso” (Livro Águas de Portugal). 

 

Figura 4.1 Edifício antigo e edifício recente, fase líquida (Jornal Águas Livres nº 253 – 2/2016) 

 

O Sistema de Saneamento da Costa do Estoril é um dos maiores sistemas intercetores multimunicipais 

de Portugal, devido a sua complexidade e dimensão assim como aos elevados volumes de águas 
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residuais tratadas (com um caudal médio de 130 000 m3/dia). Esta rede inclui as bacias hidrográficas 

dos municípios da Amadora, Cascais, Oeiras e Sintra, que foi dimensionada como uma rede separativa 

doméstica, mas à qual na prática, afluem caudais indevidos com origem pluvial e de infiltração. 

Constituída por 17 emissários gravíticos que se desenvolvem ao longo das linhas de água e 9 estações 

elevatórias às quais afluem águas residuais da rede em baixa, municipal, confluindo ao longo do 

percurso no coletor-intercetor geral que se estende desde o Jamor até a ETAR da Guia (Cascais), de 

24.7 quilómetros ao longo da linha da costa e também de funcionamento gravítico (visualizar Figura 

2.1).  A jusante da estação subterrânea de tratamento de águas residuais prolonga-se um emissário 

submarino para a descarga no meio recetor, a cerca de 3 quilómetros da costa e 40 metros de 

profundidade, dos afluentes tratados. Na Figura 4.2 pode-se visualizar de uma forma resumida o circuito 

do caudal na ETAR da Guia que, para além da estação da fase líquida mencionada anteriormente, 

inclui uma estação de tratamento da fase sólida (situada no Outeiro da Lota) que, através do calor 

calorifico do biogás produzido no tratamento das lamas, produz energia elétrica (sistema de cogeração). 

Entre estas estações existe uma conduta elevatória com mais de 4 quilómetros (Jornal Águas Livres, 

2016). 

 

Figura 4.2 Processo de tratamento de águas residuais na ETAR da Guia (Fonte: “A SANEST do Séc. XXI) 

 

As influências indevidas frequentemente conduzem a caudais de escoamento superiores aos 

dimensionados provocando a entrada em carga dos coletores e o extravasamento em alguns pontos 

da rede (Brito 2003; Gamboa et. al 2000). Com a intenção de reduzir e controlar este efeito para evitar 

cheias e outros problemas estruturais procede-se a descargas dos caudais em excesso, e de tempo 
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de chuvas para o meio recetor através de descarregadores com comporta localizados em pontos chave 

da rede.  

Como caso de estudo, foi escolhido, para avaliação dos caudais de infiltração em tempo seco, o 

intercetor geral uma vez que tem uma extensão significativa junto do litoral, esta implantado a 

profundidas de 40 metros, com coletores de grande dimensão (800 mm a 2500 mm), frequentemente 

abaixo do nível freático, e apresenta sucessivos atravessamentos de linhas de água que potenciam os 

fenómenos de infiltração. Com o objetivo de mitigar os impactos causados pelas afluências indevidas 

tornou-se relevante para a entidade gestora (EPAL – AdLVT, Empresa Portuguesa das Águas Livres, 

S.A. – Águas de Lisboa e Vale do Tejo) o estudo com base em dados de monitorização e de caudais 

indevidos com o apoio de modelos matemáticos. Os modelos matemáticos são de grande utilidade para 

as entidades gestoras não só porque permite fazer a avaliação do desempenho técnico da rede, 

fundamental na fase de operação e manutenção, para prever o comportamento para diferentes 

estratégias de reabilitação e para fazer o planeamento, projeto e construção possibilitando a 

comparação de diferentes projetos.  A análise do presente estudo foi efetuada no período de verão 

(maio de 2015 a outubro de 2015) em tempo seco e com recurso ao software Storm Water Management 

Model (US EPA SWMM). 

 

4.2. Visita técnica 

 

Na realização deste trabalho a informação cadastral foi exportada de forma organizada com auxílio de 

software de sistema de informação geográfico (SIG), G/InterAqua, que se descreverá com maior 

detalhe no próximo capítulo. Na aplicação da informação concluiu-se que o cadastro apresenta uma 

boa fiabilidade e que integra todos os atributos indispensáveis à modelação hidráulica (SWMM). No 

entanto, existem omissões e pequenos erros, quer na conversão dos dados, quer no SIG, que se fazem 

evidenciar no modelo matemático. Neste sentido a fim de colmatar algumas dúvidas existentes após a 

construção do modelo e de se fazer o reconhecimento do subsistema, tornou-se oportuno a realização 

de uma visita ao campo. 

Um dos pontos importantes nesta deslocação foi de averiguar de que forma as descargas de 

emergência eram realizadas, no intercetor geral, no emissário da Laje e nas sucessivas estações 

elevatórias, para uma maior aproximação do modelo matemático à realidade. Verificou-se que, na 

Falésia, a jusante da estação elevatória do Centro Hípico e em S. Pedro do Estoril (Peroxido de S. 

Pedro), existem comportas que descarregam para o meio recetor para evitar que o intercetor geral 

entre em carga, mas que na análise de estudo em tempo seco se manteriam fechadas. Ainda assim, 

foram modeladas segundo a informação disponível para análises futuras. No caso da comporta da 

Falésia, quando a altura de água na ETAR atinge a cota dos 2 metros, a comporta de serviço fecha, 

não entrando caudal na estação de tratamento e automaticamente abre-se a comporta de descarga de 

emergência, que funciona em bypass, admitindo a rejeição da água ocorre a 25 m de profundidade no 
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Oceano. A comporta de serviço reabre quando a altura atinge 1.8m. Em relação as válvulas de 

emergência das estações elevatórias têm um funcionamento idêntico, em bypass (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 Esquematização da comporta de emergência da Elevatória do Monte do Jamor 

  

 

 

As estações elevatórias, para além da comporta de descarga de emergência descrita anteriormente 

têm uma comporta de abertura com nível pneumático que se fecha quando: 

o o nível do canal atinge o máximo; 

o ocorre uma falha de energia, para evitar que a estação elevatória fique alagada, nestes casos 

existe um gerador que arranca automaticamente e só depois a comporta volta a abrir; 

o a boia do poço de bombagem atinge o nível máximo; 

o o ar comprimido se reduz (falha de manutenção). 

Durante o período alargado da época balnear, entre Abril e Outubro, para garantir a qualidade da água 

nas praias, os açudes são intercetados e as águas fluviais entram no sistema para serem tratadas na 

ETAR. Estas afluências indevidas diretas são responsáveis por um aumento significativo de caudal a 

ser tratado, principalmente após a ocorrência de precipitação. Entre Outubro e Abril, não existindo a 

necessidade de manter a qualidade da água nas praias e devido a incapacidade da ETAR em tratar 

todo o caudal, os açudes seguem o percurso até as praias. Como exemplo a ribeira canalizada do 

Tamariz entra no subsistema por bombagem, tal como se ilustra na Figura 4.4, no emissário da 

Cadaveira e a jusante desta ligação e a montante da estação elevatória do Monte do Estoril aflui o 

emissário da zona em baixa da Amoreira. Importa ainda descrever que o emissário da Amoreira da 

zona em alta converge com o caudal bombado antes de afluírem ao intercetor geral. A Ribeira de 
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Caparide também é desviada para o emissário de Caparide e a das Marianas para a estação elevatória 

de Carcavelos. No caso de ser necessário fazer-se uma descarga durante a época balnear, devido à 

proximidade das praias, a entidade gestora avisa as entidades municipais e a polícia marítima que 

avisam a população e podem mesmo interditar o acesso à praia. 

 

Figura 4.4 Esquematização das entradas de caudais na Estação Elevatória do Monte do Estoril 

 

Uma das preocupações nas estações elevatórias para com os seus vizinhos é a redução dos odores 

lançados para o exterior, pelo que as estações elevatórias visitadas contêm uma torre de carvão ativado 

(Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 Torre de carvão ativado da estação elevatória de São Pedro do Estoril  
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4.3. Dados base 

 

Foram disponibilizados pela entidade gestora os dados de caudal obtidos pela rede de monitorização, 

entre 1 de Novembro de 2014 e 31 de Outubro de 2015. Consideram-se os hidrogramas padrão de 

caudais e caudais médios analisados e determinados por Rosmaninho (2017), os caudais médios 

diários e as regras de controlo das estações elevatórias.  Uma vez que só foram disponíveis os caudais 

médios das estações elevatórias no verão de 2015, na análise do caso de estudo apenas se 

consideram os dados bases respeitantes ao tempo seco e durante o verão. O período de Verão está 

compreendido entre 1 de Maio e 31 de Outubro, o restante é considerado como Inverno. Os caudais 

obtidos da monitorização dos diferentes pontos de afluência de águas residuais no intercetor geral e 

que deram origem aos dados de entrada nos hidrogramas padrão foram obtidos nos medidores Q02 

(emissário do Jamor), Q27 (emissário de Barcarena), Q07 (emissário da Laje), Q49 (rede em baixa), 

Q37 (emissário de Sassoeiros), Q40 (emissário Marianas), Q41 (emissário de Caparide), Q42 

(emissário de Barcarena), Q43 (emissário de Cadaveira), Q44 (emissário da Amoreira), Q45 (emissário 

de Castelhana) e Q46 (emissário de Mochos).  No caso do emissário de Leceia, não se conhecendo 

dados de caudal, estimou-se um hidrograma padrão e caudal médio com base na comparação da 

população servida e na sua extensão com os hidrogramas padrão conhecidos anteriores. Em relação 

às estações elevatórias, em que só são conhecidos os caudais médios diários, adotou-se um 

hidrograma padrão dentro dos conhecidos da rede em baixa (Q32) para que se possa descrever 

temporalmente a afluência de caudais, que são os dados necessários para que o programa, SWMM, 

consiga executar a simulação. A Figura 4.6, indica a localização dos pontos de monitorização de 

caudais. 

