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RESUMO 

A expansão urbana e o incremento das exigências ambientais e financeiras promovem a procura 
de abordagens sustentáveis para a gestão das infraestruturas sanitárias. Assim, o recurso à 
monitorização e modelação hidráulica surge como o caminho para a otimização dos sistemas 
existentes. 
 
O sistema intercetor de Lordelo, sob gestão da Águas do Norte, S.A. (ex-SIMDOURO), recebe um 
volume significativo de afluências pluviais indevidas, sofrendo por isso episódios recorrentes de 
assoreamentos dos coletores e extravasamento durante os eventos de precipitação. Neste 
contexto, foi feita uma análise do funcionamento hidráulico do sistema e a avaliação de soluções 
de reabilitação, tendo, a NORAQUA, para tal, promovido a utilização conjunta do SWMM e SSOAP 
no processo de modelação do sistema. 
 
A simulação dinâmica permitiu determinar o funcionamento hidráulico do sistema e verificar que a 
solução dos problemas não pode passar unicamente pela substituição de troços de coletores. Esta 
solução, implementada de forma isolada, implica aumentar o volume de afluências pluviais 
transportadas, transferindo a localização dos pontos de descarga. Assim, preconiza-se uma 
solução abrangente, cujas primeiras ideias e resultados expectáveis são apresentados, 
considerando a redução das afluências indevidas na origem ou a limitação do caudal afluente ao 
sistema nos pontos de entrega. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As afluências indevidas, pelos caudais elevados que originam, acarretam uma redução na eficácia 
dos sistemas de drenagem urbana, nomeadamente com o assoreamento de coletores, a entrada 
em carga do sistema e a ocorrência de inundações ou mesmo descarga do efluente sem 
tratamento adequado, por incapacidade das instalações de elevação e/ou tratamento. Por outro 
lado, verifica-se um aumento dos custos unitários de tratamento e transporte, nomeadamente 
devido ao aumento dos custos com energia, manutenção e operação de equipamentos. 
 
Na realidade o caudal escoado nas redes de drenagem de água residual resulta, habitualmente, 
de 3 tipos distintos de origem (Figura 1): (i) o caudal de água residual de origem doméstica, com o 
padrão de flutuação diário decorrente dos consumos, (ii) as infiltrações de base, permanentes, 
devidas às águas subterrâneas (níveis freáticos), que entram no sistema através de deficiências 
estruturais nas infraestruturas e (iii), a afluência de caudal pluvial. Neste último caso, 
habitualmente designada de Rainfall Derived Infiltration/Inflow – RDII, distingue-se, ainda, a 
afluência pluvial direta, resultando em caudais de ponta elevados, normalmente associados à 
ligação indevida de ramais pluviais de edificações e sumidouros, das infiltrações decorrentes do 
escoamento retardado (sub-superficial), após um evento de precipitação, resultando numa 
variação lenta de caudal na rede, designada, normalmente, por afluência pluvial indireta.  
 
As afluências indevidas correspondem às componentes de infiltrações de água subterrânea e de 
caudal pluvial, de afluência direta ou indireta, sendo passíveis de um maior controlo por avaliação 
do funcionamento dos sistemas e por estabelecimento de um plano de reabilitação da rede. 

 
Figura 1: Hidrograma exemplo com as diferentes componentes do caudal de água residual 
 
O sistema intercetor de Lordelo, sob gestão da Águas do Norte, S.A. (ex- SIMDOURO), recebe um 
volume significativo de afluências pluviais indevidas, sofrendo por isso episódios recorrentes de 
assoreamentos dos coletores e extravasamento durante eventos de precipitação.  
 
Nesse sentido, o trabalho levado a cabo pela empresa NORAQUA – Consultores de Engenharia, 
Lda, incluiu a modelação do funcionamento hidráulico do sistema tendo sido utilizado como base o 
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software SWMM - Storm Water Management Model, da US EPA. No entanto, para avaliação e 
simulação do comportamento do sistema face às afluências pluviais indevidas, foi utilizada, como 
principal ferramenta de apoio, a aplicação SSOAP – Sanitary Sewer Overflow Analysis and 
Planning, igualmente desenvolvida pela US EPA. 
 
2. CASO DE ESTUDO 
 

2.1 Descrição geral 
 

O sistema intercetor de Lordelo encontra-se instalado na bacia hidrográfica do Rio Ferreira, 
permitindo a drenagem das águas residuais das freguesias de Lordelo e Vilela e parte das 
freguesias de Cristelo, Duas Igrejas e Rebordosa, do concelho de Paredes. O sistema transporta o 
caudal de águas residuais para o Intercetor de Sobrado, que, por sua vez, descarrega na ETAR de 
Campo, explorada pela empresa Águas de Valongo. 
 
