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Resumo 

A problemática das afluências indevidas é bastante significativa tendo em contas os efeitos que 

estes tipos de escoamentos têm nos sistemas de drenagem. A definição de afluências varia de 

autor para autor, sendo que geralmente se entende por afluências indevidas a entrada de águas 

pluviais em sistemas de drenagem separativos. No entanto, o conceito também pode ser aplicado 

para o caso em que águas residuais afluem indevidamente aos colectores pluviais. 

Ambas as situações são prejudiciais ao desempenho dos sistemas de drenagem podendo ter 

consequências que vão desde a entrada em carga de órgãos do sistema, o que pode conduzir a 

extravasamentos de caudal em alguns pontos, falta de capacidade das instalações de tratamento 

e de estações de bombagem para lidar como o excesso de caudais produzidos, conduzindo a 

aumentos das descargas de emergência e comprometendo consequentemente a qualidade das 

descargas feitas nos meios receptores. Mitigar os impactos das afluências indevidas nos 

sistemas de drenagem é por isso, do interesse das entidades gestoras. Adicionalmente, 

quantificar a ocorrência destas e perceber quais os mecanismos que contribuem para a sua 

ocorrência, é fundamental no auxílio da tomada de decisão de medidas mitigadoras. 

A ribeira de Santa Catarina, caso de estudo abordado nesta dissertação, encontra-se canalizada 

em meio urbano ao longo da cidade do Entroncamento, funcionando como o principal colector 

de águas pluviais da cidade. Ao longo do tempo, a Câmara Municipal do Entroncamento (CME) 

tem registado vários problemas com o funcionamento da ribeira a nível de desempenho 

hidráulico, com inundações urbana pontuais a ocorrem em tempo de chuva. Problemas de cariz 

ambiental também têm sido reportados, tais como queixas por parte dos munícipes relacionadas 

com o odor dos caudais que se escoam na ribeira em tempo seco. Apesar do sistema de 

drenagem da cidade do Entroncamento ter sido concebido como separativo, existem ligações 

cruzadas entre a rede de drenagem e a ribeira. É, portanto, do interesse da CME quantificar os 

caudais de afluências indevidas que aí se escoam bem como avaliar o desempenho da ribeira 

para a situação actual e futura afim de decidir quais as medidas que podem ser tomadas com 

vista à resolução dos problemas verificados. 

Este trabalho incluía realização de campanhas para estimar o caudal escoado na ribeira em 

tempo seco e na avaliação do estado de conservação da rede de drenagem. Numa fase posterior 

foi feita uma previsão do comportamento do sistema para tempo de chuva, através da construção 

de um modelo em SWMM para a situação actual e uma situação futura que têm em conta o 

agravamento da intensidade de precipitação e o aumento das áreas impermeáveis. 

Palavras-chave: Afluências indevidas, drenagem urbana, águas residuais, águas pluviais, 

SWMM 



 

 
 

  



 

 
 

Abstract 

The problematic of undue inflows in sewer systems is quite significant given the effects that these 

types of flows have on the drainage systems. The definition of undue inflows varies from author 

to author and is generally defined as the undue influx of rainfall flow into separate drainage 

systems. However, the concept can also be applied to the case where wastewater enters unduly 

into rainwater collectors. 

Both situations are detrimental to the performance of drainage systems and can have 

consequences ranging from the loading of system organs, which can lead to system overflow, 

lack of capacity of treatment facilities and pumping stations to deal with excess of produced flows, 

which can lead to increases in emergency discharges and compromise the quality of the 

discharges made into water streams. Mitigating the impacts of undue inflows on drainage systems 

is therefore, in the interest of management entities. Nonetheless, quantifying their occurrence and 

understanding the mechanisms that contribute to its existence is essencial to assist in the 

decision-making process. 

Ribeira de Santa Catarina, the case study addressed in this dissertation, runs in an urban 

environment along the city of Entroncamento, functioning as the main rainwater collector in the 

city. Over time, the Municipality of Entroncamento (CME) has experienced several problems with 

the functioning of the ribeira in terms of hydraulic performance, with some urban floods occurring 

during the rainy season. Environmental problems have also been reported, such as complaints 

from residents relating to the odor of waste water that flows in the ribeira de Santa Catarina during 

dry weather. Although the drainage system of the city of Entroncamento was conceived as 

separative, there are cross-links between the waste water drainage network and rain water 

drainage network. It is, therefore, in CME's interest to quantify the undue inflows in ribeira de 

Santa Catarina as well as assess its performance for a current and future scenario, in order to 

decide what measures can be taken. 

This thesis focuses, in a first phase on the quantification of undue inflows, through field inspection 

campaigns to estimate the flow in the ribeira during the dry weather period and in the evaluation 

of the state of conservation of the drainage network. In a later phase, a system forecast for rainfall 

time was made, through the construction of a SWMM model, for the current scenario and a future 

scenario that consider the worsening of the precipitation intensity and the increase of the 

impermeable areas. 
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1. Introdução 

1.1 Âmbito e objectivos 

O crescimento urbano e consequente aumento das áreas impermeáveis, bem como a 

degradação das infraestruturas de drenagem, têm criado problemas no que respeita ao 

desenvolvimento e funcionamento dos sistemas de drenagem urbana.  

Estes problemas conduzem geralmente situações de descargas directas de caudal em excesso 

na rede, situações de escoamento superficial (inundações), poluição dos meios receptores, de 

águas subterrâneas e do solo. O mau funcionamento da rede de drenagem acarreta 

consequências técnicas, económicas e sociais. 

Uma das principais causas do funcionamento deficitário das redes de drenagem urbanas e 

estações de tratamento de águas prende-se com a ocorrência de afluências indevidas.  

O conhecimento do funcionamento do sistema, bem como, o desenvolvimento de metodologias 

de avaliação e previsão dos caudais são essenciais para o controlo das afluências. A modelação 

matemática de sistemas de drenagem é actualmente uma técnica bastante usada no 

planeamento, gestão, controlo e reabilitação de sistemas de drenagem. No entanto, este tipo de 

modelos está dependente dos dados disponíveis que permitam a sua validação e calibração. Um 

modelo devidamente calibrado deverá permitir à entidade gestora avaliar o desempenho 

hidráulico do sistema, identificar falhas e testar soluções correctivas, bem como prever o seu 

futuro desempenho, possibilitando assim, adequar as soluções e formas de exploração a uma 

realidade futura. 

Face ao exposto, considera-se relevante, e do interesse da entidade gestora do sistema de 

drenagem do Entroncamento, a CME, o estudo do desempenho hidráulico da ribeira de Santa 

Catarina. Assim, esta dissertação tem como principais objectivos:  

• Construção de um modelo hidráulico que permita avaliar, ainda que de forma aproximada 

dada a inexistência de dados de cadastro detalhados e de dados de monitorização, o 

desempenho hidráulico actual e futuro do sistema e a identificação dos principais 

problemas deste. 

• Levantamento de dados de campo que permitam “calibrar”, na medida do possível, o dito 

modelo e aferir as possíveis afluências indevidas à ribeira de Santa Catarina; 

• Apresentação de propostas de intervenção que permitam melhorar o desempenho do 

sistema e uso do modelo para testar essas propostas, ou seja, como uma ferramenta de 

ajuda na tomada de decisão  
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1.2 Estrutura do documento 

A presente dissertação encontra-se estruturada em 8 capítulos, sendo que o presente capítulo 

pretende atender à relevância do tema, principais objectivos e estrutura do presente texto. 

No capítulo 2 é feita uma breve descrição do conceito de afluências indevidas, dos seus 

principais efeitos em sistemas de drenagem e quais os factores que influenciam a sua ocorrência 

O capítulo 3 compreende a caracterização do sistema em estudo, que inclui uma caracterização 

geral do mesmo, bem como a descrição dos principais órgãos e infraestruturas de drenagem, 

assim, como uma descrição dos principais problemas registados na ribeira. É igualmente feita 

neste capítulo uma revisão dos estudos feitos anteriormente ao sistema em estudo e uma 

descrição das principais intervenções efectuadas. 

No capítulo 4 apresenta-se a descrição da inspecção feita ao sistema, que compreende o 

acompanhamento das obras de reabilitação de que a ribeira de Santa Catarina foi alvo, assim 

como o levantamento de caixas de visita levado a cabo junto à Estação Elevatória 1 (EE1). 

No 5 capítulo faz-se uma estimativa dos caudais de águas residuais domésticos para a cidade 

do Entroncamento e comparam-se esses valores com os obtidos no trabalho de campo 

desenvolvido afim de obter uma estimativa das afluências indevidas de origem doméstica. 

Ao longo do capítulo 6 apresenta-se uma breve descrição do software utilizado na modelação do 

comportamento hidráulico do sistema (SWMM). De seguida explica-se a forma como os vários 

elementos do modelo foram construídos, as opções de simulação e calibração tomadas e os 

cenários de simulação testados.  

A apresentação e análise dos resultados obtidos é feita no capítulo 7, tanto para tempo seco 

como para tempo de chuva. Perante os resultados obtidos, faz-se o diagnóstico dos principais 

problemas de drenagem identificados. 

No último capítulo retiram-se elações dos resultados obtidos e sugerem-se alternativas para 

desenvolvimentos futuros.  
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2. Afluências indevidas 

2.1 Definição de afluências indevidas 

O caudal que circula na rede de drenagem pode ser proveniente de quatros fontes: 

1) Águas residuais domésticas, que provem de habitações, zonas comerciais e edifícios 

públicos. Geralmente apresentam quantidades consideráveis de matéria orgânica e 

mantêm as suas características ao longo do tempo; 

2) Águas residuais industriais, que apresentam vários compostos químicos resultantes da 

actividade industrial e podem apresentar grande variabilidade ao longo do tempo; 

3) Águas residuais pluviais, que resultam do escoamento superficial originado pela 

precipitação; 

4) Afluências indevidas, de caudais subterrâneos, ou de outros que entram no sistema 

indevidamente de forma directa ou indirecta. 

Embora não exista uma definição estabelecida para afluências indevidas, (Schilperoort, 2004), 

define afluências indevidas como os caudais que circulam no sistema, mas não lhe pertencem, 

independentemente da sua origem.  

O destino a dar a cada tipo de água é distinto, sendo que as águas residuais domésticas e 

industriais devem ser conduzidas a uma ETAR e após tratamento apropriado serem 

descarregadas em meio receptor. Já as águas pluviais são muitas vezes descarregadas em meio 

receptor sem que qualquer tratamento seja aplicado.  

Num sistema unitário tanto a água de origem pluvial, como de origem doméstica ou de origem 

industrial pertencem ao sistema. Já num sistema separativo apenas a água residual de origem 

doméstica e a água residual de origem industrial devem circular no colector residual. Assim, por 

exemplo, caso existam ligações cruzadas num sistema separativo que causem a mistura de água 

residual de origem doméstica ou industrial com água de origem pluvial esta é considerada como 

afluência indevida. 

As afluências indevidas podem ainda ser divididas em dois tipos, consoante a sua origem: 

• Infiltração (infiltration) – caudais provenientes de águas subterrâneas que entram no 

sistema através de tubagens defeituosas, juntas, conecções, fraturas, câmaras de visita 

(devido à corrosão) e outras falhas estruturais no sistema. Têm em geral um padrão 

difuso no espaço e obedecem a um padrão constante ou de variação sazonal no tempo. 

• Afluências de escoamento directo (inflows) - são águas que afluem ao sistema que não 

lhes corresponde através de ligações, permanentes ou temporárias, inapropriadas ou 

ainda de escorrências pluviais directas. É de notar que esta definição apenas faz sentido 

para sistemas separativos, visto que em sistemas unitários não se põem a questão de 

existirem ligações inapropriadas entre colectores residuais e pluviais. Estas águas 
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afluem, em geral, ao sistema por ligações cruzadas, através de tampas de esgoto e de 

descarregadores.  

Na prática, a distinção entre infiltração e afluências de escoamento directo, não é muito relevante, 

pois a maioria dos métodos convencionais para estimar afluências indevidas usam dados 

relativos a caudal de tempo seco. Usualmente considera-se “tempo seco” um período entre 7 a 

14 dias sem chuva. Nestas circunstâncias a água residual pluvial têm uma pouca importância, 

tratando-se o caudal medido como caudal de tempo seco. O caudal de tempo seco, ou na 

terminologia anglo-saxónica “dry weather flow”, é todo aquele que circula num sistema de 

drenagem, doméstico, industrial e de outros usos, excetuando o caudal directamente proveniente 

da precipitação.  

O objectivo deste trabalho passa por quantificar as afluências indevidas à ribeira de Santa 

Catarina, que funciona como um colector de águas pluviais, avaliando os seus impactos no 

desempenho hidráulico da mesma. Não se considera, no entanto, relevante fazer a distinção 

entre a origem (infiltração ou afluências de escoamento directo) das mesmas, tratando-se o 

caudal de tempo seco na ribeira como caudal indevido. 

 

2.2 Efeitos das influências indevidas nos sistemas de drenagem 

As afluências indevidas são um dos principais problemas do mau funcionamento dos sistemas 

de drenagem. Os efeitos das afluências indevidas no sistema são diversos, mas todos resultam, 

essencialmente, da diluição dos caudais residuais e do aumento dos volumes transportados nos 

colectores.  Os efeitos mais relevantes que estas águas têm nos sistemas de drenagem são: 

• A diluição da concentração de poluentes é prejudicial ao funcionamento eficiente das 

estações de tratamento. Isto porque, a água que chega à estação de tratamento de águas 

contém uma certa concentração de carga poluente, que de acordo com (Brombach H., 

2002)permanece praticamente inalterada mesmo quando o caudal efluente é diluído pelo 

caudal das influências indevidas. No entanto, o caudal indevido irá aumentar o volume total 

de água que passa pela estação de tratamento anualmente (em m3/ano). Tal pode causar 

o arrastamento de lamas sedimentadas em decantadores e “wash out” de microrganismos, 

sendo que tal pode diminuir a eficácia do processo de tratamento 

• Grandes quantidades de afluências indevidas podem resultar na redução da capacidade de 

transporte deixando, menos capacidade disponível para águas pluviais. Em sistemas 

unitários se o caudal de tempo seco já ocupa uma capacidade significativa do colector, no 

caso de um evento de precipitação intensa, pode dar-se o extravasamento de caudal. Sob 

o ponto de vista ambiental e de qualidade de água, isto é, bastante critico visto que a água 

extravasada é uma mistura de águas residuais e pluviais; 

• O aumento de custos operacionais é um dos efeitos mais directos resultantes da ocorrência 

de afluências indevidas. Naturalmente, o aumento no caudal a circular no sistema significa 
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mais caudal que deve ser bombado, mais horas em que os grupos electrobomba estarão a 

funcionar, mais grupos electrobomba e consequentemente mais despesas com a 

manutenção dos mesmos e mais custos de tratamento nas ETARs, pelo que tudo isto gera 

custos de operação consideráveis. 

• Devido às afluências indevidas, os grupos electro bombas não têm capacidade para dar 

vazão ao caudal que circula no sistema ou para esvaziar estruturas de armazenamento 

durante o tempo seco. Assim quando ocorre um evento de precipitação um sistema unitário 

irá extravasar mais e mais rapidamente visto que as suas estruturas estão parcialmente 

cheias. Tal poderia não ocorrer caso a capacidade total do sistema estivesse disponível;  

As afluências indevidas têm consequências negativas a nível ambiental e encargos económicos 

significativos devendo ser consideradas sobretudo por parte das entidades gestoras dos 

sistemas de drenagem.  

2.3 Factores que influenciam a ocorrência de afluências indevidas 

Existem vários factores que contribuem para a entrada de águas indevidas nos sistemas de 

drenagem, sendo o mais óbvio destes a existência de ligações cruzadas entre a rede pluvial e a 

rede de drenagem. Outro factor importante é a afluência de caudais freáticos à rede.  

Redes mais antigas e em pior estado de conservação têm, tendencialmente, mais afluências 

indevidas. Isto deve-se essencialmente à abertura de fendas e a juntas mal vedadas que 

aparecem por envelhecimento dos colectores ou dos materiais. É por isso importante ter em 

conta a vida útil dos colectores e o modo como estes estão a operar (sempre em carga ou não) 

para uma correcta preservação do sistema. 

A água de origem pluvial ou freática, pode percolar no solo, arrastando partículas e criando 

caminhos preferenciais de escoamento. Este fenómeno depende do tipo de solo que se têm e 

da sua compacidade, mas pode gerar assentamento diferencias nos colectores que podem não 

ser absorvidos pelas juntas, podendo mesmo levar a uma rotura dos colectores. 

Redes de drenagem mais longas tendem a ter maiores volumes de afluências indevidas. Em 

especial, redes com grandes extensões de colectores implantados abaixo do nível freático visto 

potenciarem a entrada de caudal de infiltração. 

A frequência de passagem de cargas pesadas sobre as tubagens e modo de construção dos 

colectores (montagem incorrecta dos colectores e acessórios) pode conduzir a pontos frágeis 

nas tubagens ou a assentamentos diferenciais. Águas residuais agressivas presentes no sistema 

podem causar ataques químicos e comprometer a integridade estrutural do mesmo potenciando 

fenómenos de infiltração.  
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3. Caracterização do sistema de drenagem do Entroncamento 

3.1 Caracterização Geral  

O sistema de drenagem em estudo fica situado na cidade do Entroncamento, no distrito de 

Santarém. O município é limitado a leste pelo município de Vila Nova da Barquinha, a sul pelo 

município da Golegã, e a oeste e norte pelo município de Torres Novas. O concelho encontra-se 

dividido em duas freguesias, sendo elas a freguesia de Nossa Senhora de Fátima (a Norte) e a 

freguesia de São João da Baptista (a Sul) que estão divididas pela linha de caminhos de ferro 

que atravessa a cidade. 

A área do concelho do Entroncamento está dividida em duas bacias: bacia hidrográfica do Rio 

Almonda e a bacia hidrográfica da ribeira da Ponte da Pedra, da qual a ribeira de Santa Catarina 

faz parte, como se pode ver na Figura 2. 

A área urbana da cidade do Entroncamento insere-se quase na totalidade na bacia hidrográfica 

da ribeira de Santa Catarina. Esta é um curso de água intermitente, ou seja, seca durante as 

épocas de estiagem, com uma extensão de cerca de 8 km. 

Figura 1 - Limites do Concelho do Entroncamento 
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Grande parte da área do concelho do Entroncamento é área urbana, tendo estado em expansão 

ao longo dos últimos anos o que, consequentemente, têm vindo a aumentar as áreas 

impermeáveis. O restante percurso fora do meio urbano apresenta solos com uma elevada 

permeabilidade, maioritariamente arenosos, onde a infiltração é favorecida. A bacia hidrográfica 

correspondente à ribeira também é pouco declivosa. 

3.2 Percurso da ribeira e principais infraestruturas de drenagem 

A ribeira de Santa Catarina atravessa a cidade do Entrocamento de Norte a Sul. Esta nasce a 

Norte da povoação de Casal Sentista, correndo em leito natural, com uma configuração irregular, 

até intersectar a A23 que passa a Norte do concelho do Entroncamento. Nesta secção a ribeira 

atravessa uma passagem hidráulica sob a A23 com pode ver na Figura 3. 