 

Figura 4.6 Localização dos pontos de medição e das estações elevatórias no Sistema da Costa do Estoril 

 

Além dos dados bases introduzidos na modelação hidráulica foram necessários dados físicos para a 

construção do modelo que foram importados do SIG (G/InterAqua) e outros que foram fornecidos quer 

para corrigir a informação importada ou para a completar, como foi o caso do número de bombas em 
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cada estação elevatória, níveis dos poços de bombagem para arranque ou paragem de cada grupo de 

bombas e os caudais médios diários de bombagem de cada estação elevatória. 

Para a fase de calibração do modelo e análise de resultados foram disponibilizados os dados de caudal 

medidos dos pontos Q05, Q08, Q09 e Q10 para três dias de verão de tempo seco (3 de Setembro de 

2015, 5 de Agosto de 2015 e 11 de Julho de 2015). Estes pontos, como se podem confirmar na Figura 

4.6, ficam todos no intercetor geral (traçado a verde). 

4.4. Construção do modelo no SWMM 

 

Neste subcapítulo será descrito o procedimento de construção do modelo para o caso de estudo, o 

sistema da Costa do Estoril. Na escolha do modelo de simulação destacam-se os seguintes programas 

para a modelação dinâmica: Flupol, InfoWorks, MOUSE, SAMBA, SWMM e SIMPOL. Os programas 

Flupol, SAMBA e SIMPOL são modelos mais simples que não resolvem as equações completas de 

Saint Venant destinadas a representação da propagação do escoamento. O Infoworks, MOUSE e o 

SWMM permitem a resolução de equações de Saint Venat e são os mais utilizados em Portugal. No 

presente trabalho optou-se pelo Storm Water Management Model (SWMM) desenvolvido pela United 

States Environmental Protection Agency (US EPA), a sua escolha deveu-se a experiência da entidade 

gestora, a fiabilidade do programa, boa documentação que serve de suporte (Manual SWMM) e ainda 

devido ao acesso a um fórum de discussão online em que vários especialistas de todo o mundo 

participam possibilitando o esclarecimento de dúvidas. Assim tendo por base a metodologia e descrita 

no Capítulo 3, procedeu-se à construção do modelo usando como ferramenta o software Storm Water 

Management Model (SWMM). Na conceção do modelo tipológico optou-se pela construção total do 

sistema, em vez da construção apenas do intercetor, para que a entidade gestora, no futuro, 

concretizem outros estudos.  

Primeiramente a informação das caixas e dos coletores da rede foi exportada de uma base de dados e 

convertida em formato Excel. Os documentos gerados contêm toda a informação necessária para 

definir as caixas de visita e os coletores do sistema da Costa do Estoril. A informação essencial para a 

definição das caixas de visita são a cota de soleira, à profundidade, a forma, dimensões e as 

coordenadas X e Y, para os coletores o diâmetro, tipo de material, comprimento, caixas de visita de 

montante e de jusante, cotas de entrada e saída e para definição da sua geometria a forma e 

dimensões. Nos Quadros 4.1 e 4.2 apresentam-se exemplos do conjunto de dados fornecidos, 

respetivamente das câmaras de visita e dos coletores de uma pequena parte do emissário de Caparide. 
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Quadro 4.1 Exemplo do cadastro das câmaras de visita do emissário de Caparide, do Sistema da Costa do Estoril. 

 

 

Quadro 4.2 Exemplo do cadastro dos coletores do emissário de Caparide, do Sistema da Costa do Estoril. 

 

 

Estes dados foram trabalhados e organizados de modo a serem importados pelo SWMM facilitando, a 

introdução da informação cadastral de grande parte dos elementos constituintes da rede. Devido à 

grande extensão de dados optou-se por começar a construir a rede de emissário em emissário, de 

forma a fazer uma verificação do cadastro e uma comparação com o modelo o mais cuidadoso e 

exaustivamente possível. Assim introduziu-se a informação por partes da rede (emissários e intercetor), 

num arquivo de texto (.txt) com todos os atributos necessários à descrição das caixas de visita e dos 

coletores, recorrendo-se ao excel. 

Na formulação do arquivos de texto do SWMM (.inp) organizou-se a informação das câmaras de visita 

(definido no programa por “junctions”) com os atributos cota de soleira (“invert elevation”) e 

profundidade (“max depth”), como se pode visualizar no exemplo no Quadro 4.3.  

Código Patrimonial Subsistema
Coordenada M 

(m)

Coordenada P 

(m)

Cota de Soleira 

(m)

Profundidade à 

Soleira (m)

CP1480.00 Caparide -107330.278 -102146.122 88.24 5.31

CP1490.00 Caparide -107329.01 -102187.153 87.76 5.37

CP1620.00 Caparide -107338.258 -102225.34 87.24 6.15

CP1630.00 Caparide -107332.059 -102289.074 86.76 4.27

CP1640.00 Caparide -107327.739 -102347.538 85.82 2.2

CP1645.00 Caparide -107323.014 -102361.498 84.96 2.82

CP1660.00 Caparide -107316.566 -102375.553 84.36 2.88

CP1670.00 Caparide -107301.807 -102394.993 84.39 2.11

CP1680.00 Caparide -107280.4 -102423.289 82.8 3.1

CP1690.00 Caparide -107278.009 -102426.31 81.98 3.93

CP1700.00 Caparide -107274.204 -102446.344 81.91 4.44

CP1710.00 Caparide -107265.011 -102447.657 81.93 3.1

CP1720.00 Caparide -107263.924 -102479.73 81.58 2.35

CP1730.00 Caparide -107257.115 -102537.993 80.42 2.05

(…)

(…)

Entidade Agregadora Código Patrimonial
Comprimento 

(m)

Cota Jusante 

(m)

Cota Montante 

(m)

Secção 1 

(mm)

Dimensão da 

Secção (mm)

Secção 2 

(mm)
Material

Geometria da 

Secção

Emissário Caparide CP1480.00A 41.05 87.79 88.2 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1490.00A 39.29 87.39 87.73 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1620.00A 64.03 86.72 87.2 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1630.00A 58.62 85.81 86.72 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1640.00A 14.74 84.97 85.74 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1645.00A 7.51 84.46 84.96 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1660.00A 24.41 84.32 84.36 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1670.00A 35.48 83.33 84.36 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1680.00A 3.85 82.49 82.77 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1690.00A 20.39 81.94 81.97 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1700.00A 9.29 81.93 81.88 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1710.00A 32.09 81.55 81.91 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

Emissário Caparide CP1720.00A 58.66 80.4 81.56 400 400 0 Policlroreto de vinilo Circular

(…)

(…)
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Quadro 4.3 Exemplo da definição das câmaras de visita do emissário de Caparide no arquivo de texto do SWMM 

 

 

De seguida e como se exemplifica no Quadro 4.4 definiram-se os atributos dos coletores:  as câmaras 

de visita de montante (“inlet node”) e de jusante (“outlet node”), comprimento (“length”); coeficiente de 

rugosidade de Manning-Strickler (“roughness”), offset de entrada (“inlet node”) e Offset de saída. 

Relativamente ao coeficiente de rugosidade de Manning-Strickler apesar do conhecimento do tipo de 

material utilizados na grande maioria dos coletores, não foi possível definir um valor com exatidão por 

depender de outros fatores, como o estado de conservação da rede. Tendo em conta esta situação e 

percebendo que os valores seriam próximos de 0.01 s.m-1/3, adotou-se este valor para todos os 

coletores. Nesta etapa é ainda importante referir que na escolha dos dados de entrada e de saída o 

SWMM utiliza duas convenções diferentes e que deixa ao critério do utilizador selecionar uma das 

seguintes opções: a convenção “Depth” (profundidade) usa a distância entre a cota de soleira e a cota 

da entrada / saída do coletor (distância entre 1 e 2 na figura 4.4.1) e a convenção “Elevation” (elevação) 

ao qual é preciso definir a cota da geratriz inferior do coletor (cota do ponto 1 na Figura 4.7).  