A jusante da A23 a ribeira corre novamente em leito natural durante cerca de 200 m, sendo que 

aqui a secção já se encontra um pouco mais definida, até intersectar o depósito de terras da 

empresa Soladrilho a passagem é feita com recurso a duas manilhas de betão DN800 mm e 

DN1000 mm, sendo que a manilha de DN800 se encontra obstruída.  

Ao chegar à rua da Barroca a ribeira começa a correr canalizada, com a secção tipo indicada na 

Figura 3, sendo que quase todo o seu percurso urbano é feito desta forma. A única excepção é 

junto à escola básica do Bonito, onde existe um troço que passa a céu aberto, tal como se pode 

verificar pela Figura 3. A ribeira retorna o seu curso natural já fora de meio urbano a Sul da Rua 

Figura 2 - Bacias hidrográficas no concelho do Entroncamento 
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Antero de Quental, tal como se pode ver na Figura 3, sendo que para jusante intersecta a ribeira 

de Ponte da Pedra. 

O cadastro do sistema de drenagem de águas residual e pluvial é praticamente inexistente. No 

entanto, de acordo com os técnicos da Câmara Municipal, o sistema foi concebido como 

separativo, sendo que os colectores pluviais que drenam a área urbana estarão ligados à ribeira. 

Não obstante, a existência de ligações cruzadas entre os dois tipos de sistema é clara, visto que 

mesmo durante a época estival é visível nas secções acessíveis da ribeira, em meio urbano, 

caudal que aparenta ser de origem residual, a julgar pela cor e odor. Tal é corroborado pelo facto 

da ribeira ser um curso de água intermitente, não se verificando a ocorrência de caudais nas 

secções de montante durante a época estival.  

O sistema de drenagem de águas residual, tal como as freguesias, está dividido pela linha de 

comboio (L.C.). As águas residuais produzidas na freguesia de Nossa Senhora da Fátima 

(Nordoeste do eixo ferroviário) são encaminhadas para a estação elevatória localizada entre o 

Jardim da Locomotiva e a linha do comboio (EE1). Daí são elevadas para uma segunda estação 

elevatória (EE2), fazendo assim ligação ao sistema em alta. A EE2 recebe, portanto, as águas 

residuais provenientes da EE1 bem como as águas residuais que se geram na freguesia de São 

João da Baptista (a Sudeste do eixo ferroviário). Existe ainda uma terceira elevatória (EE3) que 

conduz águas residuais à ETAR mas que não recebe nenhumas águas produzidas na cidade do 

Entroncamento. A localização destas infraestruturas de drenagem pode ser observada na Figura 

4. 

Figura 3 - a) Secção da passagem hidráulica da Ribeira a montante da A23; b) Troço a céu aberto em meio urbano 
junto à escola do Bonito; c) Secção tipo dos troços canalizados da Ribeira de Santa Catarina d) Troço da Ribeira a 

céu aberto a jusante da Rua Antero de Quental; 
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Junto à EE1 a ribeira atravessa linha do comboio. É também nesta zona que confluem os três 

principais ramais que servem a parte Noroeste da cidade. A EE1 está equipada com três grupos 

electrobomba, instalados em paralelo no poço de bombagem. Dois deles elevam as águas 

residuais para a EE2 para posteriormente estas serem conduzidas para a ETAR. O terceiro grupo 

electrobomba faz o desvio dos caudais pluviais em excesso que afluem à EE1. Assim, os caudais 

remanescentes são elevados da EE1 para a ribeira.  

Existe uma conduta instalada numa das câmaras de visita a montante da EE1 que funciona como 

descarga de emergência da EE1, conduzindo as águas em excesso que afluem indevidamente 

ao sistema residual doméstico para a ribeira. A descarga de emergência está ainda equipada 

com uma válvula de maré para evitar que o caudal escoado na ribeira retorne à estação 

elevatória. 

Os problemas estruturais da ribeira têm tido uma expressão bastante significativa ao longo dos 

anos. Vários problemas ao nível do desempenho estrutural têm sido reportados, sendo que o 

incidente mais grave se deu em 2012 com o abatimento da laje de cobertura de um troço 

Figura 4 - Principais estruturas de 
drenagem da cidade do Entroncamento 
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canalizado junto à Rua D. Nuno Álvares Pereira imediatamente a jusante da travessia da ribeira 

com a linha de comboios. Outros problemas de índole ambiental têm sido reportados por parte 

de moradores nomeadamente devido a maus cheiros, provenientes da ribeira. Pequenas 

inundações em caves de alguns edifícios, que se pensa terem origem devido ao funcionamento 

em sobrecarga da ribeira, têm sido reportadas em registos mais actuais, nomeadamente na zona 

a jusante do atravessamento com a linha de comboios. Salienta-se ainda que nas últimas 

décadas não há registos de inundações urbanas significativas, sendo que o último registo data 

da década de 80. 

Devido aos problemas.de desempenho estrutural a ribeira têm sido alvo de obras de intervenção. 

A antiga laje de cobertura em betão armado, encontrava-se com as armaduras expostas e 

corroídas em muitos troços, por causa do funcionamento da ribeira em secção cheia com água 

muitas vezes bastante agressiva do ponto de vista químico. Assim, procederam-se a obras para 

demolir a laje antiga, sendo substituída por uma solução com painéis de betão pré-fabricados 

Figura 5.Para além da melhoria do desempenho estrutural, a intervenção na ribeira de Santa 

Catarina pretende também melhorar a mobilidade urbana, através da construção de uma ciclovia 

sob a mesma, como já foi executado na zona Norte da cidade. A Figura 5 ilustra as obras de 

intervenção na ribeira de Santa Catarina. 

 

3.3 Revisão dos estudos antecedentes e principais intervenções feitas na 

ribeira 

3.3.1 Considerações introdutórias 

A ribeira de Santa Catarina e o sistema de drenagem da cidade do Entroncamento têm sido alvo 

de estudo e de intervenção ao longo dos últimos anos, que surgem como tentativa de resposta 

à problemática das ligações indevidas entre o sistema residual e pluvial, aos problemas de cariz 

ambiental e problemas estruturais verificados. 

Figura 5 - Demolição da laje de cobertura da Ribeira na zona Sul da cidade (esq.); Painéis pré-fabricados usados na 
substituição da laje (centro da cidade); Troço canalizado com ciclovia na zona Norte da cidade 
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A ARQUEST efectuou o estudo “Desvio da ribeira de Santa Catarina – Canal de nivelamento de 

caudal”. O estudo prevê a execução de um canal para desviar caudal da ribeira de Santa Catarina 

para a ribeira da Ponte da Pedra. Ressalva-se que o estudo levado a cabo pela ARQUEST 

apresenta algumas limitações, devido à falta de dados relativos ao sistema de drenagem. 

Para além do estudo apresentado também foram revistos os desenhos correspondentes ao 

“Projecto de execução do sistema intercetor de águas residuais do Entroncamento”, levado a 

cabo pela Engidro, aquando da intervenção de reabilitação da EE1 em 2014. Estes desenhos 

serviram como complemento à informação recolhida em campo, para a construção do modelo 

SWMM, como se verá no capítulo 6.3. 

3.3.2 Revisão do estudo “Desvio da ribeira de Santa Catarina – canal de 

nivelamento de caudal” 

A ARQUEST desenvolveu no âmbito do estudo “Desvio da ribeira de Santa Catarina (Canal de 

Nivelamento de Caudal)” um Projecto Base do Canal (2008), que inclui o estudo hidráulico e 

hidrológico da ribeira, e um Projecto de Execução (2009) para esse mesmo canal. Tal como 

referido, esta solução prevê o transvase de caudal da ribeira de Santa Catarina para a ribeira de 

Ponte da Pedra através de um canal construído em profundidade e sem acessos, a ser 

implantado ao longo da Rua Dr. Costa Machado, como se observa na Figura 6. 

No estudo hidráulico e hidrológico da ribeira de Santa Catarina realizado, no qual foi analisada a 

bacia hidrográfica a montante da Rua Dr. Costa Machado, a ARQUEST determinou que o caudal 

de ponta de cheia nessa secção de controlo (secção B), para um período de retorno de 100 anos 

seria da ordem dos 19 m3/s.  

O projecto de execução refere que o canal de desvio deverá ter as características indicadas na 

Tabela 1. A obra seria executada com recurso uma estrutura de contenção provisória do tipo 

“mure de berlim”. A ligação da ribeira ao canal estaria equipada com uma comporta hidráulica. 

O cruzamento do canal com a linha de comboios seria feito com recurso a duas condutas de 

secção circular de 1600 mm. Estaria ainda previsto no projecto de execução a construção de 

uma estrutura de dissipação de energia, em canal de encosta com 24 m de extensão e uma 

inclinação de 25%.  

Figura 6 -  Canal de desvio previsto na Rua Dr. Costa Machado (retirado de ARQUEST - Estudo de 
Base do Canal (2008)) 
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Tabela 1 - Características do canal de desvio proposto pela ARQUEST 

Extensão total 𝟕𝟑𝟓 𝐦 

Secção 2 x 2 𝑚2 
Inclinação 0.8% 

Profundidades de escavação Entre os 2 m e os 10.5 m 

Estimativa orçamental 1350 000 € 

 

A mesma empresa desenvolveu ainda o estudo hidráulico e hidrológico da ribeira da Ponte da 

Pedra com o objectivo de estimar o impacte que o caudal desviado teria na mesma. A ARQUEST 

concluiu que o caudal de ponta de cheia a ser desviado representaria um aumento de 11% 

relativamente ao caudal de ponta de cheia que se verifica na secção onde o desvio intersecta a 

ribeira de Ponte da Pedra. A ARQUEST considerou neste estudo duas secções de referência, a 

primeira na junção do canal de desvio com a ribeira da Ponte da Pedra e a segunda, mais a 

jusante na intersecção da ribeira com a N3, como se pode ver na Figura 7. Para uma situação 

de cheia centenária, verificava um aumento da altura de escoamento de 9 cm na primeira secção 

de referência e 13 cm na segunda. A ARQUEST argumenta que este aumento têm um impacte 

pouco significativo, visto que numa situação de cheia centenária ocorreria, independentemente 

da concretização do canal de desvio, o alagamento de pelo menos uma das margens da ribeira 

de Ponte da Pedra, o que não teria consequências de maior dada a ausência de edificado no 

leito de cheia.  

Foi adicionalmente desenvolvido um estudo de impacte ambiental pela AMBIALCA com o intuito 

de avaliar os impactes ambientais e sociais resultantes da execução do canal de desvio. Na 

análise de factores como o clima, geologia e geomorfoligia, qualidade do ar, qualidade do 

ambiente sonoro, paisagem e património, a AMBIALCA concluiu que, não advinham impactes 

Figura 7 - Secções de referência consideradas pela ARQUEST e respectivos aumentos de alturas de escoamento em 
caso de cheia centenária 
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negativos decorrentes da execução do canal de desvio previsto. A AMBAILCA considera que o 

aumento de 11% na secção de intersecção do canal de desvio com a ribeira de Ponte da Pedra 

seria pouco relevante, acrescentando que do ponto de vista socioeconómico, de uso dos solos 

e de ordenamento do território, a construção de um canal de desvio iria ter impactes positivos. 

Não obstante, a AMBIALCA ressalva que poderão ocorrer impactes negativos para os solos e 

para a qualidade das águas superficiais, consequência da poluição que ocorre nas águas 

escoadas pela ribeira de Santa Catarina. 

3.3.3 Revisão do estudo prévio “Alternativas ao desvio da ribeira de Santa 

Catarina” 

Face às reservas manifestadas pela Agência de Protecção do ambiente (APA), relativamente ao 

projecto de base e de execução da obra de “Desvio da ribeira de Santa Catarina”, a EPAL 

promoveu a realização de um estudo que avaliasse soluções alternativas.  Assim, a empresa 

Hidra – Hidráulica e Ambiente, Lda. desenvolveu o estudo “Alternativas ao desvio da ribeira de 

Santa Catarina”.  

Neste estudo prévio a Hidra fez uma caracterização da bacia hidrográfica, analisando factores 

como a forma da bacia, a densidade de drenagem e perfil longitudinal dos principais cursos de 

água. De seguida foi feita uma estimativa dos caudais pluviais de ponta, para as quatro sub-

bacias definidas, que se apresentam na Figura 8, com base no método racional generalizado. 

 

Figura 8 - Secções de controlo utilizadas na estimativa de caudais pluviais efectuada pela Hidra (retirado de 
"Alternativas ao desvio da ribeira de Santa Catarina") 

As estimativas de caudais pluviais foram efectuadas para os períodos de retorno de 10, 20 e 100 

anos sendo que os resultados obtidos e parâmetros utilizados se sintetizam na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Resultados do estudo Hidrológico efectuado pela Hidra 

Sub-bacia Secção C1 

Intensidade de precipitação 
[L/ha.s] Área 

[ha] 

Caudal de ponta de cheia 
[m3/s] 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=100 
anos 

T=10 
anos 

T=20 
anos 

T=100 
anos 

1 A 0.24 24.4 28.7 37.0 218.1 3.5 4.1 5.3 
2 B 0.36 65.8 75.7 100.2 119.2 8.1 9.3 12.3 
3 C 0.45 64.2 74.0 98.1 94.4 12.6 14.5 19.3 
4 D 0.52 62.5 72.2 96.0 108.0 17.5 20.3 26.9 

A Hidra realizou ainda uma verificação hidráulica simplificada dos troços canalizados da ribeira, 

para os períodos de retorno de 10, 20 e 100 anos obtendo os valores que se apresentam na 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Verificação hidráulica da situação actual dos troços canalizados da ribeira efectuada pela Hidra para 
períodos de retorno de T=10; T=20 e T=100 

Troço L Declive Q (m3/s) Velocidade (m/s) Qsc Q/Qsc (-) 

T=10 T=20 T=100 T=10 T=20 T=100 T=10 T=20 T=100 

A-B 1218 0.86 8.1 9.3 12.3 3.9 4.1 4.5 26.1 0.31 0.36 0.47 

B-C 882 0.34 12.6 14.5 19.3 3.3 3.5 3.7 16.4 0.77 0.89 1.17 

C-D 108 0.35 17.5 20.3 26.9 3.7 3.8 4.1 16.6 1.05 1.22 1.62 

 

Segundo a Hidra, a inexistência de problemas graves num passado recente e o actual 

desempenho satisfatório do sistema corroboram a estimativa de caudais e a verificação 

hidráulica efectuada. Para além disso, face aos resultados obtidos, a Hidra argumenta que as 

pequenas inundações registadas junto à secção C, não são provavelmente devidas à falta de 

capacidade da ribeira, invocando a problemática de possíveis ligações cruzadas entre o sistema 

pluvial e de doméstico como a principal causa destas ocorrências. No entanto, salienta que a 

ausência de dados impede a determinação rigorosa do volume de águas residuais afluentes à 

linha de água e dificultam a análise de funcionamento da mesma.  

A Hidra ressalva ainda que, independentemente da percentagem de ligações indevidas, que não 

existem condições para fazer a diluição dos caudais, especialmente em tempo seco, sendo que 

estas águas devem ser tratadas antes de serem descarregadas em meio receptor. Aponta 

igualmente que, antes de serem tomadas medidas onerosas como a obra de desvio de caudal 

para a ribeira de Ponte da Pedra, devem ser consideradas medidas que visem mitigar a afluência 

de caudais pluviais ao sistema, assim como medidas que permitam evitar a descarga de caudais 

domésticos em meio receptor.  
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4. Inspecção do sistema 

4.1 Nota introdutória 

Este capítulo centra-se no trabalho de campo desenvolvido, que teve como principais objectivos 

colmatar as lacunas existentes quer em termos de dados de monitorização, que em termos de 

registos de cadastro. 

Numa primeira fase foi feita a monitorização dos caudais que circulam na ribeira. Tal foi 

conseguido, através da realização de campanhas simplificadas de medição de caudal em tempo 

seco em algumas secções da ribeira, que estiveram temporariamente acessíveis no âmbito das 

obras de substituição da sua laje de cobertura. Por condicionalismos de meios para realizar 

campanhas em tempo húmido, apenas foi possível supervisionar algumas secções, de mais fácil 

acesso, imediatamente a seguir a períodos de chuva afim de verificar se o incremento de caudal 

seria relevante. 

Quanto aos registos de cadastro, igualmente, por falta de meios para fazer um levantamento 

completo do sistema, optou-se por escolher um ponto do mesmo para o qual se achou mais 

pertinente conhecer o cadastro. Optou-se então por fazer o levantamento das caixas de visita 

junto à EE1. 

4.2 Campanha de monitorização 

Dada a falta de recursos técnicos e financeiros e os maus acessos à ribeira, as medições de 

caudal foram efectadas de forma muito simples e apenas em secções em que esta é mais 

facilmente acessível. Estas secções devem, no entanto, ser representativas do escoamento ao 

longo do percurso em meio urbano. Ao longo do seu percurso, existem três secções onde a 

ribeira não se encontra canalizada e é possível observar o caudal que está a ser escoado: a 

montante da A23, onde a ribeira atravessa a passagem hidráulica, junto à Escola do Bonito, onde 

a ribeira passa a céu aberto e na secção a jusante da Rua Antero de Quental no fim da 

canalização da ribeira e já à saída do meio urbano. Estas secções foram utilizadas para verificar 

a variação de caudal ao longo do percurso urbano da ribeira, para períodos de tempo seco e de 

chuva. 

Em tempo seco foram efectuadas medições das alturas de água nestas secções de controlo. Na 

secção mais a montante não foi registado qualquer caudal sendo que o leito da ribeira se 

encontrava seco. Já na secção junto à Escola do Bonito conseguiu--se, determinar a altura de 

água à entrada da parte canalizada da ribeira. Na secção terminal da Ribeira o caudal é 

claramente superior embora não seja, por motivos de acesso possível determinar a altura de 

água aí. 
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Tabela 4 - Resultados das medições nas secções de referência 

Secção Data Hora h [cm] D 

Montante da A23 05.08.2017 12:00 0 - 

Escola do Bonito 05.08.2017 12:50 8 75 

Rua Antero de Quental Acesso condicionado 

Em tempo de chuva, por razões de segurança não foi possível efectuar a medição das alturas 

de água nestas secções, sendo que apenas se visitou estes locais, imediatamente após períodos 

de precipitação, e se verificou visualmente se existiam alterações significativas nos caudais 

transportados. Como se pode ver na Figura 9, existe naturalmente um incremento de caudal, 

após períodos de precipitação intensa. Embora não existam registos de precipitação, aquando a 

realização desta tese, verifica-se que o inverno de 2017/2018 não foi particularmente chuvoso, 

sendo que, dado o do período de seca antecedente, os solos se encontravam bastante secos, 

promovendo a infiltração e reduzindo o escoamento superficial produzido. Assim, verificou-se 

que o caudal pluvial que chega a esta linha de água não foi particularmente elevado. 