[JUNCTIONS]

;;Name Elevation MaxDepth InitDepth SurDepth Aponded

;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

CP1480.00 88.24 5.31 0 0 0

CP1490.00 87.76 5.37 0 0 0

CP1620.00 87.24 6.15 0 0 0

CP1630.00 86.76 4.27 0 0 0

CP1640.00 85.82 2.2 0 0 0

CP1645.00 84.96 2.82 0 0 0

CP1650.00 84.45 2.84 0 0 0

CP1660.00 84.36 2.88 0 0 0

CP1670.00 84.39 2.11 0 0 0

CP1680.00 82.8 3.1 0 0 0

CP1690.00 81.98 3.93 0 0 0

CP1700.00 81.91 4.44 0 0 0

CP1710.00 81.93 3.1 0 0 0

CP1720.00 81.58 2.35 0 0 0

CP1730.00 80.42 2.05 0 0 0

(…)

(…)
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Quadro 4.4 Exemplo dos atributos dos coletores de Caparide no ficheiro de texto 

 

 

Figura 4.7 Relação entre a cota de soleira das câmaras de visita e cota inferior dos coletores (exemplo usado por Rossman, 
2015) 

 

 

Esta propriedade, ilustrada pela Figura 4.7, foi definida no ficheiro texto (.inp) com a convenção 

“Elevation” assim como foram definidas outras opções de simulação: as unidades de caudal como litros 

por segundo, modelo de infiltração de Horton, como modelo de propagação de fluxo inicialmente 

definiu-se como Onda Cinemática.  

Apresentam-se de seguida, resumidamente, os princípios e equações que os modelos de propagação 

se baseiam e que tipos de modelos existem no SWMM. Os modelos de propagação na rede de 

coletores baseiam-se nas equações de conservação da massa e quantidade de movimento, 

conhecidas como equações de Saint-Venant (Figura 4.8). O modelo do reservatório pode ser utilizado 

quando o efeito com maior importância for o do armazenamento no qual se despreza qualquer efeito 

[CONDUITS]

;;Name From Node To Node Length Roughness InOffset OutOffset InitFlow MaxFlow

;;-------------- ---------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

CP1480.00A CP1480.00 CP1490.00 41.05 0.01 88.2 87.79

CP1490.00A CP1490.00 CP1620.00 39.29 0.01 87.73 87.39

CP1620.00A CP1620.00 CP1630.00 64.03 0.01 87.2 86.72

CP1630.00A CP1630.00 CP1640.00 58.62 0.01 86.72 85.81

CP1640.00A CP1640.00 CP1645.00 14.74 0.01 85.74 84.97

CP1645.00A CP1645.00 CP1650.00 7.51 0.01 84.96 84.46

CP1650.00A CP1650.00 CP1660.00 8.01 0.01 84.45 84.37

CP1660.00A CP1660.00 CP1670.00 24.41 0.01 84.36 84.32

CP1670.00A CP1670.00 CP1680.00 35.48 0.01 84.36 83.33

CP1680.00A CP1680.00 CP1690.00 3.85 0.01 82.77 82.49

CP1690.00A CP1690.00 CP1700.00 20.39 0.01 81.97 81.94

CP1700.00A CP1700.00 CP1710.00 9.29 0.01 81.88 81.93

CP1710.00A CP1710.00 CP1720.00 32.09 0.01 81.91 81.55

CP1720.00A CP1720.00 CP1730.00 58.66 0.01 81.56 80.4

(…)

(…)
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dinâmico, o modelo cinemático que através da fórmula de Manning-Stricler pode ser aplicável a 

escoamentos rápidos, mas que não permite modelar regimes lentos e inversão do escoamento. O 

modelo difuso permite modelar os efeitos anteriores, o efeito de regolfo e o da propagação das ondas 

dinâmicas para jusante, mas não a inversão do escoamento. O modelo dinâmico considera as 

equações de Saint-Venant completas permitindo simular os efeitos anteriores e a inversão do 

escoamento (propagação do escoamento para montante). 

 

 

Figura 4.8 Equações de Saint Venant e representação dos diferentes modelos de propagação, adaptado de Ferreira (2012) 

 

 

Na equação superior da Figura 4.8, que representa o modelo do reservatório, designada como equação 

da conservação da massa (continuidade), o primeiro termo traduz a variação da área de escoamento 

do volume de controlo ao longo de um intervalo de tempo e o segundo termo a variação do caudal no 

volume de controlo ao longo da distância, em que A representa a secção de escoamento do volume de 

controlo (m2), t o tempo (s), Q o caudal do volume de controlo (m3/s), x a distância na direção do 

escoamento (m) e o ql o caudal unitário lateral que aflui ao volume de controlo (m3/s/m). A equação 

inferior representa a equação da conservação da quantidade de movimento em que o primeiro termo e 

o terceiro traduz as forças atuantes sobre o volume de controlo, forças gravitacionais e de pressão 

respetivamente, o segundo termo as forças de atrito e o quarto e quinto termo as forças de inércia, 

respetivamente à aceleração convectiva e local (Ferreira, 2012). Nesta segunda expressão as variáveis 

que ainda não foram definidas: I0 representa a inclinação do coletor (-), J a perda de carga unitária (-), 

h a altura do escoamento (m), g a aceleração da gravidade (m2/s), β o coeficiente da quantidade do 

movimento que se admite ser igual a 1 (-) e U a velocidade uniforme fictícia em cada secção transversal 

do volume de controlo (m/s). 
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No programa o utilizador pode selecionar o nível de simplificação da equação de Saint Venant, da mais 

simples até a mais complexa (Rossman, 2015): 

• Modelo de reservatório (“Steady Flow”): método mais simples do transporte de água, não se 

utiliza para a propagação de fluxos nos coletores porque considera-se que em cada intervalo 

de tempo o escoamento é uniforme e permanente logo não descreve os efeitos de 

armazenamento no coletor, o ressalto hidráulico, a inversão do escoamento e a propagação 

em pressão.  Este modelo utiliza a equação da continuidade na simulação e o que faz é 

transferir o hidrograma unitário de entrada para jusante mantendo a forma e variação ao longo 

do tempo. Deve ser utilizado para uma análise preliminar de longo prazo de redes simples. 

• Modelo cinemático ou onda cinemática (“Kinematic Wave Routing”): utilizado para a 

propagação de fluxo. É um método eficiente e preciso para tempos suficientemente longos de 

simulação (5 a 15 minutos), mas simplificado que considera a equação da continuidade e os 

termos da equação da conservação do movimento forças gravitacionais e de atrito. Não traduz 

os efeitos de regolfo, o fluxo em pressão, o escoamento inverso e a bifurcação de coletores 

de saída, só possibilita assim um coletor de saída em cada caixa de visita. Utilizado para 

simulações de longo prazo onde não seja previsto a ocorrência de escoamento variável. 

• Modelo dinâmico completo ou onda dinâmica (“Dynamic Wave Routing”): método também 

utilizado para a propagação de fluxos que utiliza todos os termos da equação da conservação 

do movimento e por isso consegue descrever todos os efeitos enunciados anteriormente. Este 

procedimento de cálculo na teoria é mais preciso o que faz com que seja necessário a 

utilização de intervalos de tempo de cálculo menores (menores ou igual 1 minuto) para manter 

a estabilidade numérica da análise, tornando a simulação mais demorosa. Utilizado para 

quando se preveja a ocorrência de escoamento variável.   

  

Na definição dos coletores o ficheiro de texto inclui também os dados geométricos (Quadro 4.5): forma 

da secção (“Shape”), a profundidade máxima da secção transversal (“Max. Depth”, m) e a quantidade 

de elementos em paralelo (“barrels”). 
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Quadro 4.5 Exemplo de atributos geométricos dos coletores de Caparide no ficheiro de texto 

 

 

Em último lugar o ficheiro texto contêm todas as coordenadas das caixas de visita (Quadro 4.6) de 

modo a que o programa SWMM possa fazer a representação da rede. 

 

Quadro 4.6 Exemplo dos dados geográficos das caixas de visita de Caparide no ficheiro de texto 

 

 

 

[XSECTIONS]

;;Link Shape Geom1 Geom2 Geom3 Geom4 Barrels Culvert

;;-------------- ------------ -------------------------- ---------- ---------- ---------- ----------

CP1480.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1490.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1620.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1630.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1640.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1645.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1650.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1660.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1670.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1680.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1690.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1700.00A Circular 0.4 0 0 0 1

CP1710.00A Circular 0.4 0 0 0 1

(…)

(…)

[COORDINATES]

;;Node X-Coord Y-Coord

;;-------------- ------------------ ------------------

CP1480.00 -107330.278 -102146.122

CP1490.00 -107329.01 -102187.153

CP1620.00 -107338.258 -102225.34

CP1630.00 -107332.059 -102289.074

CP1640.00 -107327.739 -102347.538

CP1645.00 -107323.014 -102361.498

CP1650.00 -107319.328 -102368.038

CP1660.00 -107316.566 -102375.553

CP1670.00 -107301.807 -102394.993

CP1680.00 -107280.4 -102423.289

CP1690.00 -107278.009 -102426.31

CP1700.00 -107274.204 -102446.344

CP1710.00 -107265.011 -102447.657

CP1720.00 -107263.924 -102479.73

CP1730.00 -107257.115 -102537.993

(…)

(…)