No decorrer das obras de reabilitação da laje de cobertura da ribeira, tal como já foi referido, 

existiram vários troços que estiveram temporariamente acessíveis. As secções em reabilitação 

encontram-se junto à Rua Batalhão Sapadores de Caminhos de Ferro, junto à Rua da Fé e na 

Rua Estados Unidos da América. Todas as secções a serem alvo de intervenção situam-se no 

trecho terminal em meio urbano da ribeira. No Desenho 1 - Localização das secções de medição, 

é possível consultar a localização das secções de controlo, bem como das secções acessíveis 

durante o período de obras na ribeira.  

Devido à falta de aparelhos para medir o caudal com precisão, utilizou-se um procedimento 

expedito para obter alturas de água e velocidades à superfície que permitissem obter uma 

estimativa o mais aproximada possível dos caudais escoados. 

O procedimento utilizado foi o que se descreve de seguida e se ilustra na Figura 10: 

Figura 9 - Caudais de Inverno na ribeira de Santa Catarina na secção junto 
à Escola do Bonito 
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o Marcar uma secção de referência e outra secção de referência a jusante com uma 

distância conhecida entre as duas (neste caso as medições efectuadas marcaram-

se secções com 5 e 10 m de distância entre si); 

o Com uma vara colocada na vertical medir a altura de água ao longo do trecho 

definido anteriormente; 

o Para medir a velocidade (𝑢) utilizaram-se objectos que flutuassem à superfície da 

água , como por exemplo folhas, e largaram-se na primeira secção de referência 

contando o tempo que estes demoravam a chegar à segunda secção. Fazendo a 

simples relação, 𝑢 =  𝑑
𝑡⁄ , obtiveram-se as velocidades do escoamento. É de notar 

que a velocidade à superfície tende a ser maior que a velocidade média de 

escoamento, no entanto, considera-se que esta variação não é significativa e que 

como tal a velocidade medida pode ser considerada como a velocidade média. 

Ao realizar as medições verificou-se que o caudal que passa na ribeira em tempo seco corre 

exclusivamente na meia cana da secção, como se pode verificar na Figura 11. Este caudal 

aparenta ser exclusivamente caudal residual doméstico, a julgar pelo odor e cor, e dado o facto 

de não existir escoamento nas secções da ribeira a montante da cidade do Entroncamento. 

Durante as medições, verificou-se que a quantidade de resíduos existentes no fundo do canal 

era bastante considerável, ou seja, o escoamento não corresponde apenas a uma lamina líquida, 

mas sim, a uma mistura entre água e outros detritos sólidos que, por falta de velocidade do 

escoamento, não são arrastados e por vezes se depositam na base do canal. 

Embora nos trechos onde foram efectuadas medições ter sido removido o entulho decorrente da 

demolição da laje de cobertura, numa secção entre a Rua Batalhão Sapadores de Caminhos de 

Ferro e a Rua da Fé não foi possível remover, durante o trabalho de campo realizado, a totalidade 

do entulho junto ao fundo do canal como se pode ver na Figura 11 existindo algum bloqueio à 

passagem de caudal. 

Figura 10 - Medição das alturas de água (esq.) e cronometragem dos 
tempos para o cálculo da velocidade de escoamento 
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A secção da ribeira em meio urbano não é perfeitamente uniforme ao longo do percurso sendo, 

que se verificou que a meia cana da secção tem diâmetros ligeiramente diferentes, os quais 

também foram medidos e se apresentam juntamente com as alturas de água medidas na Tabela 

5. Para além das alturas medidas, verificou-se igualmente que a lamina liquida do escoamento 

em todas secções apresentava entre 7 a 10 cm de altura. 

Tabela 5 - Alturas de água medidas nas secções a serem intervencionadas (campanhas de medição em tempo seco) 

Secção Data Hora 𝑫𝒎𝒆𝒊𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒂 𝒉 [cm] 𝒉𝒎é𝒅𝒊𝒐[cm] 

Rua Bat. Sap. Caminhos de Ferro 26.09.2017 17:00:00 77 
28 

25.5 
23 

Rua da Fé 26.09.2017 17:30:00 70 

10.5 

13.5 14 

16 

Rua E.U.A. 27.09.2017 15:00:00 77 28.5 28.5 

 

Em cada uma das secções realizaram-se igualmente ensaios afim de determinar as velocidades, 

seguindo o procedimento descrito anteriormente, sendo que os resultados se apresentam na 

Tabela 6. 

Tabela 6 - Ensaios para medição das velocidades de escoamento nas secções a serem intervencionadas (campanhas 
de medição em tempo seco) 

Secção Ensaio 𝒅𝒔𝒆𝒄çã𝒐 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂 Tempo [s] Velocidade [m/s] 
Velocidade 

 média [m/s] 

Rua Bat. Sap. 
Caminho 
deFerro 

1 5 36 0.139 
0.141 

2 10 70 0.143 

Rua da Fé 
1 5 16.5 0.303 

0.320 
2 10 29.6 0.338 

Rua E.U.A. 1 5 37 0.135 0.135 

  

Figura 11 – a) Caudal escoado na ribeira de Santa Catarina em tempo seco (troço junto à Rua 
Sapadores de Caminhos de Ferro); b) Bloqueio à passagem de caudal entre as secções da Rua 

Batalhão Sapadores de Caminhos de Ferro e a Rua da Fé 
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Conhecidas as alturas de água, a secção, o declive do curso de água e admitindo um valor de 

coeficiente de rugosidade, de acordo com as características da secção deveria seria possível 

utilizar a fórmula de Manning-Strickler, apresentada na equação (1) para efectuar uma estimava 

do caudal escoado na ribeira, sendo que as relações geométricas utilizadas se identificam na 

Tabela 7.  

 𝑄 = 𝐾 𝑆 𝑅
ℎ

(2
3⁄ )

𝑖(1
2⁄ ) (1) 

   
Tabela 7 - Relações geométricas adimensionais para secções circulares 

 

No entanto, quando comparamos as velocidades estimadas pela fórmula de Manning, 

apresentada na equação (2) com as velocidades medidas nos ensaios de campo, verifica-se que 

estes valores são bastante dispares, como se verifica na Tabela 9 

 𝑣 =
1

𝑛
(

𝐴

𝑃𝑚

)

2
3⁄

𝑖
1

2⁄  (2) 

Os valores adoptados para o coeficiente de rugosidade (n), para uso na fórmula de Manning-

Strickler foram os adaptados de (Soeresen, 1942) e apresentam-se na Tabela 8, considerando 

um canal de alinhamento recto em betão e em condições razoáveis. 

  

 

Ângulo ao 
centro 

𝜽 = 𝟐𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔 (
𝒓 − 𝒉

𝒓
) 

Área 𝐴 =
𝑟2(𝜃 − sin 𝜃)

2
 

Perímetro 
molhado 

𝑃𝑚 = 𝑟𝜃 

Raio 
Hidráulico 

𝑅ℎ =
𝐴

𝑃𝑚

 

Tabela 8 - Valores do coeficiente de rugosidade n para uso na fórmula de Manning-Strickler 
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Tabela 9 - Velocidades calculadas pela fórmula de Manning-Strickler 

Secção 𝒉 
𝒓𝒂𝒊𝒐 

[𝒄𝒎] 
𝜽  

[𝒓𝒂𝒅] 
𝑨 

 [𝒎𝟐] 
𝑷𝒎 

[𝒎] 
𝒏 𝑲 

𝒊  
[𝒎/𝒎] 

𝒗 

Rua Bat. Sap. 
Caminho de Ferro 

25.5 38.5 2.45 0.135 0.94 0.014 71 0.0035 1.15 

Rua da Fé 13.5 35 1.82 0.052 0.64 0.014 71 0.0035 0.80 

Escola Bonito 8 37.5 1.33 0.025 0.50 0.014 71 0.0086 0.91 

Rua E.U.A. 28.5 38.5 2.62 0.157 1.01 0.014 71 0.0035 1.22 

O facto de existirem bastantes detritos no fundo da meia cana da ribeira, qua oferecem 

resistência ao escoamento, pode contribuir para que os valores medidos em campo difiram 

bastante dos estimados pela fórmula de Manning. Assim, optou por se estimar o caudal pela 

equação (3), utilizando as velocidades medidas em campo. 

 𝑄 = 𝐴 × 𝑣 (3) 

Após a obtenção destes resultados e sabendo algumas relações de grandezas adimensionais 

para secções circulares, indicadas anteriormente na Tabela 7, é possível calcular o caudal. 

Utilizando a equação (3), com os respectivos valores médios das alturas e velocidades 

obtiveram-se os resultados que se apresentam na Tabela 10. 

Tabela 10 - Resultados do caudal médio medido em cada secção de monitorização 

Secção 
𝒉 

[cm] 
𝒗 

[m/s] 
𝒓 

[cm] 
Θ 

[rad] 
A 

[m2] 
𝑸 

(m3/s) 
𝑸 

[l/s] 

Escola do Bonito 8 0.2 37.5 1.29 0.02528 0.00506 5.06 

Rua Batalhão Sapadores Caminhos 
de Ferro 

25.5 0.141 38.5 2.45 0.13467 0.01897 18.97 

Rua da Fé 13.5 0.320 35 1.82 0.05201 0.01667 16.67 

Rua Estados Unidos da América 28.5 0.135 38.5 2.62 0.15671 0.02118 21.18 

 

É de notar que a secção mais a jusante têm menos caudal, no entanto, isto pode ser explicado 

pelo bloqueio causado pelo entulho das obras que existia entre as secções. Pode considerar-se 

que, em tempo seco, o caudal médio que passa na ribeira está entre os 15 e os 20 L/s, para as 

secções mais a Sul do seu percurso. Assim é bastante evidente que o caudal que circula na 

ribeira em tempo seco é proveniente de águas residuais domésticas. Ao longo do percurso 

urbano da ribeira existe um aumento significativo do caudal residual escoado, o que sugere que 

as ligações indevidas não se encontram concentradas apenas num ponto, mas sim que ocorrem 

de forma regular de montante para jusante, sendo que a ocorrência destas deve ser mais comum 

em zonas mais antigas da cidade. 

 

4.3 Levantamento de caixas junto à EE1 

Uma vez que existe um elevado grau de incerteza relativamente ao cadastro do sistema 

considerou-se importante realizar uma inspecção do mesmo junto à EE1. Este ponto, tal como 

já foi referido anteriormente, constitui o local onde afluem as águas residuais da parte Norte da 
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cidade do Entroncamento, sendo igualmente o local onde a ribeira de Santa Catarina atravessa 

a linha do Norte. Segundo os funcionários da CME, é também nesta zona que presumivelmente 

existem mais ligações indevidas à ribeira, visto que aquando a construção da Estação de 

comboios do Entroncamento, o sistema de drenagem de águas residuais não estaria preparado 

para comportar os volumes de águas residuais produzidos na estação, acabando estes volumes 

por serem conduzidos à ribeira. 

Na zona é possível verificar a existência de várias caixas de visita, como se observa na Figura 

12, no entanto, e visto que esta zona já ter sido alvo de algumas intervenções ao longo dos anos, 

algumas delas estão desactivadas, sendo que, segundo informação dos técnicos da CME, 

alguns colectores foram realinhados e as caixas de visita não foram destruídas. Desconhece-se 

por isso quais as caixas ainda em funcionamento.  

 

Figura 12 - Representação esquemática das caixas de visita existentes na zona da EE1 

O ideal seria fazer um levantamento topográfico e cadastral detalhado da zona para determinar 

a posição exacta das caixas bem as cotas de cada. Por se tratar de uma tarefa morosa e 

dispendiosa, não foi possível fazer este levantamento, ficando-se por uma inspecção visual do 

sistema, que têm por principais objectivos: 

• determinar quais as caixas de visita que se encontram ainda em funcionamento; 

• avaliar o número de colectores que chegam à EE1, a sua orientação e o seu diâmetro; 

• aferir quais as de ligações existentes entre o sistema de drenagem e a ribeira; 
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• determinar a profundidade das caixas de visita e a profundidade da soleira dos colectores 

locais; 

• avaliar o estado de conservação geral do sistema. 

Embora não se tenha efectuado o levantamento exaustivo de todas as caixas devido a 

condicionalismos de tempo, espaço e pessoal, identificaram-se algumas que se consideraram 

pertinentes levantar das que foram identificadas na Figura 12, nomeadamente as caixas 

identificadas com os números 6, 8, 10,12, 13,15, 18, 21,27 e 31. Adicionalmente foi também 

levantada um caixa, que inicialmente não tinha sido prevista, imediatamente a jusante do 

atravessamento da ribeira com a linha do Norte, assim como a caixa por onde passa o emissário 

que vai da EE1 para a EE2. 

Das caixas levantadas, como era esperado, nem todas estavam activas, sendo que as caixas 8, 

12, 18 e 27 não se encontram em funcionamento. Na caixa 15 dá-se a junção de 3 colectores, 

um proveniente de Norte, outro de Este e um terceiro de Oeste, o que é coerente com a 

informação prestada pelos técnicos da CME antes do levantamento ser efectuado. Os caudais 

que chegam a esta caixa são directamente encaminhados para poço de bombagem na EE1 para 

serem conduzidos à ETAR. Na Figura 13 é possível observar a caixa de junção dos colectores e 

o poço da EE1. 

Nesta caixa está ainda instalada uma conduta que, em caso de se verificarem caudais em 

excesso no sistema de drenagem resultantes de afluências pluviais indevidas, desvia esses 

caudais em excesso para a ribeira de Santa Catarina, funcionando assim como bypass da EE1. 

Nesta conduta de ligação entre a ribeira e o sistema de drenagem foi instalada uma válvula de 

maré, para evitar que o caudal escoado para a ribeira retorne ao sistema de drenagem. Na caixa 

de visita 13 é possível observar essa mesma válvula de maré. 

A caixa 10 é um ponto de acesso à ribeira, bem como a descarga da conduta de bypass. Daqui 

a ribeira passa ao lado da EE1 e por baixo da linha do Norte. Sabe-se que, para fazer esta 

travessia existe um estrangulamento da secção da ribeira, embora não se saiba as dimensões 

Figura 13 – a) Caixa 15: junção dos três colectores de águas residuais que servem a parte Norte 
da cidade do Entroncamento; b) Poço de bobagem da EE1 
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exactas da secção, sendo que por ser um ponto de difícil acesso não foi possível determinar, 

através do trabalho de campo realizado, as dimensões da secção do estrangulamento. 

As caixas 6, 21 e 31 correspondem às câmaras de visita, imediatamente a montante da junção 

da caixa 15, do colector Oeste, Este e Norte, respectivamente. Uma vez que, em certas ocasiões, 

o caudal em excesso não consegue ser todo desviado por gravidade para a ribeira existe ainda 

um grupo electrobomba instalado na EE1 que eleva o remanescente dos caudais em excesso 

para a ribeira. Na Figura 15 apresenta-se a representação esquemática das ligações que existem 

junto à EE1. 

Figura 15 - Representação esquemática do cadastro existente junto à 
EE1 

Figura 14 -a) - Válvula de maré instalada na conduta de ligação entre a ribeira de Santa Catarina e o sistema de 
drenagem; b) Caixa de visita 10: Ponto de acesso à ribeira de Santa Catarina e descarga da conduta de bypass; c) 
Ponto de acesso à ribeira de Santa Catarina junto à linha do Norte (secção do estrangulamento da secção) 
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O percurso e ramais dos colectores confluentes na caixa 15 não são conhecidos, assim como o 

estado de conservação da rede de drenagem a montante em geral. Estes são factores que 

podem influenciar bastante o caudal que chega à EE1, pelas razões mencionadas no subcapítulo 

2.3.  

Junto à EE1 o sistema apresenta-se num estado de conservação razoável, podendo beneficiar 

de uma manutenção mais regular, nomeadamente ao nível da limpeza das caixas de visita. No 

entanto, não evidencia falhas estruturais notórias. 

As características das caixas levantadas apresentam-se de forma resumida na Tabela 11. 

Tabela 11 - Características das caixas de visita junto à EE1 

Nº da 
Caixa 

Designação 
Profundidade 

da caixa 

Caixas 
ligadas a 
jusante 

Distância entre 
as caixas 

Φ 
(m) 

Profundidade 
do collector 

6 Colector Oeste 5.5 Junção 45 0.8 4.5 

31 Colector Norte 3.7 Junção 103 0.6 3 

21 Colector Este 5.5 Junção 65 0.8 4.5 

15 
Junção dos 
colectores 

6 
Poço de 

bombagem 
25 --- --- 

13 Válvula de maré 2.5 Ribeira 5 0.8 --- 

10 Ribeira 2.5 --- --- --- --- 

Como referido anteriormente foram também inspecionadas as caixas de visita correspondentes 

à secção de saída do atravessamento da linha do Norte, como se pode ver na Figura 16. Ligada 

a esta caixa de visita existe também uma conduta equipada com uma válvula de maré. Segundo 

os técnicos da Camara Municipal esta válvula foi instalada para impedir o retorno de caudais 

através do sistema pluvial, pois de acordo os relatos actuais, algumas caves de casas na zona 

da Rua Vasco da Gama e da Rua Luís Gomes sofrem inundações em épocas de chuvadas 

intensas. Foi também inspecionada uma caixa de visita por onde a conduta que leva os caudais 

da EE1 para a EE2, ainda em pressão passa. 

Segundo os técnicos da CME o atravessamento da linha de comboios é feito à custa de uma 

diminuição da altura da secção da ribeira e de um aumento da sua largura, não se conhecendo 

exactamente quais as dimensões da mesma. No subcapítulo 6.3.1 é feita uma proposta para a 

secção de estreitamento da ribeira sob a LC com base na descrição fornecida pelos técnicos da 

CME.  

Figura 16 – a) Ponto de acesso à Ribeira de Santa Catarina imediatamente a jusante 
da travessia da Linha do Norte; b) Válvula de maré instalada a jusante da travessia 

da Ribeira com a linha do Norte 
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5. Estimativa de afluências indevidas de origem doméstica 

5.1 Dados populacionais 

Segundo os CENSO 2011 a população do Entroncamento nesse ano era de cerca de 20 206 

habitantes, tendo vindo a crescer a uma taxa de 1.07% no período de 2001 a 2011. Nesse ano 

a população da freguesia de Nossa Senhora de Fátima era de 12630 de 7576 na freguesia São 

João da Baptista, correspondendo a uma distribuição de 62.5% da população residente na 

freguesia de Nossa Senhora de Fátima e 37.5% na freguesia de São João da Baptista. 

Considerando uma taxa de crescimento populacional de 1.07% entre 2011 e 2017, 1% entre 

2017 e 2037 e 0.5% entre 2037 e 2057, que as distribuições de população continuam iguais entre 

as duas freguesias têm-se os resultados que se apresentam nas Tabela 12 e Tabela 13. 

Tabela 12 - Evolução da população do Entroncamento nas últimas décadas 

População Taxa geométrica de crescimento 

1981 1991 2001 2011 1981/1991 1991/2001 2001/2011 

11976 14226 18174 20206 1.74 2.48 1.07 

 

Tabela 13 - Previsão da evolução da população para as próximas décadas 

Ano Taxa considerada População Pop. freguesia de Nossa 
Senhora de Fátima 

Pop. freguesia de São 
João da Baptista 

2011 --- 20206 12630 7576 

2017 1.07 21533 13460 8074 

2037 1 26275 16424 9852 

2057 0.5 29032 18147 10886 

 

5.2 Caudais de águas residuais 

Embora a EE1 esteja equipada com um medidor de caudal destinado a controlar os caudais que 

são elevados para a EE2, este aparentemente, encontra-se fora de serviço, pelo que não foi 

possível obter registos de caudal. Na EE2 também existe um medidor de caudal que mede os 

caudais que são elevados para a ETAR, sendo que se obtiveram registos correspondentes ao 

periodo de 22 de Dezembro de 2016 a 3 de Janeiro de 2017 e que se encontram no Anexo 2. 

Em média são elevados 27 L/s . 

Procedeu-se à realização de uma estimativa do caudal que chega à EE1 com base na população 

afecta a cada um dos colectores que drenam a parte Norte do concelho do Entroncamento. Para 

tal considerou-se as subsecções definidas no INE verificando a população residente em cada 

uma delas e atribuindo as mesmas a um dos 3 colectores. Na Figura 17 é possível observar as 

subsecções consideradas, sendo que no Anexo 3 se apresentam a população residente em cada 

uma das subsecções consideradas. 
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Figura 17 - Subsecções afetas a cada colector da zona Norte 

O caudal em tempo seco, ou “dry weather flow” (DWF), na terminologia anglo-saxónica é o caudal 

que é escoado numa rede de drenagem com excepção do caudal proveniente directamente da 

precipitação. O caudal médio diário em tempo seco pode ser estimado pela seguinte fórmula 

𝐷𝑊𝐹 = 𝑃𝐺 + 𝐼 + 𝐸 

Em que, 

𝑃 – População servida (habitantes);  

𝐺 – Capitação média de águas residuais (m3/hab.dia);  

𝐼 – Infiltração (m3/d);  

𝐸 – Caudal industrial descarregado em 24 horas (m3/dia). 

 

A capitação média de águas residuais é desconhecida, por isso, o caudal médio de águas 

residuais foi estimado a partir do caudal médio consumido, através da expressão (4), assumindo 

um factor de afluência à rede de 0.8. A capitação considerada foi de 165 L/hab/dia, valor indicado 

pela EPAL. 

 𝑄𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑅 = 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 × 𝑓𝑎 (4) 
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Para efeitos de verificação hidráulica e dimensionamento de redes é ainda necessário ter em 

conta um factor de ponta de modo a contabilizar com as variações intradiárias dos padrões de 

consumo. Neste caso o factor de ponta foi calculado através da expressão (4), obtendo-se um 

factor de ponta de 2.1 

 𝑓𝑝 = 1.5 +
60

√𝑃𝑜𝑝.
 (4) 

 

Quando à parcela de do caudal de tempo seco relativa à infiltração admitiu-se um valor de 1 

L/s/km, sendo que se se considerou de forma conservativa que cada colector chega à EE1 

apresenta uma extensão de aproximadamente 3 km. Por fim, a parcela do caudal industrial não 

foi considerada visto que na área urbana da cidade não se encontra nenhuma indústria.  

Tabela 14 - Estimativas de caudais de águas residuais por áreas contributivas para a cidade do Entroncamento 

Área 
contributiva 

População 
𝑸𝒎𝒆𝒅 

𝑸𝒎𝒆𝒅 + 𝑸𝒊𝒏𝒇 𝑭𝒑 
𝑸𝒑(Verão -

sem 
infiltração) 

𝑸𝒑 (Inverno - 

com infiltração) [m3/dia] [L/s] 

EE1 13460 1776.7 20.6 30.8 2.0 41.5 51.8 

EE2 21533 2842.4 32.9 49.3 1.9 62.8 79.2 

 

Verifica-se então que o caudal médio que deveria chegar à EE1 seria da ordem dos 21L/s. 

Embora não se tenham conseguido efectuar medições de caudal para a zona da EE1 durante a 

campanha de monitorização, existem medições a montante e a jusante desta zona. Assim, 

considerando que o caudal que de afluências indevidas aumenta de forma proporcional ao longo 

do percurso da ribeira, ou seja, com a distância de percurso, o caudal afluências que passa nesta 

zona deverá ser de 8.2 L/s, como se observa na Tabela 15. 

Tabela 15 - Caudal de afluências indevidas estimado para a zona da EE1 

Secções Incremento 𝑸𝒂𝒇𝒍𝒖ê𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 [L/s] 𝑸𝒂𝒇𝒍𝒖ê𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 Cumulativo [L/s] 

Escola bonito 5.06 --- 

Secção da EE1 3.17 8.2 

Obra 1 8.44 16.67 

Obra 2 2.30 18.97 

Obra 3 2.21 21.18 

 

Se compararmos o caudal de afluências na zona da EE1 (8.2 L/s) com o caudal médio de águas 

residual que se estimou para essa zona (20.6 L/s), concluímos que isso corresponde a uma 

percentagem de 40% de afluências indevidas à ribeira de Santa Catarina. Se considerarmos que 

percentagem de caudal desviado para a ribeira é a mesma para todos os colectores que afluem 

à zona da EE1 o caudal que efectivamente circula em cada colector serão os que se apresentam 

na Tabela 16. 
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Ao comparar o caudal bombado na EE2 em tempo de chuva (27L/s) com o caudal estimado para 

a área contributiva dessa secção (49L/s) verifica-se que existe uma discrepância entre os 

valores. Esta diferença de caudal (22 L/s) é passível de estar a ser escoada na ribeira, sendo 

que isto representa uma percentagem de afluências indevidas de cerca de 45% o que é coerente 

com os resultados estimados para tempo seco. 

Tabela 16 -  Caudais residuais na zona da EE1 por colector 

 %  
Pop./Colector 

𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 
[L/s] 

% Afluências 
indevidas à 

ribeira 

𝑸𝒂𝒇𝒍𝒖ê𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒅. 

[L/s] 

𝑸𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 

[L/s] 

Oeste 37.4 % 7.7 40% 3.1 4.6 
Norte 31.2% 6.4 40% 2.6 3.9 
Este 31.4% 6.5 40% 2.6 3.9 
Total 100% 20.6 --- 8.2 12.3 
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6. Modelação do comportamento hidráulico do sistema 

6.1 Considerações introdutórias 

Ao longo deste capítulo é feita a construção do modelo SWMM de parte do sistema de drenagem 

de águas residuais do Entroncamento. O modelo construído contempla a introdução da ribeira, 

que tal como referido é o principal colector pluvial da cidade do Entrocamento, assim como parte 

do sistema de drenagem de águas residuais de origem doméstica. 

Começa-se por fazer uma breve introdução ao software SWMM de forma a compreender o 

funcionamento geral do programa bem como principais métodos computacionais utilizados por 

este. Não é usual fazer-se modelação de canais em SWMM, optando-se usualmente por outros 

softwares mais apropriados para o efeito, como por exemplo o HEC-RAS. No caso de estudo, o 

SWMM foi escolhido de forma a conseguir modelar as ligações cruzadas existentes entre a 

ribeira e o sistema de drenagem. 

De seguida, é feita a construção do modelo explicando a forma como cada componente do 

mesmo foi feita. Devido à falta de informação do cadastro do sistema, o modelo construído teve 

por base os dados de informação geográfica fornecidos pela CME e a informação recolhida no 

terreno que se apresenta no capítulo 4. Por causa da falta de informação relativa ao caudal 

efectivo que se escoa no sistema, as campanhas de medição efectuadas serviram também como 

forma de calibrar o modelo. 

6.2 Storm Water Management Model (SWMM) 

6.2.1 Descrição sumária 

O Storm Water Management Model (SWMM) é um programa desenvolvido pela agência de 

Protecção ambiental dos Estados Unidos (US Environment Protection Agency – EPA) em 1971 

que permite modelar, gerir, planear, analisar e projectar os impactos relacionados com o 

escoamento proveniente de águas pluviais em sistema de drenagem.  

O sistema é capaz de simular a resposta a acontecimentos atmosféricos tais como eventos de 

precipitação intensa e variável no tempo e ocorrência de neve contabilizando factores como as 

perdas por infiltração, a evaporação, as retenções superficiais e a presença/deposição de 

poluentes. A precipitação e a carga de poluentes geradas pelo acontecimento atmosférico 

actuam na componente da bacia de drenagem. Aqui parte da precipitação é devolvida ao 

compartimento atmosférico sob a forma de evaporação. Outra parte é enviada para o 

compartimento do subsolo sob a forma de infiltração, sendo o restante o escoamento superficial. 

Este escoamento superficial é encaminhado para a componente de transporte do sistema tendo 

em conta as características das bacias de drenagem como a área, a inclinação, a forma, a 

rugosidade e a capacidade de retenção superficial destas.  
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O compartimento de transporte engloba uma rede de elementos, tais como, canais, colectores, 

bombas e válvulas, bem como de unidades de armazenamento/tratamento que encaminham o 

escoamento a outfalls ou a unidades de tratamento. O escoamento que circula neste componente 

pode provir do escoamento superficial, interfluxo de águas subterrâneas, entradas pontuais 

(tempo seco) ou até de uma função definida pelo utilizador. 

Na Figura 18 é possível ver o tipo de interação entre os diferentes componentes considerados 

pelo SWMM. 

 

Mediante a definição de dados de precipitação e/ou meteorológicos da caracterização do sistema 

a modelar, o programa apresenta uma grande flexibilidade quanto aos processos, quer estes 

sejam de cariz hidrológico, hidráulico ou de qualidade da água que consegue modelar. 

Segundo a ((EPA), 2015), os processos hidrológicos incluídos no SWMM são: 

• Variação temporal de eventos pluviométricos; 

• Evaporação em corpos de água; 

• Acumulação e derretimento de neve; 

• Intercepção da precipitação por retenção superficial; 

• Infiltração da precipitação em solos não saturados; 

• Percolação da água infiltrada para o subsolo; 

• Escoamento entre o subsolo e o sistema; 

• Modelação não linear do escoamento superficial; 

Figura 18 – Interações entre os diferentes componentes do SWMM 
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A variabilidade espacial destes processos é conseguida dividindo a área em estudo num conjunto 

de áreas mais pequenas e homogéneas (sub-bacias), cada uma destas contendo fracções 

permeáveis e impermeáveis. O escoamento superficial pode ser modelado entre sub-áreas 

diferentes, entre sub-bacias ou entre pontos de entrada no sistema 

As capacidades de modelação de processos hidráulicos incluídas no SWMM são: 

• Simulação de escoamento em redes de comprimento ilimitado; 

• Variedade de secções abertas e fechadas para condutas, bem como de canais; 

• Modelação de elementos especiais (unidades de armazenamento/tratamento, bombas, 

descarregadores e orifícios); 

• Recebe dados de quantidade/qualidade do escoamento superficial; escoamento 

subterrâneo, caudais de tempo seco e afluências ao sistema definidos pelo utilizador; 

• Recebe inputs externos para a definição de séries temporais; 

• Permite o uso de do método cinemático ou do método dinâmico completo como métodos 

de propagação  

• Modelação de ressalto hidráulico, entrada em carga, contra escoamento e acumulação 

à superfície; 

• Aplicação de regras de controlo dinâmicas definidas pelo utilizador para simular a 

operação de bombas e abertura e fecho de orifícios. 

Para além da modelação da geração e do transporte do escoamento, o SWMM consegue 

também estimar a produção de cargas poluentes associadas a este escoamento, no entanto, 

estes processos saem fora do âmbito desta tese. 

A rotina de simulação do SWMM está estruturada em módulos que são executados de forma 

sequencial. O programa possui 4 módulos computacionais (Runoff, Transport, Extran, 

Storage/Treatment) que são responsáveis pelas principais rotinas de cálculo, sendo auxiliados 

por 6 módulos de serviço (Executive, Statistics, Graph, Combine, Rain, Temperature) que, por 

sua vez, lidam com o tratamento de dados. A inter-relação entre os módulos computacionais e 

de serviço é feita através do módulo Executive. Na Figura 19 apresenta-se a estrutura e inter-

relações entre os módulos do programa. 

Figura 19 - Relação entre os módulos do SWMM (retirado de (AMORIM, 2011)) 
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Os módulos podem combinar-se de maneiras diferentes de forma a proporcionar várias opções 

de simulação ao utilizador e obtenção de resultados adequados ao propósito do estudo. Na 

Tabela 17 - Resumo dos módulos disponibilizados pelo SWMMTabela 17 apresentam-se os 

principais propósitos e competências de cada módulo do programa, segundo a ((EPA), 2015): 

Tabela 17 - Resumo dos módulos disponibilizados pelo SWMM 

O SWMM utiliza vários objectos para modelar um sistema de drenagem, que podem ser visuais, 

como por exemplo, caixas de visita, colectores, bacias de drenagem, etc. e objectos não visuais 

que incluem a definição de curvas de controlo, séries temporais, hidrogramas entre outros.  

De seguida faz-se uma breve descrição dos principais objectos utilizados presentes no SWMM: 

• Posto udométrico (rain station): fornece dados de precipitação para uma ou mais su-

bacias da área em estudo. Os dados de precipitação podem ser séries definidas pelo 

utilizador ou podem ainda ser provenientes de um ficheiro externo; 

• Bacias de drenagem (subcatchments): as bacias de drenagem são as unidades 

hidrológicas do modelo, cujas suas características topográficas e de ocupação de solo 

Módulos de 
Serviço 

Statistics: análises estatísticas dos resultados 

Graph:  apresentação dos dados de saída em forma de gráfico 

Combine: combinação de arquivos de interface 

Rain:  avaliação dos dados de entrada de precipitações 

Temperature: verificação dos dados de entrada da temperatua 

Executive: relaciona os módulos de serviço com os módulos computacionais 

Módulos 
Computacionais 

Run-off: responsável pela formação de escoamento superficial, através da 
modelação de processos hidrológicos, como a transformação chuva-escoamento, 
a evaporação, a infiltração 

Transport: responsável pela propagação do escoamento na rede de drenagem 
com base no modelo da onda cinemática 

Extran: responsável pela modelação hidrodinâmica em colectores e canais, uma 
vez que permite resolver as equações dinâmicas completas do movimento (Eq. 
De Saint-Venant) 

Storage/Treatment: responsável pelo tratamento e armazenamento da água 
(componente da qualidade da água) 
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são decisivas para a quantidade de escoamento gerado. Este escoamento é direcionado 

para um único ponto de descarga, o qual pode ser um nó do sistema de drenagem ou 

outra bacia de drenagem. O utilizador é responsável por dividir a área em estudo num 

número apropriado de bacias de drenagem e por identificar o ponto de descarga para 

cada uma destas. As bacias de drenagem dividem-se ainda em áreas permeáveis e 

impermeáveis. O escoamento superficial pode infiltrar-se nas camadas superiores do 

solo das áreas permeáveis, mas não através das áreas impermeáveis.  

• Nós (junction nodes): os nós de junção são pontos de confluência de colectores. 

Fisicamente, estas podem representar a confluência de condutas ou canais naturais, 

caixas de visita do sistema de drenagem ou conexões entre colectores. Os principais 

parâmetros a definir na introdução destes objectos são a cota de soleira e a cota da 

superfície. Adicionalmente podem ainda ser definidos caudais externos que podem ser 

introduzidos em cada nó.  

• Colectores (conduits): os colectores podem ser tubagens ou canais e têm como função 

transportar caudal de um nó de junção para outro. Os colectores são definidos pelo seu 

nó de entrada e nó de saída, comprimento, rugosidade, cotas da tubagem a montante e 

a jusante e pela forma da sua secção; 

• Outfalls: Os outfalls são nós terminais do sistema, usados para definir os limites de 

jusante quando se usa o modelo cinemático para modelar a propagação do escoamento 

na rede de colectores.  

• Unidades de armazenamento (storage units):  as unidades de armazenamento são nós 

do sistema que permitem o armazenamento de volumes de escoamento. São utilizadas 

para modelar elementos como bacias de retenção, lagos ou até poços de bombagem. 

Para definir estes objectos é necessário atribuir-lhe uma cota de soleira, profundidade 

máxima e forma geométrica da unidade de armazenamento.  

No SWMM a variação da área de superficie com a profundidade (storage curve) pode 

ser descrita de duas formas: functional ou tabular. A função functional descreve a 

variação da área de superficie da água com a profundidade pela fórmula: 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝐴 × (𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)𝐵 + 𝐶 

Onde 𝐴, 𝐵 e C são o coeficiente, expoente e constante entre a área da superfície 

da água e a profundidade, respectivamente. 

 O método tabular utiliza uma área tabulada em função de uma curva de profundidade.  

Em ambos os casos a profundidade é medida em metros acima do fundo e a área em 

metros quadrados. 

• Bombas (pumps): As bombas servem para elevar caudal para cotas mais elevadas. A 

definição das bombas no programa passa pela definição dos nós de entrada e de saída, 

dos níveis de arranque e de paragem e da sua curva característica. A curva característica 

de uma bomba pode ser introduzida de 5 formas, como se pode ver na Figura 20: 
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▪ Tipo 1: bomba off-line com poço húmido onde o caudal aumenta 

incrementalmente com o volume disponível no poço; 

▪ Tipo 2: bomba in-line onde o caudal aumenta incrementalmente com a 

profundidade do nó de entrada; 

▪ Tipo 3: bomba in-line onde o caudal varia continuamente com a 

diferença de carga entre o nó de entrada e o nó de saída;  

▪ Tipo 4: bomba in-line de velocidade variável onde o caudal varia 

continuamente com a profundidade do nó de entrada; 

▪ Ideal: bomba de transferência ideal onde o caudal elevado é igual ao 

caudal do nó de entrada. 

 

 

 

 

 

A versão do programa utilizada nesta tese (v 5.1.012) possui uma interface gráfica que permite 

a criação simplificada das componentes do modelo anteriormente descritas bem como a sua 

posterior edição.  

Após a realização de simulações o programa permite a análise de vários parâmetros, sendo os 

mais relevantes:  

1) altura de água em nos nós do sistema/câmaras de visita,  

2) altura de escoamento nos colectores; 

3) caudal em cada troço dos colectores; 

4) velocidade de escoamento nos colectores; 

5) caudal em cada nó do sistema; 

O SWMM disponibiliza ainda um status report que permite identificar facilmente os principais 

erros de uma simulação bem como as opções de simulação escolhidas. 

A visualização dos resultados dos vários parâmetros hidrológicos, hidráulicos ou de qualidade 

da água das simulações pode ser facilmente efectuada, já que, o programa disponibiliza esta 

informação sob a forma de tabelas e gráficos.  

Faz-se de seguida uma síntese dos métodos computacionais utilizados em alguns processos 

incluídos nos modelos hidrológicos e modelos hidráulicos simulados. 

Figura 20 - Tipos de curvas características no SWMM:  

Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3  Tipo 4  
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6.2.2 Métodos computacionais – Modelos Hidrológicos 

Tal como anteriormente referido, o SWMM consegue modelar vários tipos de processos 

hidrológicos. Os modelos hidrológicos geram, a partir de dados de precipitação (input) e das 

características das bacias de drenagem, um hidrograma de escoamento superficial. No entanto, 

nem toda a precipitação gera escoamento superficial sendo que existem vários processos que 

provocam perdas hidrológicas. 