46 
 

No passo seguinte, fez-se a definição das estações elevatórias e das descargas de emergência 

introduzindo os atributos na interface do programa SWMM. Nesta fase de construção do modelo físico, 

tal como se referiu anteriormente, foi importante a visita ao campo de modo a esclarecer o 

funcionamento do grupo de bombas e em que situações ocorrem descargas de emergência. A 

conceptualização dos poços das estações elevatórias no programa SWMM é feita através da 

componente “Storage nodes” que requer informação relativa às coordenadas M e P (“X-Coordinate, Y-

Coordinate”), cota de soleira (“Invert Elevation”, m), profundidade (“Maximum Depth”, m). Foi ainda 

definida a curva de armazenamento do poço, que é função da altura e área da sua secção. Com recurso 

a dados fornecidos pela entidade gestora como o número de grupos elevatórios, o caudal bombado por 

cada grupo (“Flow”, LPS – litros por segundo) e a altura de elevação (“Depth”, m), foram definidas as 

curvas das bombas (“Pump Curve”) que estabelecem a relação entre o caudal bombado (em L/s) e a 

profundidade de água no poço (em m). Com a informação dos níveis de arranque / paragem de cada 

grupo introduziu-se as regras de controle hidráulicas (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 Interface do SWMM na atribuição das regras de Controle para definir o arranque / paragem de cada grupo de 
bombas 

 

A conceptualização das descargas de emergência no intercetor geral e no emissário da Laje e do ponto 

de saída do sistema (emissário submarino) foram executadas através de “Outfall Node”. Para 

caracterização física destes pontos introduziu-se as cotas de soleiras (“Invert Elevation”, m) e as 

coordenadas (“X-Coordinate, Y-Coordinate”). Em relação às descargas de emergência no intercetor, 

suprimiram-se, inicialmente, a passagem de caudal nos coletores a montante destas de modo a 

representar o comportamento em tempo seco. 

Foram ainda definidas as sub-bacias de cada um dos emissários, considerando os seguintes atributos: 

caixa de visita de ligação (“Outlet”), área (“Area”, hectares), largura característica do escoamento 

superficial (“Width”, metros), inclinação média da sub-bacia (“% Slope”, %), percentagem da bacia 

impermeável (“% Imperv”, %), bem como os udómetros: U02, U09, U25, U33 e U35.  
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Ainda na construção do modelo hidráulico foram definidas as contribuições de águas residuais 

domésticas considerando a taxa de afluência média e os hidrogramas padrão unitário, em tempo seco, 

em cada ponto monitorizado. Através do hidrograma padrão obtido em cada ponto calcula-se a média 

e para cada instante de tempo divide-se o caudal pela média obtida definindo o hidrograma padrão 

unitário, sendo este e a média os parâmetros que o SWMM recorre para definir as afluências no 

sistema. No Quadro 4.7 representa-se como exemplo estes dados de entrada para o ponto Q02 do 

subsistema da Costa do Estoril em tempo seco e para o período de verão. 

 

Quadro 4.7 Hidrograma padrão, hidrograma padrão unitário e caudal médio, em tempo seco no período de verão, para o 
medidor de caudal Q02 

 

 

A título exemplificativo, a Figura 4.10, demonstra a atribuição dos caudais e a definição das curvas de 

consumo no programa SWMM. 

 

Hidrograma Padrão (l/s) Hidrogrma Padrão Unitário (-)

00:00:00 182.9 1.00

01:00:00 157.9 0.86

02:00:00 131.7 0.72

03:00:00 107.1 0.59

04:00:00 92.5 0.51

05:00:00 83.7 0.46

06:00:00 82.5 0.45

07:00:00 98.9 0.54

08:00:00 182.8 1.00

09:00:00 225.0 1.23

10:00:00 236.6 1.29

11:00:00 231.7 1.27

12:00:00 223.8 1.22

13:00:00 226.5 1.24

14:00:00 224.3 1.23

15:00:00 223.2 1.22

16:00:00 202.6 1.11

17:00:00 189.8 1.04

18:00:00 183.2 1.00

19:00:00 194.4 1.06

20:00:00 217.8 1.19

21:00:00 239.4 1.31

22:00:00 239.1 1.31

23:00:00 204.2 1.12

Qméd (l/s) 183

Medidor de caudal Q02 - Subsistema da Costa do Estoril
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Na Figura 4.11 é apresentado o modelo SWMM do sistema da Costa do Estoril, que integra mais de 

3500 câmaras de visita e mais de 3500 coletores.  

 

Figura 4.11 Representação final do modelo do Sistema da Costa do Estoril 

Figura 4.10 Atribuição da afluência de caudal de tempo seco na estação elevatória de Barcarena e hidrograma padrão. 
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Após a construção do modelo e com a primeira simulação alterou-se o modelo de propagação de fluxo 

definido anteriormente como de Onda Cinemático para Onda Dinâmica. O método da Onda Cinemática 

é mais eficiente, mas simplificado e não permite representar escoamentos em pressão, escoamento 

inverso e ramificações da rede de coletores, um nó de conexão só pode ter um nó de saída. Assim para 

corrigir estes possíveis erros gerados na simulação opta-se pelo método da Onda Dinâmica que permite 

representar estas situações. Nesta primeira simulação surgiram ainda outros erros que foram 

resolvidos e analisou-se minuciosamente toda a rede, com base em perfis longitudinais obtidos a partir 

do programa do SWMM, para corrigir outros possíveis erros de representação do sistema intercetor 

que não sejam detetáveis pela simulação. A construção do modelo de simulação foi realizada 

conjuntamente com a Mónica Costa (colega do Mestrado em Engenharia Civil), que avaliou a infiltração 

em tempo seco e tempo húmido para o emissário da Laje no âmbito da dissertação de mestrado, e a 

Engª Conceição David. Para a dissertação foi importante a construção da totalidade do sistema para 

possibilitar novos estudos de uma forma integrada.  

 

4.5. Calibração e Validação em Tempo Seco 

 

Na calibração do intercetor geral foram disponibilizados os dados de caudal medidos nos pontos de 

medição de caudal Q05, Q08, Q09, Q10 para três dias de verão e em tempo seco, selecionados de 

modo a que um deles coincidisse com o fim de semana: 5 de Agosto de 2015 (quarta-feira), 9 de Agosto 

de 2015 (Domingo) e 3 de Setembro de 2015 (quinta-feira). A seleção de um dos dias em fim de semana 

tem a ver com a ocupação da zona em estudo ser em grande parte habitacional e assim ser possível 

que o hidrograma padrão dos fins de semana tenha um outro comportamento, sendo importante na 

fase da calibração ter em conta diferentes cenários de modo o modelo seja representativo na totalidade 

dos dias de verão, em tempo seco.  

No modelo do SWMM após executada a simulação foi retirado em cada um dos pontos dos dados de 

caudal medidos um hidrograma das afluências de caudal ao longo de um dia (hidrograma simulado). 

Estes hidrogramas simulados têm em conta todas as afluências domésticas introduzidas até ao ponto 

da rede do intercetor em questão. Tendo em consideração a metodologia de calibração e validação do 

modelo do sistema de drenagem, em tempo seco, descrito no Subcapítulo 3.2, uma vez que os 

resultados obtidos na simulação eram semelhantes aos medidos, na fase da calibração não se alterou 

nenhum parâmetro. Assim, nesta fase, apenas foi necessário verificar, para os 3 dias, o critério de 

WaPUG (2002). 

Para os pontos anteriores apresentam-se graficamente (Figuras 4.12 a 4.15) para cada um dos dias 

anteriormente mencionados o hidrograma estimado obtido no modelo matemático (a laranja) e os 

medidos para cada um dos dias. Ao analisar as figuras percebe-se que a forma dos hidrogramas dos 

dias da semana se aproximam do hidrograma simulado em todos os pontos do intercetor analisados e 

em relação ao fim de semana apresenta-se em todos eles um desajuste embora com algumas 
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semelhanças, em relação aos picos também não existe proximidade de ocorrência para o hidrograma 

que ocorre no fim de semana.  

 

 

Figura 4.12 Hidrograma simulado versus hidrogramas medidos no ponto Q05 

 

 

 

Figura 4.13 Hidrograma simulado versus hidrogramas medidos no ponto Q06 
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Figura 4.14 Hidrograma simulado versus hidrogramas medidos no ponto Q08 

 

 

Figura 4.15 Hidrograma simulado versus hidrogramas medidos no ponto Q10 

 

Para a validação em tempo seco do modelo falta analisar dois parâmetros, descritos na metodologia 

adotadas, que são o erro volumétrico e o erro do caudal de ponta estarem compreendidos entre -10% 

e 10%. Para tal recorreu-se as expressões (3.1) e (3.2) e obteve-se a verificação dos dois parâmetros 

(Quadros 4.8 a 4.12). Em todos os pontos de controlo de caudal ao longo do intercetor geral e para os 

três dias analisados os valores estão dentro do intervalo desejado. Testaram-se outras simulações 

acrescentando mais caudal afluente na simulação, mas o efeito acentuou-se mais no erro de volume 
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aumentando os valores negativos para os dias de semana. Assim optou-se por não fazer nenhum 

ajuste.  