Escoamento Superficial 

Na modelação do escoamento superficial cada sub-bacia é tratada como um reservatório não 

linear, que se apresenta esquematizado na Figura 21. Os caudais afluentes provêem da 

precipitação e das sub-bacias a montante. Os caudais de saída incluem a infiltração, a 

evaporação e o escoamento superficial. A capacidade de armazenamento deste “reservatório” 

(ds) corresponde à capacidade de armazenamento da sub-bacia em depressões e no solo. O 

escoamento superficial por unidade de área (q) ocorre quando a altura de água armazenada no 

reservatório excede a altura de armazenamento (ds). O escoamento assim gerado é calculado 

através da equação de Manning. A altura de água sob a bacia (d) é continuamente actualizada 

através da resolução numérica da equação da continuidade.  

Infiltração 

A infiltração é o processo através do qual a água penetra no solo não saturados de áreas 

permeáveis da bacia hidrográfica. O SWMM oferece cinco formas para modelar a infiltração 

sendo estas as seguintes: 

• Método de Horton: o método de Horton é baseado em observações empíricas, as quais 

mostram que a infiltração diminui exponencialmente de uma taxa inicial até a uma taxa 

mínima ao longo de um evento de precipitação. Os parâmetros a introduzir no modelo 

SWMM para este caso incluem uma taxa de infiltração máxima e uma taxa de infiltração 

mínima, um coeficiente de decaimento, capaz de descrever a rapidez com que a taxa de 

infiltração varia ao longo do tempo e ainda o tempo que leva um solo saturado a secar 

completamente. 

• Método de Horton modificado: este método baseia-se no método de Horton tradicional, 

mas usa infiltração cumulativa em excesso relativamente à taxa de infiltração mínima, 

Figura 21 - Modelo conceptual de propagação do 
escoamento superficial (retirado ((EPA), 2015)) 
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em vez do tempo ao longo da curva de Horton. Este método permite prever com mais 

precisão eventos pluviométricos de intensidade menor. São necessários que sejam 

definidos os mesmos parâmetros que são usados pelo método de Horton tradicional.  

• Método de Green-Ampt: este método para a modelação de infiltração assume que 

existe uma frente de encharcamento no solo, que separa o solo húmido do solo saturado 

em cima. Os parâmetros necessários à definição deste método de infiltração no SWMM 

são o défice de humidade inicial, a condutividade hidráulica do solo e a sucção na frente 

de humedecimento. A taxa de recuperação do défice de humidade durante o período 

seco está empiracamente relacionada com a condutividade hidráulica. 

• Método de Green-Ampt modificado: Este médoto difere do método de Green-Ampt 

tradicional por não esgotar o défice de humidade na camada superior do solo durante 

períodos de precipitação pouco intensa. Esta mudança pode reproduzir mais 

apropriadamente situações com períodos longos cuja intensidade de precipitação é 

menos que a condutividade hidráulica do solo saturado.  

• Método do Número de Escoamento: o método do número de escoamento é o método 

adoptado pelo SCS (Soil Conservation Service) para estimar o escoamento superficial. 

Este método assume que o total de capacidade de infiltração do solo é função de um 

Número de Escoamento (Curve Number – CN) tabulado. Durante o evento pluviométrico 

esta capacidade, que depende do número de escoamento, vai sendo esgotada. Para 

além do CN é também necessário definir o tempo que leva para o solo completamente 

saturado ficar completamente seco. 

 

6.2.3 Métodos computacionais – Modelos Hidráulicos 

Os modelos hidráulicos encarregam-se da simulação do escoamento na rede de colectores. A 

propagação do escoamento na rede é feita de acordo com princípios da conservação da massa 

e da quantidade de movimento para colectores em regime variável., ou seja, segundo as 

equações de Saint Venant (expressões (7) e (8)). 

Eq. Continuidade 
𝜕𝑄

𝜕𝑥
+

𝜕𝐴

𝜕𝑡
= 𝑞𝐿 (7) 

Eq. Conservação da 
Quantidade de Movimento 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕 (
𝑄2

𝐴
⁄ )

𝜕𝑥
+ 𝑔 𝐴 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
− 𝑔 𝐴 (𝑆0 − 𝑆𝑓) = 0 

(8) 

Dependendo do nível de simplificação utilizado, a resolução destas equações pode ser feita das 

seguintes formas: 
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• Modelo do Reservatório – Steady Flow: Este é o método mais simples de propagação 

do escoamento na rede de colectores. Para cada intervalo de cálculo computacional é 

assumido que o escoamento é uniforme e permanente, pelo que o hidrograma que se 

têm na extremidade de montante da conduta será o mesmo que se têm na extremidade 

de jusante, não existindo qualquer translação ou mudança na sua forma. A equação 

utilizada para relacionar o caudal com a área ou a profundidade é a equação de Manning-

Strickler. Este tipo de abordagem não consegue contabilizar efeitos de armazenamento, 

entrada/ saídas do sistema, inversões de sentido do escoamento ou escoamentos em 

pressão, sendo utilizada apenas na análise de redes dendríticas onde cada nó tem 

apenas um colector ligado. Este modelo é, portanto, insensível ao passo de cálculo 

utilizado e o seu uso é limitado a análises preliminares usando simulações continuas de 

longo prazo. 

 

• Modelo Cinemático – Kinematic Wave Routing: No modelo cinemático a equação da 

continuidade é resolvida juntamente com uma versão simplificada da equação da 

quantidade de movimento. Na última assume-se que o declive da linha de energia é igual 

ao declive da conduta. O caudal máximo que pode ser transportado pelo colector é igual 

ao valor de caudal de secção cheia. Os hidrogramas das extremidades de jusante podem 

sofrer atenuações ou atrasos relativamente aos hidrogramas de montante, decorrentes 

do processo de modelação. Contudo, quando existe uma entrada em carga do colector 

e/ou inversão do sentido de escoamento, ou para escoamentos em pressão esta 

abordagem deixa de ser adequada, visto não contabilizar esses efeitos. Assim, também 

é recomendado o uso deste modelo em redes dendríticas e em simulações cujo passo 

de cálculo seja moderadamente largo por forma a garantir a sua estabilidade numérica. 

Caso não seja expectável que os efeitos referidos sejam significativos, esta alternativa 

pode ser bastante precisa e eficiente, em especial para simulações de longo prazo. 

 

• Modelo Dinâmico Completo – Dynamic Wave Routing: O modelo dinâmico completo, 

tal como o nome indica, considera a equação da continuidade e todos os termos da 

equação da quantidade de movimento, produzindo assim os resultados mais precisos 

entre os modelos disponíveis. Os efeitos de como a entrada em carga dos colectores 

e/ou inversão do sentido de escoamento podem ser computados nesta abordagem. Com 

este modelo é possível simular condutas em pressão, já que, é possível que o caudal 

exceda o valor do caudal de secção cheia, sendo que o extravasamento só ocorre 

quando a altura de água num nó excede a altura disponível. O caudal extravasado pode 

ser perdido do sistema ou ficar acumulado à superfície podendo reentrar no sistema 

posteriormente. Uma vez que este modelo utiliza as soluções tanto das alturas de água 

nos nós, como o caudal nas condutas, pode ser aplicado a qualquer configuração de 

sistema de drenagem, mesmo aqueles que incluem desvios múltiplos a jusante ou 
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circuitos fechados. No entanto o passo de cálculo com este tipo de modelos terá de ser 

bastante mais reduzido para que a estabilidade numérica seja garantida. 
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6.3 Construção do modelo 

6.3.1 Ribeira 

Perfil longitudinal 

Os dados geográficos fornecidos pela CME apenas contêm informação acerca do traçado em 

planta da ribeira, com alguns pontos cotados ao longo do percurso, desconhecendo-se qualquer 

tipo de cadastro ao longo do mesmo, com exepção dos dados relativos à inspecção do sistema 

apresentados no capítulo 4. Como tal, para definir o modelo em SWMM que se apresenta na 

Figura 23, começou-se por identificar secções da ribeira que se julgaram pertinentes de inserir 

no modelo. As secções consideradas foram: 

• Inicio da ribeira (coincidente com o ponto cotado P3) 

• Secção a montante da A23 

• Secção A – inicio da canalização da ribeira; 

• Secção da Escola do Bonito – secção a céu aberto junto à escola do Bonito (coincidente 

com o ponto cotado P5); 

• Secção B – Secção correspondente à secção de desvio inicialmente prevista, na Rua 

Dr. Costa Machado; 

• Secção C – Secção imediatamente a montante do cruzamento da ribeira com a linha do 

Norte. Também corresponde ao inicio do estreitamento da secção que permite a 

passagem debaixo da LC 

• Jusante da LC – fim do estreitamento debaixo da LC 

• Secções de medições em tempo seco (obra 1, obra 2 e obra 3)  

• Secções onde existiam pontos cotados, que permitiram definir mudanças de declive ao 

longo do percurso da ribeira (pontos P3 a P8); 

• Secção D -  secção correspondente ao fim da canalização da ribeira. 

Figura 22 - Modelo da Ribeira em SWMM 
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Uma vez que não existe um perfil longitudinal da ribeira onde se possam localizar as cotas de 

soleira das seções de referência, estas tiveram de ser estimadas atendendo ao perfil longitudinal 

do terreno.  

Considerou-se então que as cotas de soleira dos troços canalizados seriam as cotas do terreno 

menos 2.2 m (altura da secção tipo mais a espessura da laje de cobertura) visto que estes troços 

se encontram enterrados. Admite-se, portanto, que a ribeira acompanha o declive do terreno 

mantendo uma profundidade constante ao longo do seu percurso. 

A profundidade da ribeira antes da travessia é conhecida (2.5 m) através trabalho de campo 

realizado, sendo superior à profundidade tipo. Admitiu-se por isso que a travessia da linha do 

Norte se faz a profundidades maiores que o restante percurso. A cota de soleira da secção de 

montante e de jusante do estreitamento sob a LC, encontram-se ambas a 2.5m de profundidade 

relativamente à cota do terreno. 

Nas secções onde a ribeira passa em estado natural a cota da soleira corresponde à cota do 

terreno, ou seja, a Inlet Elevation coincide com a cota do terreno.  

As tabelas com as cotas consideradas assim como o desenho perfil longitudinal da ribeira 

apresentam-se no Anexo 2.1 e no Anexo 2.2, respectivamente. 

Secções transversais 

Ao longo do seu percurso em meio urbano a ribeira apresenta, tal como anteriormente referido 

uma secção tipo bem definida. Uma vez que se trata de uma linha de água que está canalizada 

e não de uma conduta esta tipo de secção teve de ser introduzida como uma secção custom. 

Esta secção foi considerada em todos os troços da ribeira em meio urbano excepto na secção 

junto à linha de caminhos de ferro, onde se considerou um estreitamento da secção. 

Quanto às secções onde a ribeira passa em estado natural considerou-se que a montante da 

cidade, visto que a secção não está bem definida, uma secção irregular, com as dimensões que 

se apresentam na Figura 25. 

Figura 23 - Secção tipo da ribeira no modelo SWMM 
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No SWMM esta secção foi definida como uma secção irregular (irregular section), como se 

verifica pela Figura 25. O canal apresenta bastante vegetação em ambas as margens, sendo 

que apenas o leito se encontra desimpedido. As margens (overbanks) foram definidas de forma 

a que ao leito correspondesse a parte da secção sem vegetação.  

Foi também adoptado um coeficiente de Manning diferente para o canal principal e para as 

margens, que permite traduzir as diferentes resistências ao escoamento. Os valores de Manning 

utilizados foram de 𝑛 = 0.050 para as margens e 𝑛 = 0.030 para o canal principal. Estes valores 

foram retirados do Erro! A origem da referência não foi encontrada. e correspondem à gama d

e valores indicados para open channels de secção razoavelmente regular. 

Já para a secção natural do troço mais a jusante da ribeira, após a secção D, utilizou-se a secção 

transversal com as dimensões definidas na Figura 26. 

 

Figura 26 - Secção natural do troço mais a jusante da Ribeira 

Tal como acontece nos troços mais a montante do percurso da ribeira, também aqui existe 

bastante vegetação nas margens pelo que foi considerado igualmente um coeficiente de 

Figura 25 - Secção natural troço mais a montante da ribeira 

Figura 25 - Secção irregular de montante da Ribeira 



 

42 
 

Manning de 𝑛 = 0.050 à semelhança do que já tinha sido feito. Quanto ao leito adoptou-se um 

valor de 𝑛 = 0.040 correspondente à presença de rochas.  

A travessia da A23 é feita através de uma passagem hidráulica em betão, de fundo rectangular 

e com a parte superior circular. Esta secção foi introduzida no modelo como uma “modified 

baskethandle”. Uma vez que se trata de uma secção em betão o valor do coeficiente de Manning 

utilizado foi de 𝑛 = 0.015, conforme a informação do Erro! A origem da referência não foi e

ncontrada.. 

A secção do estreitamento que faz a travessia da Ribeira com a linha do Norte, segundo os 

relatos dos técnicos da CME, é composta por duas condutas rectangulares, instaladas em 

paralelo e separadas a meio por um pilar, que para efeitos de dimensionamento hidráulico se 

admitiu contiguo a todo o comprimento da conduta, e que serve se sustentação à LC acima. Esta 

secção, por falta de condições de acesso, não pode ser definida com base em observações de 

campo, pelo que as dimensões propostas para a secção apresentada na Figura 29 baseiam-se 

na descrição fornecida.  

Esta secção foi introduzida no SWMM como uma secção rectangular fechada (closed rectangular 

section). Foi, no entanto, necessário tomar o cuidado de alterar o parâmetro barrels que por 

defeito é de 1 para 2, como se pode ver na Figura 29 Barrels são o número de colectores com a 

mesma dimensão, declive, e rugosidade, associados a uma conduta.  

Figura 28 - Secção da passagem hidráulica da A23 

Figura 27 - Secção irregular de jusante da ribeira 
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Figura 29 - Secção do estreitamento da ribeira sob a linha de comboio 

Tabela 18 - Valores recomendados no SWMM User’s Manual para o coeficiente de Manning 
em canais abertos (fonte: ASCE (1982) Gravity Sanitary Sewer Design and Construction) 



 

44 
 

6.3.2 Caixas de visita e colectores domésticos 

Tal como se tinha apurado no capítulo 4.3, as águas residuais da parte Norte da cidade do 

Entroncamento confluem junto à EE1 através de 3 colectores que se juntam todos numa caixa 

de visita imediatamente a montante do poço de bobagem da EE1 e cujos caudais residuais 

médios foram calculados no ponto 5.2. Uma vez que não existe cadastro destes colectores nem 

tão pouco das ligações entre o sistema de águas residuais e a Ribeira, a construção desta parte 

do modelo foi feita considerando mais 3 caixas de visita a montante para cada uma das caixas 

levantadas durante a inspecção do sistema, como se pode observar na Figura 30, sendo que 

apenas se conhece, com rigor a profundidade da primeira caixa de montante de cada um dos 

colectores. Estas caixas foram adicionadas com o intuito de garantir que o escoamento chegue 

à secção da EE1 já num regime permanente. 

No Anexo 2.1 podem consultar-se o cadastro das caixas de visita consideradas no modelo para 

cada um dos 3 colectores. 

 

Figura 30 - Modelo SWMM junto da secção da EE1 

Tal como anteriormente referido, existe ainda uma caixa de visita entre a junção dos colectores 

e a Ribeira, na qual se têm uma válvula de maré, tal como se verifica na Figura 31. As válvulas 

de maré só permitem a passagem de caudal num sentido, neste caso da caixa de junção dos 

colectores para a Ribeira. Este elemento é simulado no SWMM através da introdução de uma 

“flap gate” na conduta, como se pode ver na Figura 32. Salienta-se que, tal como se pode 
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observar também na Figura 32 o colector que faz a ligação entre a caixa de junção dos colectores 

e a caixa onde está instalada a válvula de maré têm um “inlet offset” de 3.5 m relativamente à 

cota de soleira da caixa de junção. 

 

Figura 31 - Ligação entre a caixa de junção de colectores e a Ribeira (fonte: Engidro – Projecto de Execução EE1) 

Figura 32 - Válvula de maré e respectiva conduta de ligação entre a caixa de junção dos colectores e a Ribeira no 
modelo SWMM  

Os colectores apresentam um diâmetro da ordem dos 600mm, com excepção da conduta que 

sai da caixa de junção para a válvula de maré que é de 800 mm e do colector que vai da caixa 

de junção para o poço de bombagem da EE1 que se considerou igualmente de 800 mm. Admitiu-

se um coeficiente de Manning de 𝑛 = 0.012 para todos os colectores, de acordo com o respectivo 

material e de acordo com a informação do Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 

Tabela 19 -Valores recomendados no SWMM User’s Manual para o coeficiente de Manning em condutas fechadas 
(fonte: ASCE (1982) Gravity Sanitary Sewer Design and Construction) 
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Não sendo possível perceber através da inspecção do sistema a que cota é que os colectores 

ligam à caixa de junção, admitiu-se que esta ligação era feita a 0.5 m do fundo da caixa de 

junção, para os colectores Este e Oeste. No colector Norte, a profundidade da 1ª caixa, que foi 

levantada durante a inspecção do sistema, que é de cerca de 3.7m, sendo bastante inferior à 

profundidade observada na caixa de junção (cerca de 6m). Considerou-se por isso que este 

colector irá ligar à caixa de junção a uma profundidade inferior à dos restantes. Neste caso 

admitiu-se que esta ligação seria efectuada a 1.65 m da cota de soleira da caixa de junção, sendo 

que no modelo SWMM isto se introduziu um outlet offset na conduta de ligação do colector Norte 

deste valor. É de notar que se teve o cuidado de garantir que a cota de ligação deste colector 

continua a ser mais baixa que a cota de ligação do colector da descarga de emergência para 

garantir que esta continua a operar normalmente. 

As restantes duas caixas de montante admitem-se com a mesma profundidade da caixa 

conhecida em cada um dos casos, seguindo assim com um declive idêntico ao do terreno entre 

caixas, com excepção do colector Norte que se considerou mais declivoso pelas razões já 

mencionadas. 

A caixa de junção dos colectores tem dimensões consideráveis, sendo que se achou por bem 

considera-la como uma unidade de armazenamento ao invés de um nó, de forma a poder simular 

o efeito de acumulação de água no seu interior. A caixa de junção terá uma forma cilíndrica com 

cerca de 2.5 m de diâmetro e 6 m de altura. Utilizou-se uma função tabular na qual a área da 

superfície da água é constante em profundidade e igual à área de um círculo com 2.5 m de 

diâmetro, como se verifica na Figura 33. 

As afluências de caudais residuais ao sistema foram introduzidas como inflows nas caixas de 

montante de cada colector. Foram inseridos no SWMM como o valor médio de dry weather flows, 

tal como se verifica pela Figura 34.  