Quadro 4.8 Erros volumétricos e de pico para o ponto de medição de caudal Q05 

 

 

Quadro 4.9 Erros volumétricos e de pico para o ponto de medição de caudal Q06 

 

 

Quadro 4.10 Erros volumétricos e de pico para o ponto de medição de caudal Q08 

 

 

Quadro 4.11 Erros volumétricos e de pico para o ponto de medição de caudal Q10 

 

 

Nestas condições pode-se concluir que o modelo apresenta um bom ajustamento fase aos hidrogramas 

medidos em tempo seco e o modelo está validado.  

05/08/2015 09/08/2015 03/09/2015 Simulado

Volume (m
3
/dia) 33088.9 32116.0 33422.1 34641.5

Pico (L/s) 576.1 588.7 610.8 553.4

Erro Volume (%) -4.69 -7.86 -3.65 -

Erro Pico (%) 3.94 5.99 9.39 -

Hidrogramas
Q05

05/08/2015 09/08/2015 03/09/2015 Simulado

Volume (m
3
/dia) 37836.3 36608.6 38648.9 39043.7

Pico (L/s) 624.2 665.5 674.2 625.7

Erro Volume (%) -3.19 -6.65 -1.02 -

Erro Pico (%) -0.23 5.99 7.20 -

Q06
Hidrogramas

05/08/2015 09/08/2015 03/09/2015 Simulado

Volume (m
3
/dia) 61840.5 58344.3 61202.1 63761.2

Pico (L/s) 1134.5 1115.9 1132.9 1056.9

Erro Volume (%) -3.11 -9.28 -4.18 -

Erro Pico (%) 6.84 5.28 6.70 -

Q08
Hidrogramas

05/08/2015 09/08/2015 03/09/2015 Simulado

Volume (m
3
/dia) 96984.1 93284.8 100443.6 96783.114

Pico (L/s) 1536.5 1599 1613.4 1491.43

Erro Volume (%) 0.21 -3.75 3.64 -

Erro Pico (%) 2.93 6.73 7.56 -

Q10
Hidrogramas
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5. Avaliação do caudal de infiltração no intercetor geral 

 

Este Capítulo diz respeito à parte experimental dos resultados obtidos através do modelo matemático 

anteriormente descrito, do Subsistema da Costa do Estoril. De forma a verificar a atenuação do padrão 

diário de caudais, em emissários de grande extensão, será descrito nos próximos Subcapítulos o 

desfasamento entre o hidrograma do padrão diário e os hidrogramas simulados das diversas 

contribuições para o medidor de caudal Q10. Posteriormente será comparado o caudal mínimo obtido 

através do hidrograma simulado pelo programa de modelação, relativamente à caixa de visita do 

medidor de caudais Q10 (o ponto de monitorização mais a jusante, no sistema intercetor), com o 

somatório de caudais mínimos dos hidrogramas afluentes, correspondentes à secção de jusante de 

cada emissário. Uma vez demonstrado o desfasamento, interessa analisar a aplicabilidade dos 

métodos convencionais para a avaliação do caudal de infiltração no intercetor geral e referir diferentes 

abordagens potencialmente aplicáveis para a avaliação do caudal de infiltração. 

5.1. Aplicação do modelo: desfasamento de hidrogramas padrão  

 

A atenuação do padrão diário de caudais a acontecer terá maior incidência a jusante da rede. Desta 

forma, escolheu-se a caixa de visita do medidor de caudal Q10 (Figura 5.1) por ser a caixa de visita 

com monitorização de caudais (dados de caudais disponíveis entre 1 de Novembro de 2015 e 31 de 

Outubro de 2015) situada mais a jusante do sistema intercetor geral, localizada a montante da Estação 

de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). 

 

Figura 5.1 Localização dos emissários afluentes ao Sistema da Costa do Estoril e dos pontos de monitorização. 

 

Começou-se por inserir no modelo os dados de entrada (“inputs”): hidrograma padrão unitário e caudal 

médio em tempo seco, no período do Verão, relativos à contribuição do emissário do Jamor, na caixa 

de visita com o medidor de caudal Q02 (identificado na Figura 5.1), anteriormente determinados a partir 

do hidrograma padrão por Rosmaninho, 2017. Executou-se a primeira simulação de escoamento do 

modelo apenas com a contribuição de caudal, no intercetor geral, do emissário mais a montante.  
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O intervalo de tempo definido no modelo para descrição do caudal na rede foi de 5 minutos e, apesar 

da simulação ter sido realizada para dois dias (24h por dia de análise), as primeiras 24 horas de dados 

foram rejeitadas. Esta exclusão constitui uma medida mitigadora face à possível existência de 

instabilidades de caudais iniciais derivados da inexistência de caudal na rede no instante inicial de 

simulação. A descrição do escoamento em intervalos de tempo inferiores, embora aumentasse o rigor 

da análise, prolongavam em demasia o tempo que o programa demora a fazer a simulação.  

Após a corrida da simulação do modelo, retiraram-se os dados de caudais simulados, para um dia de 

análise e intervalados de 5 em 5 minutos, como se descreveu anteriormente, no coletor a jusante da 

caixa de visita que contém o medidor de caudal Q10. Através destes caudais construi-se um hidrograma 

(Figura 5.2), dos caudais escoados no coletor a jusante do ponto Q10 em função do tempo, de forma 

a se comparar com o registo de caudal no mesmo medidor para um dos dias de semana utilizados na 

fase da calibração (5 de Agosto de 2015).  

O caudal mínimo nesta 1º simulação foi observado às 12h e 10 minutos com um valor de 92.2 L/s. 

Comparando este com o caudal mínimo verificado no dia 5 de Agosto de 2015 (484.2 L/s), verifica-se 

que este caudal mínimo obtido do hidrograma simulado ocorreu mais tarde que de que o do dia da 

semana, uma vez que este último ocorreu às 7h 30 da manhã, constata-se, assim, que o desfasamento 

dos valores mínimos, devido ao tempo de percurso no intercetor, é inferior a 4.5 horas.  

 

Figura 5.2 Hidrogramas da 1º simulação e hidrograma 5 de Agosto de 2015 

 

Posteriormente, considerando a contribuição anterior, introduziu-se no modelo os inputs da contribuição 

seguinte relativos ao medidor de caudal Q27 (emissário de Barcarena), e simulou-se com as 

contribuições de caudal dos dois emissários a montante da sub-rede intercetor geral. Após nova 

simulação, retirou-se os dados de caudal para o coletor a jusante do Q10 e completou-se a figura 
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anterior com o hidrograma da nova simulação. Neste novo gráfico, presente na Figura 5.3, observa-se 

que o caudal mínimo ocorre às 10 horas e 40 minutos, com um valor de 165.9 L/s, verificando-se assim, 

que o caudal mínimo desta segunda simulação ocorre 1h e 30 minutos antes da primeira. O 

desfasamento no intercetor corresponde a 3h 10 mininutos. 

 

Figura 5.3 Hidrogramas da 1º e 2º simulações e hidrograma 5 de Agosto de 2015 

Sucessivamente, repetiu-se o mesmo processo para todas as contribuições dos emissários, 

introduzindo sempre a contribuição do emissário mais a montante, executando nova simulação, 

retirando os dados de caudal para a respetiva simulação e completando o hidrograma, tendo obtido a 

Figura 5.4. Este processo contou com doze simulações, sendo que a 12º simulação inclui todas as 

contribuições de caudal dos emissários, com exceção dos emissários de Porto Salvo, Cadaveira e 

Vinhas. 

 

Figura 5.4 Hidrogramas da 1º a 12º simulação e hidrograma 5 de Agosto de 2015 
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A exclusão dos emissários de Porto Salvo, Cadaveira e de Vinhas e ainda das estações elevatórias 

neste processo deveu-se ao facto dos emissários afluírem aos poços das estações elevatórias e de as 

bombas das estações elevatórias serem definidas por regras de controle. As regras de controle definem 

o arranque e paragem através da altura das águas residuais no poço de bombagem. Quando a altura 

da água nos poços de bombagem atinge certo patamar, a bomba arranca e transporta o caudal até ao 

intercetor. Quando a altura de água nos poços de bombagem volta a diminuir até à cota definida para 

cada grupo de eletrobombas, este transporte de caudal é interrompido. Desta forma, o escoamento que 

aflui ao intercetor geral (principalmente para tempo seco e no período de Verão) é descontínuo. Através 

do próximo gráfico (Figura 5.5) apresenta-se, como exemplo, o caudal bombado pela estação elevatória 

do Jamor. Este gráfico foi retirado do modelo e permite observar as descontinuidades de caudal no 

coletor a jusante da estação elevatória do Jamor. 

 

 

Figura 5.5 Gráfico do caudal bombado pela estação elevatória do Jamor (Obtido pelo programa SWMM) 

 

Com base na Figura 5.5, verifica-se que este tipo de afluências, em que o transporte não é apenas 

gravítico, poderá influenciar o comportamento dos hidrogramas, sendo mais evidente para caudais 

reduzidos, como acontece nas primeiras simulações.   

A simulação final inclui todas as contribuições de caudais, dos emissários e estações elevatórias, 

obtendo, na Figura 5.6, a representação dos hidrogramas de todas as simulações e do hidrograma para 

o dia de semana.  
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Figura 5.6 Hidrogramas de todas as simulações e hidrograma 5 de Agosto de 2015 

 

No Quadro 5.1 apresentam-se os valores de caudal mínimo e os respetivos instantes de tempo para 

as doze simulações, simulação final e para o dia 5 de Agosto de 2015. A análise cruzada entre a Figura 

5.6 e o Quadro 5.1 permite verificar o desfasamento dos hidrogramas.  

Quadro 5.1 Caudais mínimos e hora de ocorrência destes caudais nos hidrogramas para o ponto Q10 

 

Na análise do Quadro 5.1 pode-se concluir que o desfasamento dos instantes em que ocorrem os 

caudais mínimos simulados é de 4h e 25 min e que, à medida que se acrescenta contribuições, o 

instante de tempo que ocorre o caudal mínimo diminui. A maior redução de tempo ocorre na segunda 

Q10

Hidrogramas

1º Simulação (Q02) 92.2 12:10:00

2º Simuação (Q27) 165.9 10:40:00

3º Simulação (Emissário de Leceia) 167.1 10:35:00

4º Simulação (Q07) 257.7 10:00:00

5º Simulação (Q49) 259.4 10:00:00

6º Simulação (Q37) 275.3 09:40:00

7º Simulação (Q40) 296.6 09:25:00

8º Simulação (Q41) 323.8 09:10:00

9º Simulação (Q42) 349.4 08:55:00

10º Simulação (Q44) 370.4 08:55:00

11º Simulação (Q45) 379.3 08:50:00

12º Simulação (Q46) 430.9 08:40:00

Simulação Final 510.3 07:45:00

Real (5 Agosto de 2015) 484.2 07:30:00

Caudal mínimo 

(L/s)

 Tempo do caudal 

mínimo (h:m:s)
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simulação, de 1h 30 min e a segunda maior redução ocorre na “Simulação Final” com a introdução das 

contribuições das estações elevatórias. 

Este desfasamento dos hidrogramas permite concluir não só que, as afluências no intercetor geral 

influenciam o comportamento do escoamento na rede, mas também que os instantes de ocorrência de 

caudais mínimos das diferentes contribuições de caudal ao intercetor geral não chegam ao coletor a 

jusante dos medidores de caudais Q10 no mesmo instante. Para se concluir a ocorrência de atenuação 

de caudal é necessário verificar a diferença entre caudais mínimos, ou seja, entre o somatório dos 

caudais mínimos das contribuições e o caudal mínimo verificado na simulação do modelo para o coletor 

a jusante do medidor de caudal Q10, tendo em conta as mesmas afluências. 

Os caudais mínimos, no intercetor geral, não são mesmo os mínimos porque incluem contribuições em 

horas que não são “de vazio” de zonas a jusante. Assim, para além do desfasamento verifica-se, 

também, um aumento dos caudais mínimos, que não correspondem de fato, aos valores mínimos 

afluentes ao subsistema da Costa do Estoril. 

5.2. Diferenças da soma dos caudais mínimos simulados dos emissários 

com o caudal mínimo no Q10 simulado 

 

Nesta fase do trabalho, com recurso ao modelo construído do subsistema da Costa do Estoril, efetuou-

se a simulação definida no Subcapítulo anterior como “12º Simulação (Q46)”. Esta simulação teve em 

conta todas as contribuições dos emissários terrestres (representados na Figura 5.1 com um círculo 

vermelho), com exceção dos emissários de Porto Salvo, Cadaveira e de Vinhas devido às razões 

anteriormente referidas. Tal como verificado no Subcapítulo anterior, recorda-se que o caudal mínimo 

para o coletor a jusante da caixa de visita do medidor de caudal Q10 é de 430.9 L/S, ocorrido às 8H e 

40 min da manhã. A esta hora, claramente já existem contribuições significativas (não corresponde ao 

período noturno em que se verificam os caudais são mínimos.  

Em seguida, comparou-se este caudal mínimo com o somatório dos caudais mínimos simulados dos 

emissários. Para determinar o somatório dos caudais mínimos simulados teve de se obter a série de 

caudais de cada emissário. Esta série de caudais simulados, mais uma vez definida por intervalos de 

tempo de 5 minutos e para um período de registo de caudais de simulação de 24 horas, foi retirada 

através do coletor mais a jusante possível do respetivo emissário. Assim, como se referiu 

anteriormente, as contribuições de caudal dos emissários de Porto Salvo, de Cadaveira e de Vinhas 

não constam nesta simulação porque, antes de afluírem ao intercetor geral, são bombados. 

Em relação à contribuição da rede em baixa, monitorizada através do medidor de caudal Q49, uma vez 

que foi introduzida diretamente no intercetor geral não foi possível obter a série de caudais simulados. 

No entanto, convém realçar que a sua contribuição para o somatório será pequena, visto que o caudal 

médio do seu hidrograma padrão é de 2 L/s e que a contribuição para o caudal mínimo obtido para o 

coletor a jusante do medidor de caudal Q10 é de 1.74 L/s. Este último valor foi obtido através da 

diferença de caudais mínimos entre a quinta simulação e a quarta simulação (Quadro 5.1). 
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Após realizar a 12ª simulação (Q46) e obter os dados de caudais simulados nos diferentes emissários, 

definiram-se os valores de caudais mínimos e os respetivos instantes de tempo, como é possível 

verificar no Quadro 5.2.  

Quadro 5.2 Caudais mínimos e instante de tempo destes caudais a jusante dos Emissários através do modelo 

 

As horas em que ocorrem os caudais mínimos, para os emissários terrestes, são mais homogéneas, 

em conformidade com os valores observados pelos estudos anteriores no processo de aferição de 

caudais de infiltração com base no método dos caudais mínimos noturnos. 

O somatório dos caudais mínimos simulados dos emissários, com o valor de 375.9 L/s, tem em conta 

as mesmas contribuições que o caudal mínimo simulado no coletor a jusante no medidor de caudal 

Q10, com exceção da afluência do medidor de caudal Q49. Como seria espectável, a contribuição do 

caudal mínimo do medidor de caudal Q49, em relação ao dos emissários, é pequena, uma vez que 

corresponde a cerca de 0.5% do total do somatório dos caudais mínimos.  

O valor do caudal mínimo simulado no coletor a jusante do medidor de caudal Q10 (430,9 L/s), 

representa um acréscimo de 15% em relação ao somatório dos caudais mínimos simulados. Este 

acréscimo evidência o desfasamento dos picos, simultaneamente com uma atenuação dos valores 

mínimos do caudal, corroborando com a análise do desfasamento do hidrograma apresentado no 

Subcapítulo 5.1.  

Na análise do Quadro 5.1 pode-se concluir que, para a atenuação de caudal, não só contribui a 

disposição espacial das diferentes afluências de caudal ao longo do intercetor geral como o 

desfasamento temporal que existe entre essas afluências. O desfasamento temporal na entrada no 

intercetor geral dos caudais mínimos nos emissários é considerável, uma vez que varia entre as 4h e 

55 min e as 6h e 55 min da manhã. Apresenta-se nos próximos gráficos (Figuras 5.7 a 5.9) os 

hidrogramas simulados obtidos a jusante dos emissários. Estes hidrogramas foram divididos em três 

grupos, que estão organizados desde montante até jusante do intercetor geral. A divisão em três grupos 

Mocho 53.2 05:05:00

Castelhana 1.8 04:10:00

Amoreira 5.6 04:05:00

Bicesse 18.0 04:05:00

Caparide 20.5 06:10:00

Marianas 15.6 06:55:00

Sassoeiros 11.1 04:05:00

Laje 89.8 06:15:00

Leceia 1.1 04:05:00

Barcarena 62.1 06:25:00

Jamor 91.5 05:05:00

Total 375.9

Caudal mínimo 

(L/s)

 Tempo do 

caudal mínimo 

(h:m:s)

Emissário Terrestre
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apenas se deveu a uma questão de imagem e representação de modo a se poder comparar os 

hidrogramas obtidos entre si. 

Na Figura 5.8, que contem o hidrograma simulado do emissário de Marianas, embora possa parecer 

que o caudal mínimo se obtém perto das 4h da manhã, existe uma variação decrescente até as 6h e 

55 min, sendo que o caudal mínimo se obtém neste último instante.  

 

Figura 5.7 Hidrogramas simulados obtidos a jusante dos emissários do Jamor, Barcarena e da Laje. 

 

 

Figura 5.8 Hidrogramas simulados obtidos a jusante dos emissários de Sassoeiros, Marianas e de Caparide 
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Figura 5.9 hidrogramas simulados obtidos a jusante dos emissários Bicesse, Amoreira, Castelhana e Mocho. 

 

Pela observação dos hidrogramas anteriores (Figuras 5.7 a 5.9), é possível concluir não só que as 

formas dos hidrogramas apresentam muitas semelhanças, como também que existem diferenças 

grandes na verificação dos instantes de tempo do caudal mínimo. Cardoso et al (2002) considera que, 

para a aplicação da metodologia dos caudais mínimos noturnos, o instante de tempo deste caudal deve 

estar compreendido entre as 0h e as 6h da manhã. Com base no Quadro 5.2, constata-se que a maioria 

dos caudais mínimos obtidos ocorre no intervalo de tempo 4h e as 6h da manhã. A verificação deste 

pressuposto parece validar a aplicação dos métodos convencionais para a avaliação dos caudais de 

infiltração no caso dos emissários. 