Figura 33 - Definição da curva de armazenamento da caixa de junção 
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6.3.3 Bacias de drenagem 

Para caracterizar cada bacia no modelo SWMM é necessário definir os seguintes parâmetros: 

• (%Imperv.) – percentagem do terreno impermeável; 

• (N-Imperv.) – coeficiente de rugosidade de Manning para escoamentos superficiais 

sobre a parcela de terreno impermeável da bacia; 

• (N-Perv.) – coeficiente de rugosidade de Manning para escoamentos superficiais sobre 

a parcela de terreno permeável da bacia; 

• (% Zero-Imperv.) – percentagem de áreas impermeáveis sem depressões; 

• (Dstore-Perv.) – altura das depressões em zonas permeáveis; 

• (Dstore-Imperv.) – altura das depressões em zonas impermeáveis. 

A área, declive médio e a largura da bacia são também dados a definir.  

As bacias de drenagem definidas apresentam-se na Figura 35 e os parâmetros considerados 

podem ser consultados na Tabela 20. 

O escoamento superficial formado em cada sub-bacia, será depois encaminhado para uma 

secção de controlo. Neste caso, as secções de controlo consideradas foram as secções A, B, C 

e D para as bacias 1, 2, 3 e 4 respectivamente.  

 

Figura 34 - Atribuição de caudal doméstico no colector Norte 
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Tabela 20 - Características das bacias de drenagem no modelo SWMM para a situação actual 

Bacia Área 
Largura 

[km] 
Declive 

(%) 
%
AI 

N-Imperv N-Perv 
Dstore

- 
Imperv 

Dstore-Perv 
%Zero- 
Imperv 

C 

1 218 0.85 3 15 0.01 0.1 0.05 0.05 25 24 

2 119.2 0.85 2.04 55 0.01 0.1 0.05 0.05 25 26 

3 94.4 0.85 2.07 80 0.01 0.1 0.05 0.05 25 45 

4 108 0.85 1.98 80 0.01 0.1 0.05 0.05 25 52 

6.3.4 Postos Udométricos 

Os eventos pluviométricos foram definidos com base no hietograma de projecto desenvolvido 

por (Matos, 1987). Foram definidas séries temporais para períodos de retorno de T=2, T= 10; 

T=20 e T=100 anos. Considerou-se ainda uma situação futura com o agravamento da 

intensidade da precipitação em 5%.  

Este hietograma apresenta as seguintes características principais: 

• Duração total de 4 h, sendo que o volume de precipitação gerado pode ser deduzido a 

partir da curva IDF correspondente ao período de retorno escolhido, através da 

expressão 𝐼 = 𝑎 𝑡𝑐
𝑏; 

• Período de precipitação intensa, constante e centrado (V2) de duração entre os 10 e 60 

minutos. Este volume é determinado de forma análoga ao volume total de precipitação; 

• Relação volumétrica entre os períodos que antecedem e precedem o período mais 

intenso de 𝑉1 = 1.5 × 𝑉3; 

1 

2 

3 

4 

Figura 35 - Sub-bacias definidas no modelo SWMM 
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Na Figura 36 apresenta-se o hietograma de projecto proposto por Matos, onde TM representa a 

duração do período mais intenso, V1 corresponde ao volume de precipitação que antecede o 

período de máxima intensidade, V2 o volume do período de máxima intensidade e V3 o volume 

que sucede o período de máxima precipitação. 

A intensidade de precipitação a considerar deve ser correspondente a condições criticas, ou seja, 

quando toda a área da bacia contribui para o caudal na secção de interesse. Tal acontece a partir 

do momento em que a duração do evento pluviométrico iguala o tempo de concentração da 

bacia. É de notar também que por se tratar de uma bacia hidrográfica relativamente pequena se 

considera razoável admitir que a precipitação será uniforme no espaço, ou seja, nas 4 sub-bacias 

consideradas. 

Tendo em conta as considerações enunciadas anteriormente, obtiveram-se os hietogramas 

caracterizados pelos valores que se apresentam na Tabela 21 e que se podem ver nos Gráfico 

4 a Gráfico 4. 

Tabela 21 - Valores característicos dos hietogramas de projecto considerados 

Período de 
retorno 

Parâmetros curvas 
IDF Imédio 

 [mm/h] 
I1 

[mm/h] 
I2 

[mm/h] 
I3 

[mm/h] 
Vtotal 

[mm] 
a b 

T=2 202.72 -0.577 8.6 12.18 8.12 19.1 34.32 

T=10 290.68 -0.549 14.3 21.36 30.7 14.24 57.38 

T=20 317.74 -0.538 16.7 25.19 35.1 16.80 66.62 

T=100 365.62 -0.508 22.6 35.74 45.7 23.82 90.35 

 

Para evitar problemas com o passo de cálculo do programa se definiram-se os hietogramas de 

minuto em minuto. 

Figura 36 - Hietograma de projecto considerado (Matos 1987) 
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6.3.5 Estação Elevatória 

A estação elevatória 1 (EE1) foi modelada no SWMM recorrendo a uma unidade de 

armazenamento (storage unit) para representar o poço de bombagem presente na mesma.  

As dimensões do poço de bombagem são conhecidas através dos projectos de remodeação do 

sistema interceptor de águas residuais efectuado pela Engidro e que se encontra na Figura 40. 

A curva de armazenamento do poço (store curve) foi igualmente inserida pelo método tabular, 

sendo que se considerou que para o primeiro metro de profundidade a área a será mais pequena, 

tal como se observa na Figura 40, de forma a ser coenrente com a geometria apresentada.  

 

 

 

Gráfico 4 - Hietograma de projecto para um período de 
retorno de 20 anos 

Gráfico 4 - Hietograma de projecto para um período de 
retorno de 10 anos 

Gráfico 4 - Hietograma de projecto para um período de 
retorno de 2 anos 

Gráfico 4 - Hietograma de projecto para um período de 
retorno de 100 anos 
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Na EE1 existem, tal como foi referido anteriormente, 3 grupos electo-bomba. Dois deles 

funcionam em permanência, elevando caudais residuais para a EE2. O terceiro funciona apenas 

quando o caudal a elevar é demasiado, bombando os caudais em excesso para a Ribeira, como 

se verifica pela Figura 38. 

Devido à falta de informação acerca das curvas de funcionamento das bombas que foram 

utilizadas no projecto, optou-se por simular as bombas a caudal constante, independentemente 

da altura manométrica, o que se considera admissível, visto que a variação da altura será 

mínima. Assim, todas as bombas foram simuladas como tipo 3 sendo o caudal e carga hidráulica 

(H) constantes. O valor de da carga hidráulica adoptado corresponde à diferença entre o nível 

de paragem mais baixo das bombas na EE1 e a cota da soleira da Ribeira canalizada. 

Foram também definidos os níveis de arranque e paragem para cada uma das bombas com base 

no projecto da (Engidro estudos de engenharia, Dezembro de 2013), como se pode observar na 

Figura 40 e nas Tabela 22 e Tabela 23.  

 

Figura 37 - Definição do poço de bombagem da EE1 no modelo SWMM 

Figura 38 - Pormenor do modelo SWMM junto da EE1 
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Tabela 22 - Níveis de arranque e paragem das bombas entre a EE1 e a Ribeira 

 Designação Cotas Profundidade 

 SNmA 27.55 1.98 

Pump 3 
Paragem P1 27.8 2.23 

Arranque P1 28.7 3.13 

Pump 4 
Paragem P2 28.05 2.48 

Arranque P2 28.95 3.38 

Pump 5 
Paragem P3 28.3 2.73 

Arranque P3 29.2 3.63 

 SNMA 29.6 4.03 

Tabela 23 - Níveis de arranque e paragem das bombas entre a EE1 e a EE2 

Designação Cotas Profundidade 

SNmA 26.77 1.20 

Paragem D/Paragem E 26.97 1.40 

Arranque D/Arranque E 27.32 1.75 

SNMA 27.55 1.98 

 

Para forçar as bombas a arrancar e parar nos níveis definidos anteriormente introduziram-se um 

conjunto de regras no Control Rules Editor do SWMM, como se ilustra na Figura 39. 

 

Figura 39 - Regras de arranque e paragem definidas para as bombas da EE1 
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Os caudais que são bombados a partir da elevatória 1 e que seguiriam para a EE2, através de 

uma conduta com 250 mm e uma extensão de 400 m, não foram modelados optando-se por 

introduzir um nó de Outfall para que estes saíssem do modelo SWMM. 

Figura 40 - Níveis de arranque e paragem das bombas na EE1 
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6.4 Opções de simulação e calibração do modelo 

O modelo contruído em SWMM contempla o sistema pluvial, visto que a Ribeira é o principal 

colector pluvial da cidade, assim como parte do sistema de drenagem de águas residuais, que é 

modelado através da introdução do cadastro estimado durante o trabalho de campo efectuado.  

Os resultados obtidos durante a inspecção do sistema, revelam que cerca de 40% dos caudais 

residuais produzidos em área urbana são conduzidos à Ribeira. Estes caudais foram introduzidos 

como “dry weather flow” nos pontos da Ribeira onde se efectuaram medições, simulando desta 

forma a afluência de caudais residuais ao sistema pluvial. 

Tendo em conta os resultados obtidos durante o trabalho de campo, considerou-se igualmente 

razoável admitir que existem ligações cruzadas do sistema pluvial para o sistema de drenagem 

de águas domésticas. Uma vez que o caudal pluvial é dado por 𝑄 = 𝐶𝑖𝐴, ou seja, varia 

linearmente com a área, as afluências indevidas ao sistema residual foram introduzidas no 

modelo recorrendo a bacias de drenagem fictícias cuja área atribuída será uma percentagem da 

área das sub-bacias ligadas à Ribeira. O ponto de descarga das bacias fictícias, será a caixa de 

montante de cada colector, isto é, funcionam como bacias de cabeceira para cada um dos 3 

colectores definidos. A área atribuída a cada bacia fictícia foi deduzida da sub-bacia à qual esta 

diz respeito. Assim admite-se que nem todo o escoamento superficial produzido em cada sub-

bacia definida chega à Ribeira, sendo ao invés disso conduzido para o sistema residual. 

As bacias fictícias foram definidas apenas para as sub-bacias 2 e 3, a montante do ponto C. Não 

foram introduzidas bacias fictícias para a sub-bacia 1, visto que durante as campanhas de 

inspecção do sistema não se verificou caudal residual tão a montante do percurso da Ribeira, 

sendo presumível que não existam ligações cruzadas também do sistema pluvial para o residual. 

Foram, portanto, definidas 6 bacias fictícias (3 para cada sub-bacia definida), como se pode ver 

na Figura 41. 

As características atribuídas a cada bacia fictícia são as mesmas que as consideradas para a 

sub-bacia com a qual esta está relacionada, com excepção da largura, sendo que se atribuiu a 

cada bacia fictícia uma largura correspondente à área designada a cada colector que chega à 

EE1, ou seja, cerca de um terço da largura definida para a sub-bacia. 
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Figura 41 - Bacias fictícias introduzidas no SWMM para contabilizar as afluências do sistema pluvial ao sistema 
residual 

De acordo com os registos de inundações na zona, existem pequenas inundações em pontos de 

cotas baixa, nomeadamente em caves de edifícios na zona da secção C, que podem ser 

atribuídas a caudais pluviais que circulam no sistema de drenagem residual. Já o extravasamento 

de caudais que circulem na Ribeira por sumidouros ou câmaras de visita não ocorre com tanta 

frequência, sendo que o último registo de uma inundação com alguma magnitude data de finais 

da década de 80. 

Considera-se, portanto, como critério de calibração que na área junto da secção C e para um 

período de retorno de 20 anos, não se dá extravasamento de caudal em nenhum ponto do 

sistema pluvial e doméstico. Para reproduzir este comportamento no modelo, fez-se variar as 

áreas das bacias fictícias definidas, o que consequentemente fez variar os caudais pluviais que 

afluem ao sistema residual, até que para o critério de calibração fosse satisfeito.  

Verificou-se por isso os perfis entre o início de cada colector e a EE1, bem como o inicio de cada 

colector e o ponto a jusante da travessia da Ribeira com a linha de comboio, passando pelo troço 

do by-pass entre a caixa de colectores e a Ribeira. Este processo de verificação dos perfis foi 

repetido diversas vezes, com diferentes áreas até que o critério de calibração fosse satisfeito.  

A área atribuída a cada bacia fictícia foi decidida de acordo com o tipo de edificado (mais recente 

ou mais antigo) aí presente, considerando que zonas com edificado mais antigo têm maior 

probabilidade de terem ligações à Ribeira. Os valores finais adoptados para as áreas das bacias 

fictícias apresentam-se na Tabela 24. 

Tabela 24 -Áreas de consideradas para as bacias fictícias criadas para a sub-bacia 2 

 Bacia fictícia 
%da Área da 

sub-bacia 
[-] 

Área 
[ha] 

largura 
[km] 

Bacia 2 

Oeste 3% 3.6 0.28 

Norte 3.5% 4.2 0.28 

Este 3% 3.6 0.28 

Total 9.5% 11.3 0.85 
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Bacia 3 

Oeste 4% 3.8 0.28 

Norte 4% 3.8 0.28 

Este 3.5% 3.3 0.28 

Total 11.5% 10.9 0.85 

 

Para as áreas das bacias fictícias definidas e um período de retorno de 20 anos obtiveram-se os 

perfis de alturas de água que se apresentam nas Erro! A origem da referência não foi e

ncontrada. a Erro! A origem da referência não foi encontrada.. Como se pode verificar nos 

perfis apresentados o sistema encontra-se a funcionar em carga, no entanto, não se dá 

extravasamento de caudal em nenhum ponto, sendo que, por exemplo na secção C, a 

profundidade máxima da câmara de visita quase que é atingida sem que se dê extravasamento 

de caudal, tal como se mostra na Figura 42. 

 

Figura 42  - Altura de água e node flooding na secção C da Ribeira 

Quanto às opções de simulação optou-se por correr o modelo apenas para os processos de 

Rainfall/Runoff e Flow Routing. O modelo de flow routing utilizado foi sempre o de Dynamic Wave 

visto este ser o único capaz de modelar situações de escoamento inverso (reverse flow) e a 

entrada em carga de colectores, o que é neste caso expectável de acontecer especialmente no 

troço da Ribeira que passa sob a linha de comboio. Este tipo de flow routing obriga a um passo 

de cálculo mais reduzido de forma a garantir a estabilidade numérica, pelo que o passo adoptado 

neste caso foi de 1 min, enquanto o report timestep foi de 5 min. 
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Figura 43 - Perfil das alturas de escoamento na ribeira para um período de retorno de T=20 anos e com as áreas das bacias 
fictícias já calibradas 

 

Figura 44 - Perfil das alturas de água entre o colector Norte e a secção de jusante da travessia da ribeira com a LC passando 
pela conduta de by-pass 

 

Figura 45 - Perfil das alturas de escoamento entre o início do colector Oeste (esquerda) e a caixa de junção dos 3 colectores; 
Perfil das alturas de escoamento entre o início do colector Este (direita) e a caixa de junção dos 3 colectores; 

 

Figura 46 -Perfil das alturas de escoamento entre o início do colector Norte e a EE1 
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6.5 Cenários de simulação 

Atendendo a que os objectivos deste estudo passam por quantificar as afluências indevidas ao 

sistema bem como fazer uma avaliação do desempenho do mesmo efectuaram-se simulações 

para os seguintes cenários: 

• Cenário 1: sistema nas condições actuais para diferentes períodos de retorno (2,10, 20 

e 100 anos); 

• Cenário 2: simulação do sistema para condições futuras para diferentes períodos de 

retorno (2,10, 20 e 100 anos); 

O cenário 1 pretende verificar o desempenho hidráulico da ribeira para condições de projecto, 

identificando pontos críticos do sistema e assim como validar as opções de calibração tomadas. 

Já o cenário 2 preconiza a evolução da situação num horizonte de projecto de 20 anos, no qual 

se prevê um incremento da intensidade de precipitação, consequência das alterações climáticas, 

assim como um aumento das áreas impermeáveis decorrente da expansão urbana  

Os caudais pluviais são desconhecidos, por falta de dados de monitorização. Neste caso, para 

estimar os caudais pluviais que ocorrem na área em estudo utilizou-se, tal como visto 

anteriormente, o hietograma de projecto proposto por Matos (1987) que foi introduzido no modelo 

SWMM desenvolvido.  

O incremento da intensidade de precipitação para um cenário futuro foi de 5%. A intensidade de 

precipitação é dada pela expressão (5).  

 𝐼 = 𝑎. 𝑡𝑏 (5) 

A intensidade da precipitação foi estimada com base nas curvas IDF (Intensidade-Duração-

Frequência) para a região pluviométrica A, na qual se localiza a área em estudo 

Devido à forma como os hietogramas de projecto são construídos, caso se se aumentasse 

apenas a intensidade de precipitação média (Imédio) que gera o volume total do hietograma, a 

intensidade definida para o período de precipitação mais intensa (I2) manter-se-ia igual. Optou-

se, portanto, por incrementar as intensidades de precipitação I2 e I3 em 5%. De notar que uma 

vez que a intensidade de precipitação correspondente ao ramo ascendente do hietograma (I1) 

depende de I3 segundo a relação 𝑉1 = 1.5 × 𝑉3 esta consequentemente também irá ser 

incrementada em 5%. 
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Tabela 25 - Incremento da intensidade de precipitação: Situação actual vs. Situação futura 

Período 
de 

retorno 

Parâmetros curvas 
IDF 

Imédio 
Situação actual Situação futura 

I1 I2  I3  Vtotal I1  I2  I3 Vtotal 

a[-] b [-] [mm/h] [mm/h] [mm] [mm/h] [mm] 

T=2 202.72 -0.577 8.6 12.2 19.1 8.12 34.3 12.8 20.0 8.5 36.0 

T=10 290.68 -0.549 14.3 21.4 30.7 14.2 57.4 22.4 32.2 14.9 60.3 

T=20 317.74 -0.538 16.7 25.2 35.1 16.8 66.6 26.5 36.9 17.6 69.9 

T=100 365.62 -0.508 22.6 35.7 45.7 23.8 90.4 37.5 48.0 25.0 94.9 

 

Para além disso esta precipitação pode dar origem a mais escoamento superficial caso existam 

mais áreas impermeáveis (AI), o que é expectável de acontecer durante o horizonte de projecto 

para uma área urbana que se encontra em expansão. Para conseguir contabilizar esta situação 

admitiu-se que, para uma situação futura as áreas impermeáveis da bacia da ribeira de Santa 

Catarina iram aumentar 5%.  

No caso da cidade do Entroncamento, o tecido urbano já se encontra consolidado em algumas 

áreas, sendo que a percentagem de áreas impermeabilizadas já é bastante elevada. Considera-

se por isso que é pouco provável que exista um incremento das áreas impermeáveis nestas 

zonas, mais concretamente nas sub-bacias 3 e 4. Já na sub-bacia 2 existem menos áreas 

impermeabilizadas, existindo potencial para expansão urbana, sendo que será esta a zona com 

mais tendência a sofrer um aumento das áreas impermeáveis. Considerou-se por isso que o 

incremento de AI superior para esta sub-bacia. Embora a sub-bacia 1 seja a que têm menos área 

impermeável também se verifica que nesta zona o crescimento urbano não se prevê tão 

acentuado, como tal considera-se que o incremento de área impermeável não deve ser tão 

acentuado. Na apresentam-se as percentagens de AI admitidas por sub-bacia quer para a 

situação actual, quer para um cenário futuro. Para esta situação admitiu-se que as áreas das 

bacias fictícias permaneceriam idênticas às calibradas para a situação actual, isto é, que mesmo 

que as áreas impermeáveis cresçam devido à expansão urbana não serão efectuadas mais 

ligações cruzadas. 

Tabela 26 - Áreas impermeáveis por sub-bacia para a situação actual e para um cenário futuro 

 % Áreas impermeáveis Área Impermeável [ha] 

Sub-bacia Situação actual Situação futura Situação actual Situação futura 

1 15 20 32.7 34.3 

2 55 73 65.6 77.4 

3 80 80 75.5 75.5 

4 80 80 86.4 86.4 

Total 48.2% 50.7% 260.2 273.6 
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7. Apresentação e análise dos resultados da simulação 

hidráulica do modelo 

7.1 Considerações iniciais e critérios de desempenho 

De acordo com o (Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 

e Drenagem de Águas Residuais, 1995) o dimensionamento hidráulico de colectores pluviais é 

geralmente efectuado para períodos de retorno de 5 ou de 10 anos. Estes períodos podem ser 

reduzidos (para 1 ou 2 anos) caso se tratem de bacias planas e com elevadas áreas permeáveis 

que promovam a infiltração, ou aumentados (20 ou 25 anos) caso se tenham bacias declivosas 

e com extensas áreas impermeáveis.  

O desempenho hidráulico da ribeira foi verificado para tempos de retorno correspondentes a 2, 

10, 20 e 100 anos. Neste caso, visto tratar-se de uma linha de água que corre canalizada numa 

área urbana, achou-se prudente verificar o desempenho hidráulico também para um período de 

retorno de 100 anos, embora esta não seja uma situação prevista no regulamento.  

Considera-se que o sistema tem um desempenho hidráulico satisfatório se, para períodos de 

retorno usuais (neste caso para os períodos de 2, 10 e 20 anos), os seguintes critérios forem 

verificados: 

• Não existe extravasamento de caudal em nenhum ponto do sistema. Isto pode ser 

avaliado pelo parâmetro node flooding que está incorporado no SWMM e que verifica se 

em cada nó a altura de água excede a altura máxima definida para cada secção. 

• Os colectores não funcionam carga, ou seja, o escoamento dá-se em superfície livre 

ao longo de toda a ribeira. Isto é possível de ser avaliado pelo parâmetro link capacity, o 

qual para que os colectores funcionem sempre sem estarem em carga terá de ser inferior 

a 1. 

• As velocidades são inferiores a 5m/s, segundo o regulamento do (Regulamento Geral 

dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas 

Residuais, 1995) esta é a velocidade máxima de escoamento para o caudal de ponta de 

cheia no horizonte de projecto que se pode verificar em colectores pluviais. 

7.2 Situação actual (T=2); (T=10); (T=20); (T=100) 

Como foi referido, o sistema foi calibrado de forma a que para a situação actual para um período 

de retorno de 20 anos não exista extravasamento de caudais junto à secção C.  

A análise efectuada para os períodos de retorno de T=2, T=10 e T=20 mostra que ao longo do 

percurso em meio urbano não se dá o extravasamento de caudal em nenhum ponto do sistema. 

Para os períodos de retorno de T=10 anos e inferiores, não se verificam problemas com o 

desempenho da ribeira em nenhuma secção, nem com os colectores junto da EE1 modelados, 

como se pode observar na Figura 47. 
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Para o período de retorno de T=20 alguns troços em meio urbano, nomeadamente, a montante 

da travessia da ribeira com a linha de comboio, entram em carga, como se observa na Figura 

48. O mesmo sucede junto da secção D, já fora da cidade, sendo que aqui se dá o 

extravasamento de algum caudal. Não se considera este extravasamento relevante, visto tratar-

se do fim da canalização da ribeira, já fora de meio urbano, sendo que o seu impacto é reduzido. 

Já para o período de retorno de T=100 existe extravasamento de caudal na secção C assim 

como na secção D. Não se considera que esta situação seja particularmente preocupante, visto 

que este não é um período de retorno usualmente verificado no dimensionamento hidráulico de 

sistemas de drenagem. 

No anexo 3.2 é apresentam-se todos os perfis de alturas de água na ribeira para os diferentes 

períodos de retorno considerados. 

Verifica-se ainda que para todos os períodos de retorno testados as 3 bombas instaladas na EE1 

que fazem o desvio de caudal para a ribeira entram em funcionamento, pouco tempo após o 

início do evento pluviométrico, funcionando quase até ao fim do mesmo, como também se pode 

verificar pelas Figura 47 e Figura 48. 

Existem vários troços do sistema onde a capacidade de transporte da ribeira ultrapassa os 50%, 

para como se pode verificar na Tabela 33 do Anexo 3.3, para todos os períodos de retorno 

testados e em particular para as zonas mais a jusante do meio urbano. Verifica-se que no troço 

sob a linha do comboio, a ribeira atinge capacidades de transporte acima dos 0.8 para todos os 

períodos de retorno considerados, sendo que para os períodos de 10, 20 e 100 anos este troço 

funciona em secção cheia. 

É igualmente neste troço onde se verificam velocidades mais elevadas, como se pode ver na 

Tabela 27. 

Tabela 27 - Velocidades máximas registadas no modelo (troço estreitamente sob a linha do comboio) 

 Velocidade máxima [m/s] 
Situação actual 

T=2 3.4 

T=10 4.75 

T=20 5.34 

T=100 5.61 

 

Neste troço para períodos de retorno iguais ou superiores a 20 anos ocorrem velocidades 

superiores a 5 m/s, ou seja, superiores ao valor máximo regulamentar. Apesar de, período de 

retorno de 100 anos, este facto não ser preocupante, para períodos de retorno mais curtos 

verificam-se velocidades bastante elevadas, como é o caso do T=10 anos onde se atingem 

velocidades próximas do máximo regulamentar. 

Já nos colectores, com exceção da simulação corrida para o período de retorno de T=100 anos, 

não se verifica extravasamento de caudal em nenhuma caixa considerada, sendo que para um 
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período de retorno de 20 anos as primeiras caixas a montante do colectores Oeste e Norte 

atingem alturas de água perto da sua capacidade máxima sem que, no entanto, exista 

extravasamento de caudal. 
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T=10 

Figura 47 - a) Caudal proveniente de cada colector que chega à caixa de junção; b) Caudal bombado por cada bomba da EE1 para a Ribeira; c) Perfil das alturas de água na Ribeira entre a Secção A e a 
Secção D para o período com caudal de ponta no sistema (T=10) 
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T=20 

 

T=100 

 

Figura 48 - a) Caudal proveniente de cada colector que chega à caixa de junção; b) Caudal bombado por cada bomba da EE1 para a Ribeira; c) Perfil das alturas de água na Ribeira entre a Secção A e a 
Secção D para o período com caudal de ponta no sistema (T=20) 
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7.3 Situação futura (T=2); (T=10); (T=20); (T=100) 

Para a simulação da situação futura, tal como referido anteriormente, tanto as áreas 

impermeáveis como a intensidade de precipitação consideradas sofreram um incremento de 5%.  

Com estas novas condições correu-se o modelo novamente para os períodos de retorno 

definidos. Para estas condições verificou-se que para um período de retorno de apenas T=10 

anos já se têm extravasamento de caudal na secção C da ribeira como se pode verificar na 

Figura 49.  

Numa situação futura para os períodos de retorno de T=10, T=20 e T=100 dá-se extravasamento 

de caudal nas secções C e secções D da ribeira assim como em várias caixas dos colectores. 

Para um período de retorno de 100 anos dá-se ainda o extravasamento de caudal na secção 

correspondente ao ponto cotado 7 (P7), que se situa na Rua Professor José Francisco Corujo, 

imediatamente a montante da secção C.  

As velocidades máximas registadas no modelo são, à semelhança do registado para a situação 

actual, registadas no troço de sob a linha de comboio sendo as que se apresentam na Erro! 

Autorreferência de marcador inválida. 

Tabela 28 - Velocidades máximas registadas no modelo (troço estreitamente sob a linha do comboio) 

 Velocidade máxima [m/s] 
Situação futura 

T=2 3.89 

T=10 5.61 

T=20 5.61 

T=100 5.61 

 

Á semelhança do que acontece para o cenário de simulação 1, também aqui se verificam 

velocidades bastante acima das admitidas pelo regulamento. Neste contexto de agravamento de 

solicitações faz sentido avaliar o impacto de medidas mitigadoras, que permitam reforçar a 

capacidade hidráulica do troço sob a linha de comboio.

Figura 49 - Caudal extravasado na secção C da Ribeira para um período de retorno de T=10 anos 
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T=10 

T=20 

Figura 50 -Perfis de alturas de água nos troços da Ribeira em meio urbano para as condições futuras simuladas para um período de retorno de T=10 anos 

Figura 51 - Perfis de alturas de água nos troços da Ribeira em meio urbano para as condições futuras simuladas para um período de retorno de T=20 anos 



 

67 
 

Contrariamente ao que acontece na situação actual, num cenário de agravação de precipitação e das 

áreas impermeáveis das sub-bacias dá-se o extravasamento de caudal nas caixas dos colectores 

domésticos para períodos de retorno iguais ou superiores a 20 anos. Em particular, no colector Norte, 

onde as profundidades das caixas são menores, existe um volume de água extravasado bastante 

significativo em algumas das caixas, como se pode confirmar na Figura 52.  

Também neste cenário e, para períodos de retorno igualmente superiores a 20 anos, a profundidade 

máxima da caixa de junção dos coletores é atingida, como se verifica na Figura 53. 

 

Figura 52 -Caudal extravasado (node flooding) num cenário de simulação futuro e para um tempo de retorno de 20 anos no 
colector Norte 

Figura 53 - Altura de água na caixa de junção dos colectores para um cenário de simulação futuro e 
um periodo de retorno de 20 anos 
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7.4 Diagnóstico dos principais problemas de drenagem em tempo de 

chuva e limitações do modelo SWMM 

Após a corrida das várias simulações verifica-se que existem duas secções que apresentam 

problemas de drenagem notórios, sendo estas a secção C, junto à Linha de comboio e a secção 

D correspondente ao fim do percurso urbano da ribeira.  

Na zona da secção C a existência de uma quantidade razoável de ligações cruzadas juntamente 

com o estreitamento da secção da ribeira, para acomodar a passagem sob a linha de caminho 

férreo, contribuem para que este troço entre em carga e provoque o extravasamento de caudal 

a montante para um período de retorno de 100 anos e para a situação actual. O mesmo acontece 

quando se considera um agravamento da precipitação e das áreas impermeáveis, mas desta 

feita para períodos de retorno mais reduzidos. 

Para a situação actual a secção D apresenta problemas de drenagem para períodos de retorno 

iguais ou superiores a 20 anos, no entanto considera-se pouco provável que exista o 

extravasamento de caudal a montante através de câmaras de visita ou de sumidouros, pois esta 

secção corresponde ao fim da canalização da ribeira, sendo que o mais provável é que ocorra 

alagamento de zonas onde a ribeira volta a correr em estado natural. 

Pelos motivos expostos nos parágrafos anteriores considera-se que o risco de inundação no 

troço C-D da ribeira para períodos de retorno superiores é considerável, sobretudo em pontos 

de cota topográfica reduzida. 

Para qualquer um dos cenários de simulação equacionados, com base nos valores obtidos, não 

se considera provável que se dê extravasamento de caudal muito para montante da secção C, 

pelo que potenciais inundações devem ficar circunscritas a esta zona. A elevada permeabilidade 

dos solos das bacias aliada a menores áreas impermeáveis e declives mais acentuados na sub-

bacias de montante 1 e 2 promovem a infiltração e escoamento de caudal pluvial sem que estes 

troços entrem em carga. 

Devido ao caudal pluvial que circula nos colectores estes também entram em carga para 

períodos de retorno superiores a 20 anos nas condições actuais. Para condições futuras 

extravasam caudal para períodos de retorno iguais ou superiores a 10 anos. Estima-se que cerca 

de 11% dos caudais pluviais produzidos na sub-bacia 3 e 9% dos caudais pluviais produzidos na 

sub-bacia 2 estejam a ser descarregados no sistema de drenagem residual, o que corresponde 

aos valores que se apresentam na Tabela 29. 

Tabela 29 - Valores máximos de escoamento superficial produzido em cada bacia fictícia  

Sub-bacia associada Sub-bacia 3 Sub-bacia 2 

Colector de descarga Oeste Norte Este Oeste Norte Este 

𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑸𝒓𝒖𝒏𝒐𝒇𝒇  [L/s] 329.2 329.2 288.3 213.5 253.2 219.4 
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A construção do modelo utilizado baseou-se maioritariamente em observações feitas no terreno 

e em relatos recolhidos junto de funcionários da câmara Municipal do Entroncamento. 

Naturalmente, este apresenta algumas limitações no que toca a uma reprodução fiel da 

realidade, tanto por falta de dados que corroborem o modelo como por simplificações admitidas.  

Na análise efectuada admitiu-se que todo o caudal gerado numa sub-bacia é descarregado a 

montante de um troço. Na realidade os caudais afluem à ribeira de forma distribuída pelo que 

esta simplificação pode conduzir a estimativa por excesso dos caudais. Seria por isso 

conveniente utilizar sub-bacias mais pequenas e introduzir mais pontos de descarga para as 

mesmas nos troços da ribeira, de forma a tentar aproximar mais o comportamento desta da 

realidade. Este tipo de abordagem só se considera pertinente implementar se se dispuser de 

dados de levantamento cadastral do sistema de drenagem. 

De facto, embora se tenham identificado três colectores na parte de montante da travessia da 

ribeira com a linha de comboio, não se conhece exatamente qual o seu cadastro, pelo que o 

cadastro introduzido no modelo SWMM pode não corresponder à situação que efectivamente se 

têm na realidade. Já na zona a jusante da travessia, também é plausível que existam uma 

quantidade razoável de ligações cruzadas entre o sistema pluvial e residual, no entanto, aqui é 

mais difícil de perceber apenas através de uma inspecção visual do sistema quantos ou que 

colectores existem, sendo que por isso optou-se por não se modelar esta parte do sistema. 

Ressalva-se que a introdução das ligações a jusante pode mudar significativamente os 

resultados que se obtiveram com o modelo uma vez que esta é uma das secções que entra em 

carga mais rapidamente. 

Uma definição mais pormenorizada da secção transversal do estreitamento sob a linha de 

comboio poderá contribuir bastante para a melhoria da exatidão do modelo. Este troço é o mais 

condicionante ao desempenho hidráulico da ribeira. As dimensões escolhidas para a secção 

transversal afectam, naturalmente, a sua capacidade de transporte, pelo que se considera 

importante conhece-las com precisão para que o modelo se aproxime o mais possível da 

realidade. 

Para além dos condicionalismos inerentes à construção do modelo existem também limitações 

relativas ao desempenho computacional do mesmo. A introdução da descarga de emergência 

entre a caixa de junção de colectores e a ribeira causa alguma instabilidade computacional no 

período correspondente ao inicio/fim do funcionamento dessa mesma descarga. Esta 

instabilidade consiste numa variação irregular dos caudais que chegam à caixa de junção dos 

colectores. Seria expectável que os caudais afluentes fossem aumentando progressivamente ao 

longo do evento pluviométrico até que o período correspondente ao caudal de ponta de cheia 

fosse atingido, mas devido ao início da descarga de emergência estes caudais variam de forma 

irregular. 
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8. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

As afluências indevidas acarretam efeitos negativos ao funcionamento dos sistemas de 

drenagem. No entanto, nem sempre a rectificação dos mecanismos que levam à ocorrência das 

mesmas é excluível ou economicamente viável. Tendo em conta que os problemas com 

inundações registados não são significativos, considera-se preferível a adopção de medidas de 

controlo na origem e aliadas a medidas de reforço e manutenção do sistema existente ao invés 

de medidas de difícil implantação e onerosas como é o caso do canal de desvio de caudal. da 

ribeira de Santa Catarina para a ribeira de Ponte da Pedra. Os problemas mais preocupantes 

verificados na ribeira são de índole ambiental com a ocorrência de afluências de origem residual 

à mesma. Recomenda-se, portanto, a implantação de medidas, a médio prazo, que permitam 

mitigar os impactos das mesmas no meio ambiente. 

As medidas a adoptar devem por isso servir os seguintes objectivos: 

• Intersecção e desvio de caudais domésticos – implementar soluções que visem a 

atenuação de descargas directas provenientes de águas domésticas na linha de água; 

• Beneficiação do sistema de drenagem de águas pluviais – concepção de medidas com 

vista à mitigação de caudais pluviais afluentes à ribeira. 

Este tipo de medidas vão de encontro com as directivas propostas no estudo “Alternativas ao 

desvio da ribeira de Santa Catarina”. 

Beneficiação do sistema pluvial 

Embora a campanha de inspecção feita ao sistema tenha permitido verificar de forma aproximada 

o cadastro das infra-estruturas de drenagem e os caudais residuais que efectivamente circulam 

na ribeira, salienta-se a importância de uma campanha de levantamento cadastral e 

monitorização tanto da rede pluvial como da rede residual. Esta levantamento deverá ter como 

propósito identificar as principais características das infraestruturas de drenagem bem como o 

seu estado de conservação, de forma a facilitar a realização de uma avaliação de desempenho 

do sistema mais precisa. A informação recolhida deverá ser informatizada num sistema de 

informação geográfica (SIG). A campanha de monitorização deve comtemplar a instalação de 

uma rede de udómetros e medidores de caudal, que permitam reduzir a incerteza associada aos 

caudais pluviais gerados na bacia de drenagem. 

A diluição dos caudais residuais com caudais pluviais representa, não só uma sobrecarga no 

funcionamento das ETAR’s, como também implica, geralmente, uma perda de eficiência no 

processo de tratamento devido ao aumento dos volumes de água a tratar. Como foi visto nos 

capítulos anteriores, na ocorrência de um evento pluviométrico cerca de 11% dos caudais 

pluviais produzidos na sub-bacia 3 assim como cerca de 9% dos caudais pluviais produzidos na 

sub-bacia 2 podem estar a ser conduzidos ao sistema doméstico. Esta situação pode representar 

um custo significativo para a entidade gestora uma vez que se estão a tratar e bombar caudais 
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pluviais sem que exista necessidade para tal.  De forma a controlar a afluência de caudais 

pluviais ao sistema de drenagem recomenda-se a construção de uma bacia de retenção, que 

permita controlar a afluência de caudais pluviais.  

Esta bacia ficaria situada numa zona fora do perímetro urbano, mais concretamente na zona 

entre um deposito de terras da empresa Soladrilho e a A23, como se pode ver na Figura 54. A 

área selecionada corresponde a uma depressão topográfica na vizinhança da ribeira de Santa 

Catarina, onde já naturalmente ocorre a deposição de água.  