Apesar da existência de desfasamentos horários, verificados no Quadro 5.2, observa-se que as formas 

dos hidrogramas de caudais escoados nos emissários são semelhantes. Ainda assim, as pequenas 

diferenças verificadas podem também contribuir para atenuação de caudal. A semelhança de forma 

acentua, ainda mais, a contribuição espacial para o desfasamento, porque promove a atenuação de 

caudais. Desta forma, é aparente< que os caudais observados em cada instante (como os de pico e 

caudais mínimos) dos diferentes emissários chegam em alturas diferentes à caixa de visita do medidor 

de caudal Q10. 

No Capítulo 2.2 analisaram-se as metodologias para avaliação e estimação do caudal de infiltração e 

referiu-se que este caudal, quando estimado por métodos convencionais, pode estar sujeito a erros, 

principalmente no caso de redes extensas, devido à atenuação do padrão diário de caudais. O caudal 

mínimo é um parâmetro que serve de base para os métodos convencionais de quantificação do caudal 

de infiltração. Quando comparado com caudais mínimos das suas contribuições, a atenuação de caudal 
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conduz, no caso do intercetor geral, a um valor de caudal mínimo superior no coletor a jusante do 

medidor de caudal Q10. Assim, conclui-se que esta metodologia para estimar o caudal de infiltração 

pode levar a grandes incertezas na aplicação dos métodos convencionais no intercetor geral. 

  

5.3. Avaliação do caudal de infiltração 

 

Com o objetivo de se estimar os caudais de infiltração e verificar a sua conformidade com o valor 

indicado constante no Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto, o qual relaciona o caudal de 

infiltração com o diâmetro e comprimentos dos coletores da rede, recorreu-se à análise de dados de 

caudais monitorizados e de precipitação. Esta análise teve incidência nos dados de caudais de 

escoamento das diversas afluências ao intercetor geral e do medidor de caudal Q10, sendo que este 

último contém todas as influências do intercetor geral.  

Através dos registos de caudais escoados (entre 1 de novembro de 2014 e 31 de outubro de 2015) e 

com o registo de precipitações, foi possível diferenciar os dados de caudal em tempo seco e em tempo 

húmido para o período de Verão (compreendido entre 1 de maio e 31 de outubro). Com os dados de 

caudais em tempo seco para o período de Verão, foi possível determinar, para cada ponto de 

monitorização e para cada estação elevatória, os respetivos hidrogramas padrão e as suas médias. 

A partir dos hidrogramas padrão definiram-se os gráficos dos caudais médios diários em ordem ao 

tempo e determinaram-se os volumes médios diários do escoamento para cada ponto de monitorização 

e para cada estação elevatória (Quadro 5.3). Os volumes foram calculados com base na área dos 

gráficos dos hidrogramas.  

No Quadro 5.3 e apresentam-se os volumes médios diários de escoante nos medidores de caudal das 

afluências ao intercetor geral, de montante para jusante, começando na estação elevatória do Jamor 

até a estação elevatória do Campo Hípico. De notar que o termo “E.E.”, presente neste Quadro, significa 

estação elevatória. 
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Quadro 5.3 Volumes médios diários de escoante nos medidores de caudal das afluências ao intercetor geral 

 

 

Neste processo não se teve em conta o emissário de Leceia por não existir monitorização neste 

emissário. Ainda assim, mesmo que se tivesse sido considerado, a sua contribuição estimada iria ter 

pouca influência para o volume total, uma vez que o seu volume representa aproximadamente 242 

m3/dia (0.25% do volume total). A estimação do hidrograma padrão deste emissário foi obtida através 

do emissário de Porto Salvo, uma vez que as extensões destes emissários são idênticas e são ambas 

redes “em alta”, comparando a população servida em ambos os emissários. Existem outras afluências 

de rede em baixa, que também não foram analisadas devido à inexistência de dados monitorizados, 

mas, tal como no caso de Leceia, prevê-se que sejam de pequena ordem comparativamente com o 

volume total (96964 m3/dia). O facto de não se contabilizarem estes volumes reforça a aceitabilidade 

do resultado do indicador do Decreto Regulamentar, uma vez que o volume total médio das 

contribuições calculado está subestimado.  

Para se calcular o volume do hidrograma padrão do medidor de caudal Q10 foi necessário fazer o 

mesmo exercício que se fez para os pontos de monitorização, atendendo às contribuições de caudal 

no intercetor geral. Assim, para o hidrograma padrão Q10, que tem em conta todas as contribuições do 

intercetor geral, determinou-se um volume médio diário de 105 305.8 m3/dia. 

E.E. JAMOR 3299.0 38.2

Q02 15775.3 182.6

Q27 15627.5 180.9

E.E. Barcarema 2469.0 28.6

E.E. Paços de Arcos 1660.0 19.2

Q07 19475.9 225.4

E.E. Laje 4807.0 55.6

Q49 210.1 2.0

Q37 3215.7 37.2

Q40 3411.2 39.5

E.E. Carcavelos 3025.0 35.0

E.E. São Pedro do Estoril 405.0 4.7

Q41 3571.1 41.3

Q42 3916.9 45.3

Q43 944.7 10.9

E.E. Monte do Estoril 2398.0 27.8

Q44 1237.1 14.3

Q45 781.8 9.0

E.E. Vinhas 3441.0 39.8

Q46 6584.4 76.2

E.E. do Campo Hipico 708.3 8.2

Total 96964

Volume 

(m
3
/dia ) 

Qméd (l/s)Medidor de caudal
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A diferença entre os volumes médios diários do escoamento do ponto de monitorização Q10 e o do 

somatório de volumes médios das afluências monitorizadas, permite obter o volume médio diário de 

todas as afluências indevidas na rede, incluindo outras pequenas afluências da rede em baixa que não 

foi possível monitorizar (Quadro 5.4).  

 

Quadro 5.4 Quantificação do caudal de infiltração 

 

 

A diferença de volume entre o medidor de caudal Q10 e o total dos afluentes (8 341.8 m3/dia) representa 

7.9% do total do volume médio diário do ponto de monitorização Q10. Admitindo que o volume total 

desta diferença se deve apenas à infiltração, com o objetivo de se relacionar a estimação do caudal de 

infiltração com o indicador do Decreto Regulamentar, é necessário conhecer as dimensões das secções 

transversais e os comprimentos dos coletores (Anexo I), desde o inicio do intercetor geral até ao 

medidor de caudal Q10. No Anexo I, apresenta-se o cálculo da multiplicação do comprimento pelo 

diâmetro de cada troço (identificado no anexo com “L*D (cm.km)”) e ainda o somatório da multiplicação 

de todos os troços. 

Após este passo determinou-se o caudal de infiltração por diâmetro e por comprimento (Quadro 5.5), 

através da divisão do caudal de infiltração estimado pelo somatório (Total L*D) anteriormente descrito. 

Quadro 5.5 Estimação do caudal de infiltração por diâmetro e por comprimento 

 

 

O Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto de 1995, refere que se pode estimar os caudais de 

infiltração por diâmetro e por comprimento: 

o na ordem dos 0.5 m3/dia/(cm.km) para efeitos de projeto ou para redes recentes; 

o entre 0.5 e os 4 m3/dia/(cm.km) para redes antigas. 

Hidrograma padrão Q10 105305.8

Total das contribuições 96964.0

Diferença Q10 e total das contribuições 8341.8

Percentagem da diferença (%) 7.9

Volume 

(m
3
/dia ) 

8341.8 4489.3 1.86

Qinf  (m
3
/dia ) Total L*D (cm.km)

Qinf por diâmetro e 

por comprimento 

(m
3
/dia/(cm.km) ) 
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Assim, pode-se considerar que o valor estimado do caudal de infiltração por diâmetro e por 

comprimento, de 1.86 m3/d/cm/km, parece ser um valor razoável uma vez que a rede de drenagem não 

é recente. De referir ainda que, as grandes profundidades dos coletores do intercetor geral, na ordem 

dos 40 metros, bem como o nível freático em grande parte da rede estar acima da cota do coletor 

aumenta os caudais de infiltração. Deste modo, segundo este critério regulamentar, e dada a idade dos 

sistemas considera-se deve apresentar um razoável estado de conservação. 

Segundo Heaney, J. P. et. al (1999), este indicador para os sistemas gravíticos dos Estados Unidos da 

América deve estar compreendido entre 0.05 e 1.39 m3/dia/(cm.km). No caso do Canadá, é referido 

(NRC,2003) que a infiltração média nos sistemas ronda os 3 m3/dia/(cm.km) e considera como 

infiltração excessiva 5 m3/dia/(cm.km). Metcalf & Eddy (2004) indica que este intervalo pode variar entre 

0.1 e 10 m3/dia/(cm.km). No entanto, a USEPA considera como valores excessivos aqueles que estão 

acima de 7.5 m3/dia/(cm.km).  

De acrescentar que, Amorim et. al. (2007), relativamente ao subsistema de saneamento de Viana do 

Castelo (Zona Industrial), obteve caudais de infiltração de 1.47 m3/dia/(cm.km) e 2.11 m3/dia/(cm.km), 

levando a concluir que os valores são aceitáveis, uma vez que as redes de drenagem em estudo são 

antigas. 
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6. Conclusões e proposta de trabalhos futuros 

 

A dissertação teve como principal objetivo a avaliação do caudal de infiltração, em tempo seco, para 

um sistema extenso e com várias contribuições de caudais residuais desfasados ao longo do dia, como 

é o caso de estudo, o subsistema de drenagem da Costa do Estoril. Para tal, foi oportuno recorrer à 

modelação hidráulica, através do software comercial Storm Water Management Model (U.S.EPA) para 

a realização do diagnóstico da rede. Os modelos de simulação dinâmicos, quando bem desenvolvidos 

e calibrados, podem constituir uma boa ferramenta para a quantificação da infiltração, para a deteção 

da origem do problema e para a avaliação de intervenções para a resolução do problema. 

Durante a realização do trabalho surgiu uma limitação relativamente aos dados disponíveis de caudais 

bombados pelos grupos de estações elevatórias. A informação disponibilizada foi do caudal médio 

bombado para o período em análise, para tempo seco e no período de Verão. Não se conhecendo o 

hidrograma unitário da afluência ao poço de bombagem, adaptou-se o hidrograma unitário de uma 

afluência à rede, de uma zona em baixa, e utilizou-se o mesmo hidrograma unitário de afluências para 

todos os poços de bombagem. 

A construção do modelo de drenagem foi realizada, na sua totalidade, o mais semelhante possível à 

realidade, de modo a não só traduzir o comportamento real do caudal que aflui ao intercetor geral, 

como também para possibilitar que a partir do modelo fisicamente construído se efetue outros estudos 

para a mesma rede. Apesar da limitação indicada anteriormente, uma vez que não foi preciso efetuar 

a calibração para o intercetor geral, pôde-se concluir que existiu coerência e precisão nos dados de 

base introduzidos, tendo-se observado que o modelo simulado apresenta um comportamento 

semelhante ao dos dados monitorizados. 

Assim, foi possível alcançar os resultados previstos no decorrer do trabalho, no diagnóstico do 

funcionamento do sistema em tempo seco. Com a análise do desfasamento de hidrogramas concluiu-

se que as contribuições ao longo do sistema, desfasadas ao longo do dia, afetam o instante de tempo 

em que se verifica o caudal mínimo, para o ponto de monitorização de caudal Q10, localizado no 

intercetor geral.  

A análise da diferença entre a soma dos caudais mínimos simulados dos emissários e o caudal mínimo 

simulado do medidor Q10 permitiu constatar que, na maioria dos emissários, os tempos de ocorrência 

dos valores de caudal mínimo ocorrem entre as 0h e as 6h da manhã, tal como Cardoso et al. (2002) 

sugere para aplicação do método convencional de análise de caudais, em tempo seco. Esta análise 

permitiu ainda verificar que o caudal mínimo simulado do medidor Q10, para além de ocorrer mais tarde 

(por volta das 8h e 30 minutos), apresenta um valor (439.4 L/s) superior em cerca de 16.9% em relação 

ao somatório do caudal mínimo simulado de todas as contribuições domésticas (375.89 L/s).  

As duas análises anteriores permitiram concluir que os caudais mínimos noturnos são alterados pelo 

comprimento do sistema e pelas inúmeras contribuições domésticas. Além disso, permitiram também 

concluir que os métodos convencionais, para a estimativa de caudais de infiltração, são pouco fiáveis 
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para sistemas de drenagem com este tipo de configuração, quando se tem o caudal mínimo noturno 

como um parâmetro base. 

Demonstrou-se ainda que a avaliação do caudal de infiltração, com base nos métodos convencionais 

de análise dos caudais mínimos noturnos, não é aplicável para o caso do intercetor geral. Contudo, 

continua a parecer fazer sentido a aplicação destes métodos para os emissários. Assim, para o 

intercetor geral e apenas para esta parte da rede, deixa de fazer sentido a avaliação hidráulica da rede 

através de indicadores de desempenho. Como tal, a metodologia para a avaliação do desempenho do 

intercetor geral, no que se refere à infiltração, passou pela divisão da diferença entre o volume médio 

diário para a caixa de visita do medidor de caudal Q10 e o somatório dos volumes médios diários para 

todas as contribuições dos emissários. Determinou-se, a partir dos dados cadastrais, o somatório das 

multiplicações do comprimento com o diâmetro de todos os coletores (Anexo I), de modo a se poder 

comparar com o critério do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto de 1995. Com base na 

diferença de volumes, constatou-se que esta corresponde a 7.9% e que o valor obtido pelo quociente 

descrito em cima é de 1.86 m3/dia/(cm.km). Observando estes valores, verifica-se que, segundo o 

critério aplicado, o estado de conservação da rede é aceitável, tal como foi referido em outros estudos 

descritos no Capítulo 5.3.  

Por último, é de referir que esta metodologia utilizada para avaliação do desempenho estrutural da rede 

é pouco rigorosa, sendo uma estimação grosseira. Como tal, recomenda-se como trabalho futuro a 

aplicação do método dos isótopos para o intercetor geral ou ainda a construção de um modelo de 

infiltração da rede de drenagem, faltando para isso construir o submodelo do aquífero. Em relação ao 

método dos isótopos, conclui-se que este pode ser aplicável na zona de estudo uma vez que a origem 

da água de abastecimento é diferente da água subterrânea das bacias que envolvem a rede de 

drenagem.  De salientar que já existe monitorização tanto do caudal na rede de drenagem como da 

precipitação nas bacias. Deste modo, os custos de investimento serão menores, sendo apenas 

necessário a realização de campanhas de monitorização e de amostragem para medição da razão 

isotópica (análise laboratorial). Por último, é de referir que, o modelo de infiltração permitirá completar 

o modelo hidráulico construído, descrevendo os processos de infiltração, possibilitando assim, uma 

análise interligada entre a rede de drenagem e os níveis freáticos.   
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ANEXO I 

 

Quadro I.1 (1/2) Determinação da área de parede dos coletores do intercetor geral, no subsistema da 
Costa do Estoril 
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Quadro I.1 (2/2) Determinação da área de parede dos coletores do intercetor geral, no subsistema da 
Costa do Estoril 

 

 

 

  

Troço Comprimento (m) L - Comprimento (km) Diâmetro (cm) Forma L*D (cm.km)

IT0380.00A 271.4 0.271 180 Circular 48.8

IT0390.00A 180.5 0.181 180 Circular 32.5

IT0400.00A 197.4 0.197 180 Circular 35.5

IT0410.00A 191.1 0.191 180 Circular 34.4

IT0420.00A 22.8 0.023 180 Circular 4.1

IT0430.00A 108.5 0.109 180 Circular 19.5

IT0440.00A 27.2 0.027 180 Circular 4.9

IT0450.00A 45.4 0.045 180 Circular 8.2

IT0460.00A 150.2 0.150 180 Circular 27.0

IT0470.00A 127.8 0.128 220 Circular 28.1

IT0480.00A 197.5 0.197 220 Circular 43.4

IT0490.00A 255.5 0.255 220 Circular 56.2

IT0500.00A 134.5 0.135 220 Circular 29.6

IT0510.00A 93.2 0.093 220 Circular 20.5

IT0520.00A 1352.0 1.352 220 Circular 297.4

IT0530.00A 515.2 0.515 220 Circular 113.3

IT0540.00A 439.6 0.440 220 Circular 96.7

IT0550.00A 309.3 0.309 220 Circular 68.1

IT0560.00A 76.4 0.076 220 Circular 16.8

IT0570.00A 408.9 0.409 220 Circular 90.0

IT0580.00A 423.4 0.423 220 Circular 93.1

IT0590.00A 66.6 0.067 220 Circular 14.7

IT0600.00A 379.2 0.379 220 Circular 83.4

IT0610.00A 214.0 0.214 220 Circular 47.1

IT0620.00A 182.8 0.183 220 Circular 40.2

IT0630.00A 58.9 0.059 220 Circular 12.9

IT0640.00A 94.2 0.094 220 Circular 20.7

IT0650.00A 392.3 0.392 220 Circular 86.3

IT0660.00A 167.3 0.167 220 Circular 36.8

IT0670.00A 169.1 0.169 235 Circular 39.7

IT0680.00A 654.9 0.655 235 Circular 153.9

IT0690.00A 669.4 0.669 235 Circular 157.3

IT0700.00A 309.0 0.309 235 Circular 72.6

IT0710.00A 583.0 0.583 235 Circular 137.0

IT0720.00A 115.1 0.115 235 Circular 27.0

IT0730.00A 62.5 0.063 250 Circular 15.6

IT0740.00A 323.5 0.323 250 Circular 80.9

IT0750.00A 408.0 0.408 250 Circular 102.0

IT0760.00A 918.6 0.919 250 Circular 229.7

Total 23806.9 4489.3

Interceptor geral
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Resumo alargado da proposta de comunicação para o 18º ENASB 
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