A bacia de retenção iria permitir, à partida, uma redução dos caudais afluentes relativamente aos 

caudais efluentes, o que se traduz, naturalmente num amortecimento dos caudais de ponta de 

cheia e consequente melhoria do desempenho hidráulico dos troços canalizados da ribeira.  

Os caudais que circulam na ribeira quer em tempo seco, quer em tempo de chuva, por se 

encontrarem poluídos, serão, em princípio, agressivos do ponto de vista químico. Estas águas 

podem erodir facilmente o betão do leito da ribeira, pelo que é aconselhável verificar com 

regularidade o estado de conservação da ribeira. Apesar da laje de cobertura em alguns troços 

da ribeira ter sido substituída, existem troços da ribeira que ainda não foram verificados do ponto 

de vista do seu estado de conservação, nomeadamente o troço do estreitamento sob a linha de 

comboio que, pela análise dos resultados do modelo SWMM, será aquele que entra primeiro em 

sobrecarga hidráulica. O leito da ribeira corre neste troço dividido por um pilar que serve de 

suporte à via férrea por cima. As velocidades de escoamento aqui são bastante elevadas, o que 

poderá contribuir igualmente para a erosão das estruturas. Sugere-se por isso, a inspecção da 

ribeira, em particular do troço sob a linha do comboio, com recurso a CCTV.  

Durante o trabalho de campo efectuado também foram bastante notórias as dificuldades no que 

toca aos acessos à ribeira. Esta corre canalizada sem qualquer ponto de acesso durante 

extensões de bastante longas do seu percurso. Recomenda-se por isso, a construção de 5 novos 

Figura 54 - Localização da bacia de retenção proposta 



 

72 
 

pontos de acesso cuja localização deve ser definida após a realização de um levantamento 

topográfico. 

O estudo prévio levado a cabo pela ARQUEST estima que o caudal que se teria na secção B 

correspondente à Rua Dr. Costa Machado, para desviar seria da ordem dos 19 m3/s um período 

de retorno de 100 anos, como foi visto no capítulo 3.3.2. O caudal de ponta obtido através da 

simulação dinâmica do sistema foi de 13.2 m3/s para a mesma secção. Recomenda-se, antes de 

equacionar a execução da obra de desvio da ribeira de Santa Catarina para a ribeira da Ponte 

da Pedra, a simulação dinâmica do sistema em SWMM com a introdução da bacia de retenção 

proposta. Na eventualidade de ser necessário efectuar o desvio de caudal da ribeira de Santa 

Catarina para a ribeira da Ponte da Pedra, este deverá ser feito mais a jusante que aquela que 

tinha inicialmente prevista (Rua Dr. Costa Machado) pela ARQUEST, de forma a permitir o desvio 

de caudal superior. Propõem-se ainda uma localização alternativa para esse mesmo desvio 

sendo esta o cruzamento da ribeira com a Rua Dom Carlos. Este desvio desenvolver-se-ia ao 

longo da Rua Eugénio de Andrade, correndo depois 70 metros para Norte e cruzando a linha 

ferroviária, daí seguiria pela Rua de Entre Linhas até se juntar à ribeira da Ponte da Pedra, como 

se pode ver na Figura 55. 

Intersecção e desvio de caudais domésticos da ribeira de Santa Catarina 

Os caudais residuais que circulam indevidamente na ribeira, embora não representem um 

problema do ponto de vista do desempenho hidráulico da mesma, são do ponto de vista 

ambiental bastante gravosos, em particular em tempo seco, sendo que esta é uma situação a 

ser corrigida com brevidade. No entanto, a rectificação da situação das ligações indevidas pode 

ser bastante onerosa ou até não exequível de todo, face ao desconhecimento do cadastro da 

rede. Assim, face ao exposto, considera-se mais pertinente desviar os caudais domésticos que 

se escoam na ribeira em tempo seco, recorrendo para isso à instalação de uma câmara de 

Figura 55 - Percurso alternativo para o canal de desvio de caudal da ribeira 
de Santa Catarina 
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regulação de caudal que permita encaminhar os caudais para o sistema de drenagem de águas 

residuais “em alta”, impedindo que estes sejam descarregados directamente em meio receptor 

sem qualquer tipo de tratamento.  

Recomenda-se a execução desta câmara na secção final do troço canalizado da ribeira de Santa 

Catarina, a jusante da Rua Antero de Quental assim como a construção de um novo colector 

doméstico para conduzir o caudal desviado à EE2, como se ilustra na Figura 56. 

Esta estrutura deverá inda ser equipada com uma válvula do tipo “flutuador” em câmara húmida.  

A instalação desta válvula prende-se com o facto de os caudais verificados em tempo seco 

poderem ser bastante diferentes dos verificados em tempo húmido. Durante a campanha de 

monitorização do sistema em tempo seco verificou-se que o caudal que circula na ribeira se 

encontra circunscrito à meia cana da secção tipo. Assim, a intersecção dos caudais seria feita 

recorrendo a um murete instalado na secção interior da ribeira e com cerca de 0.40 m de altura, 

que permita que o caudal seja desviado para a câmara de regulação, como se representa na 

Figura 57. 

Figura 56 - Localização da câmara de regulação de caudal e representação esquemática da 
ligação à EE2 

Figura 57 - Câmara de regulação de caudal a instalar a jusante da Rua Antero de Quental 
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Este tipo de estruturas são geralmente, dimensionadas para desviar um caudal de 2𝑄𝑝 para este 

tipo de sistemas. Durante a campanha de monitorização do sistema em tempo seco constatou-

se que o caudal residual médio que chega a esta secção em época estival será da ordem dos 

21L/s, sendo que se estima que se possa ter um caudal de ponta da ordem dos 39L/s, o que 

corresponde a um caudal de dimensionamento da ordem dos 78L/s. Ressalva-se, no entanto, 

que o caudal a desviar será limitado pela capacidade de transporte e armazenamento das 

estruturas a jusante, pelo que será conveniente testar esta solução através de modelação 

dinâmica da mesma de forma a garantir que esta não é excedida. 
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Anexos 

1. Desenho 1 - Localização das secções de medição 
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2. Síntese de dados de base 

Tabela 30 - Caudal diário elevado pela EE2 para a ETAR durante o período de chuva de 2016 

Data m3/dia L/s 

21.12.2016 - - 

22.12.2016 2405 27.8 

23.12.2016 1155 13.4 

24.12.2016 2704 31.3 

25.12.2016 2852 33 

26.12.2016 1658 19.2 

27.12.2016 3448 39.9 

28.12.2016 3342 38.7 

29.12.2016 1573 18.2 

30.12.2016 1573 18.2 

31.12.2016 2135 24.7 

01.01.2017 2135 24.7 

02.01.2017 2135 24.7 

03.01.2017 2937 34 

Média 2312 26.8 
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Subsecção População 
Colector 

designado 

1 47 Oeste 
2 20 Oeste 
3 151 Oeste 
4 10 Oeste 
5 15 Oeste 
6 33 Oeste 
7 92 Oeste 
8 123 Norte 
9 0 Norte 

10 135 Este 
11 11 Oeste 
12 87 Oeste 
13 48 Oeste 
14 33 Oeste 
15 75 Oeste 
16 39 Oeste 
17 67 Oeste 
18 125 Oeste 
19 60 Norte 
20 56 Norte 
21 63 Este 
22 167 Este 
23 48 Este 
24 146 Este 
25 51 Este 
26 118 Este 
27 67 Oeste 
28 85 Oeste 
29 30 Oeste 
30 27 Oeste 
31 58 Oeste 
32 57 Oeste 
33 219 Norte 
34 69 Norte 
35 150 Este 
36 153 Este 
37 91 Oeste 
38 146 Oeste 
39 194 Norte 
40 67 Este 
41 80 Este 
42 41 Este 
43 91 Este 
44 58 Este 
45 0 Este 
46 0 Este 
47 18 Este 
48 10 Oeste 
49 59 Oeste 
50 164 Oeste 
51 48 Oeste 
52 84 Oeste 
53 81 Oeste 
54 0 Oeste 
55 34 Norte 
56 74 Norte 
57 26 Norte 
58 11 Norte 
59 24 Norte 
60 20 Norte 
61 38 Oeste 

62 56 Oeste 
63 101 Oeste 
64 139 Oeste 
65 38 Oeste 
66 315 Oeste 
67 284 Norte 
68 188 Norte 
69 14 Norte 
70 0 Norte 
71 32 Norte 
72 25 Este 
73 32 Este 
74 97 Este 
75 112 Este 
76 150 Este 
77 65 Este 
78 79 Oeste 
79 44 Oeste 
80 78 Oeste 
81 334 Oeste 
82 26 Oeste 
83 232 Oeste 
84 121 Norte 
85 25 Norte 
86 234 Norte 
87 67 Este 
88 142 Este 
89 183 Este 
90 16 Este 
91 44 Este 
92 110 Oeste 
93 116 Oeste 
94 142 Oeste 
95 48 Oeste 
96 68 Oeste 
97 174 Norte 
98 120 Norte 
99 145 Norte 

100 8 Norte 
101 119 Este 
102 0 Oeste 
103 191 Oeste 
104 108 Oeste 
105 42 Oeste 
106 10 Oeste 
107 44 Oeste 
108 49 Norte 
109 27 Norte 
110 18 Norte 
111 22 Norte 
112 149 Norte 
113 54 Norte 
114 77 Norte 
115 383 Este 
116 209 Este 
117 0 Oeste 
118 4 Oeste 
119 19 Oeste 
120 87 Oeste 
121 50 Norte 
122 41 Norte 
123 210 Norte 
124 102 Norte 

125 23 Norte 
126 195 Norte 
127 90 Norte 
128 73 Este 
129 32 Este 
130 1 Este 
131 40 Norte 
132 41 Norte 
133 22 Norte 
134 66 Norte 
135 112 Este 
136 105 Este 
137 31 Este 
138 18 Norte 
139 5 Norte 
140 35 Norte 
141 115 Este 
142 57 Este 
143 36 Este 
144 12 Este 
145 30 Norte 
146 17 Este 
147 9 Este 
148 3 Este 
149 6 Este 
150 2 Este 
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2.1 Cadastro Ribeira e colectores considerados na construção do modelo SWMM 

Tabela 31 - Pontos do cadastro da Ribeira considerados no modelo SWMM 

Ponto 
Distância ao 

ponto 
anterior 

Distância à 
origem 

Cota do 
terreno 

Cota da 
Soleira 

Declive 
Ribeira 

Profundidade 
Altura 

máxima da 
secção 

Tipo de 
secção 

 

P1 0 0 80 ---    Natural  

P2 232.5 232.5 70 70.00 4.30 0.00 0.20 Natural  

P3 459 691.5 60 60.00 2.18 0.00 0.20 Natural  

P4 826.3 1517.8 50 50 1.21 0 0.2 Natural  

Montante A23 306.9 1824.7 47.9 47.9 0.83 0 1.5 Passagem  

Jusante A23 47.7 1872.4 47.6 47.6 0.83 0 1.5 Passagem  

Secção A(Rua Barroca) 255.6 2128 45.85 43.65 1.54 2.2 2.2 Canalizada  

P5/Escola Bonito 861 2989 40 37.8 0.68 2.2 2.2 Canalizada 

Trajecto
 d

a R
ib

eira em
 m

eio
 U

rb
an

o
 

Secção B (Rua Dr. Costa Machado) 353.2 3342.2 36.5 34.3 1.00 2.2 2.2 Canalizada 
P6 48.4 3390.6 36 33.8 1.00 2.2 2.2 Canalizada 
P7 465.4 3856 34 31.8 0.43 2.2 2.2 Canalizada 

Secção C (Cx.10- Montante LC) 335.3 4191.3 33.5 31.0 0.23 2.5 1.2 Estreitamento 
Jusante LC 68.8 4260.1 33.2 30.7 0.53 2.2 1.2 Estreitamento 

P8 414.3 4674.4 31 28.8 0.45 2.2 2.2 Canalizada 
Obra 1 117.1 4791.5 30.8 28.6 0.19 2.2 2.2 Canalizada 
Obra 2 170.4 4961.9 30.5 28.3 0.19 2.2 2.2 Canalizada 
Obra 3 185.2 5147.1 30.1 27.9 0.19 2.2 2.2 Canalizada 

P9 61.5 5208.6 30 27.80 0.19 2.2 2.2 Canalizada 
Secção D (Rua Antero de Quental) 179.1 5387.7 29.5 27.34 0.26 2.2 2.2 Canalizada 

P10 717.8 6105.5 27 25.5 0.26 1.5 1.5 Natural 2 
P11 576 6681.5 20 18.5 1.22 1.5 1.5 Natural 2 
P12 846.8 7528.3 19.5 18.0 0.06 1.5 1.5 Natural 2 
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Tabela 32 - Pontos do cadastro dos colectores considerados no modelo SWMM 

Cota do terreno na Junção 33.5 

Profundidade da caixa de junção 6.0 

Cota da soleira da Junção 27.5 

Declive do terreno (%) 0.37 

 Caixas 
Distância à caixa de 

jusante 
Declive do 

colector (%) 
Cota da soleira Profundidade 

cota 
terreno 

Inlet 
offset 

Colector Oeste 

Cx.1E 45 0.37 28.2 5.5 33.71 0.5 

Cx.2E 61 0.37 28.4 5.5 33.93 --- 

Cx.3E 47 0.37 28.6 5.5 34.10 --- 

Colector Norte 

Cx.1N 103 1.00 30.2 3.7 33.92 1.65 

Cx.2N 44 0.80 30.6 3.5 34.08 --- 

Cx.3N 57 0.60 30.9 3.4 34.29 --- 

Colector Este 

Cx.1O 65 0.37 28.3 5.5 33.78 0.5 

Cx.2O 110.7 0.37 28.7 5.5 34.19 --- 

Cx.3O 76.5 0.37 29.0 5.5 34.47 --- 

Válvula de maré --- 8.1 0.37 31.15 2.41 33.56 0.2 

EE1 --- 26.5 3.66 25.57 8.0 33.59 1 
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2.2 Desenho 2 - Perfil longitudinal da Ribeira de Santa Catarina 
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3. Resultados do modelo SWMM  

3.1 By-pass entre o sistema de drenagem de águas residual e a Ribeira de Santa Catarina 

Situação Actual 

T=2 

T=20 

T=10 

T=100 
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3.2 Perfis de alturas de água na Ribeira  

3.2.1 Situação Actual 

Figura 58 - a) Caudal proveniente de cada colector que chega à caixa de junção; b) Caudal bombado por cada bomba da EE1 para a Ribeira; c) Perfil das alturas de água na Ribeira entre a 
Secção A e a Secção D para o período com caudal de ponta no sistema (T=100) 
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Figura 59 - a) Caudal proveniente de cada colector que chega à caixa de junção; b) Caudal bombado por cada bomba da EE1 para a Ribeira; c) Perfil das alturas de água na Ribeira entre a 
Secção A e a Secção D para o período com caudal de ponta no sistema (T=2) 
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3.2.2 Situação Futura 

Figura 61 -Perfis de alturas de água nos troços da Ribeira em meio urbano para as condições futuras simuladas para um período de retorno de T=2 anos 

Figura 60 -Perfis de alturas de água nos troços da Ribeira em meio urbano para as condições futuras simuladas para um período de retorno de T=10 anos 
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Figura 63 - Perfis de alturas de água nos troços da Ribeira em meio urbano para as condições futuras simuladas para um período de retorno de T=20 anos 

Figura 62 - Perfis de alturas de água nos troços da Ribeira em meio urbano para as condições futuras simuladas para um período de retorno de T=100 anos 
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3.3 Capacidade de transporte da Ribeira 

Tabela 33 - Capacidade de transporte máxima atingida no modelo da Ribeira nos vários troços ao longo do seu percurso urbano para os diferentes períodos de retorno considerados e para a 
situação actual 

 Troço 

 Secção A-
EscolaBonito 

EscolaBonito-
SecçãoB 

SecçãoB-
P6 

P6-
P7 

P7-
SecçãoC 

SecçãoC-
JusanteC 

JusanteC
-P8 

P8-
Obra1 

Obra1-
Obra2 

Obra2-
Obra3 

Obra3-
SecçãoD 

T=2 0.07 0.09 0.19 0.25 0.35 0.80 0.41 0.47 0.46 0.46 0.43 

T=10 0.14 0.18 0.26 0.35 0.69 0.96 0.58 0.66 0.66 0.7 0.84 

T=20 0.17 0.20 0.29 0.5 0.84 0.98 0.64 0.73 0.73 0.78 0.91 

T=100 0.22 0.26 0.36 0.63 0.94 0.99 0.66 0.76 0.76 0.8 0.92 

 

Tabela 34 - Capacidade de transporte máxima atingida no modelo da Ribeira nos vários troços ao longo do seu percurso urbano para os diferentes períodos de retorno considerados e para a 
situação futura 

 Troço 

 Secção A-
EscolaBonito 

EscolaBonito-
SecçãoB 

SecçãoB-
P6 

P6-P7 
P7-

SecçãoC 
SecçãoC-
JusanteC 

JusanteC-
P8 

P8-
Obra1 

Obra1-
Obra2 

Obra2-
Obra3 

Obra3-
SecçãoD 

T=2 0.10 0.12 0.23 0.31 0.45 0.9 0.48 0.54 0.53 0.53 0.52 

T=10 0.19 0.23 0.33 0.6 0.93 0.99 0.66 0.76 0.76 0.80 0.92 

T=20 0.21 0.26 0.36 0.64 0.94 0.99 0.66 0.76 0.76 0.80 0.92 

T=100 0.26 0.32 0.45 0.75 1 0.99 0.66 0.76 0.76 0.80 0.92 
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4. Dados para a simulação da situação futura 
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Tabela 35 - Incremento das áreas impermeáveis: Situação actual vs. Situação futura 

 % Áreas impermeáveis Área Impermeável [ha] 

Sub-bacia Situação actual Situação futura Situação actual Situação futura 

1 15 20 32.7 34.3 

2 55 73 65.6 77.4 

3 80 80 75.5 75.5 

4 80 80 86.4 86.4 

Total 48.2% 50.7% 260.2 273.6 

 

Tabela 36 - Incremento da intensidade de precipitação: Situação actual vs. Situação futura 

  Situação actual Situação futura 

Período de retorno 
Parâmetros curvas IDF Imédio 

[mm/h] 
I1 [mm/h] I2 [mm/h] I3 [mm/h] 

Vtotal 

[mm] 
I1 

[mm/h] 
I2 

[mm/h] 
I3 

[mm/h] 
Vtotal 

[mm] a b 

T=2 202.72 -0.577 8.6 12.2 19.1 8.1 34.32 12.8 20.0 8.5 36.0 

T=10 290.68 -0.549 14.3 21.4 30.7 14.42 57.38 22.4 32.2 14.9 60.3 

T=20 317.74 -0.538 16.7 25.2 35.1 16.8 66.62 26.5 36.9 17.6 69.9 

T=100 365.62 -0.508 22.6 35.7 45.7 23.8 90.35 37.5 48.0 25.0 94.9 
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