O sistema em estudo é, assim, composto por nove intercetores, com cerca de 10 720 m de 
extensão total e diâmetros compreendidos entre 200 e 400 mm. Na Figura 2 é feita uma 
representação esquemática em planta do sistema, com a identificação dos diversos intercetores e 
os respetivos diâmetros, identificando-se cinco zonas de drenagem principais: 

 Zona I – constituída por quatro sistemas intercetores – Intercetor Pena Moinhos (L=481 
m), Intercetor Moinhos-Braziela (L=1164 m), Intercetor Braziela-Souto (L=492 m) e 
Intercetor Souto-Cosme (L=1492 m), encaminhados para o intercetor Cosme-Portelinha; 

 Zona II – constituída pelo Intercetor Torre-Cosme (L=1517 m) cujos efluentes vão confluir 
com os do Intercetor de Souto-Cosme; 

 Zona III – composta pelo Intercetor Cosme-Portelinha (L=1721 m); 
 Zona IV – inclui o Intercetor Rebordosa-Portelinha (L=809 m); 
 Zona V – abrange o Intercetor Portelinha-Alto da Parteira, cujos efluentes irão confluir com 

os do Intercetor de Sobrado (L=3045 m). 

 
Este sistema intercetor está inserido numa região com orografia variada, compreendendo zonas 
relativamente planas, maioritariamente ocupadas por terrenos agrícolas e de vegetação densa, e 
outras com declives acentuados, em escarpa rochosa e de difícil acesso. A maior parte dos troços 
do intercetor encontra-se instalada ao longo das margens de linhas de água, sendo parte dos 
troços enterrados, e outra parte à vista, neste último caso, a tubagem é totalmente em aço inox. 
Por sua vez, o registo de caudal é realizado na fronteira entre os concelhos de Paredes e Valongo, 
através de um medidor de caudal eletromagnético. 
 
O caudal afluente ao intercetor, em tempo seco é, maioritariamente, proveniente de águas 
residuais urbanas e/ou industriais. Contudo, em tempo húmido, verifica-se uma elevada diluição do 
caudal de água residual, sendo ultrapassada a capacidade do sistema, com consequente 
descarga para o meio recetor e extravasamento de caudal, provocando inundações. 
 
Atendendo a estas características, o presente trabalho de modelação do sistema físico e a análise 
da influência das afluências pluviais indevidas ao sistema baseou-se, ainda, num projeto já 
existente de reabilitação do intercetor de Lordelo. O projeto incluía a recolha dos elementos de 
base, as visitas de campo para inspeção do sistema e, por fim, a proposta e análise de soluções 
para a sua reabilitação tendo, inclusivamente, sido consideradas no presente estudo algumas das 
soluções alternativas apontadas nesse projeto. 
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As visitas aos locais dos intercetores e o levantamento topográfico efetuado permitiram conhecer 
parte significativa do traçado em planta e em perfil do sistema, obter o cadastro e determinar o 
estado de conservação das câmaras de visita, bem como, definir o diâmetro e material das 
infraestruturas instaladas. 
 
O sistema intercetor de Lordelo apresenta, assim, um conjunto de deficiências associadas ao 
funcionamento hidráulico da infraestrutura, explicável pelo excesso de caudal afluente. 
Relativamente à conservação da infraestrutura salienta-se o mau estado das câmaras de visita, as 
condições dos coletores e a das travessias de linhas de água (Figura 3), inerente ao tempo de vida 
útil. 

 

(a) 

 

(b) 
Figura 3: Algumas anomalias verificadas nas câmaras de visita do sistema Intercetor de Lordelo: 
a) câmara de visita com abatimento da envolvente; b) câmara de visita com soleira partida 
(FERREIRA, 2014). 
 
Do ponto de vista da conceção, o sistema recebe um volume significativo de afluências pluviais 
indevidas, sofrendo, por isso, episódios recorrentes de assoreamentos dos coletores e inundações 
das câmaras de visita durante os eventos de precipitação. Por outro lado, verificou-se que, em 
determinadas partes do sistema intercetor, mesmo durante o tempo seco, o escoamento apresenta 
características acima dos limites regulamentares. Em contrapartida, em determinadas zonas do 
sistema, o caudal escoado não garante as condições de autolimpeza, devido ao diminuto número 
de habitações servidas, e por isso reduzido caudal.  
 
Adicionalmente refere-se que o comportamento do sistema de Lordelo tem impacto direto no 
sistema intercetor de Valongo e na ETAR do Campo. Essa ETAR, projetada para tratar os 

efluentes da zona nascente do concelho de Valongo e parte do concelho de Paredes, apresenta, 
como principais características de dimensionamento as descritas no Quadro 1. 
 
Quadro 1. Principais características da ETAR de Campo (BeWater, 2014) 
 

Caudal Médio 
9700 m3/dia 

112 l/s 

Caudal Máximo 
12324 m3/dia 

140 l/s 

Tipo de tratamento Secundário (tratamento biológico por lamas ativadas) 
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2.2 Avaliação preliminar dos volumes de afluências indevidas 
 
Uma análise preliminar dos registos existentes de caudais diários permitiu estimar um valor médio 
transportado de 2 509 m3/d para o período de janeiro a dezembro de 2012. Por outro lado a 
análise dos mesmos parâmetros, feita exclusivamente para o mês de agosto, considerado como 
um período de tempo seco e sem influência significativa de eventos de precipitação, resulta num 
caudal médio afluente, de 2 021 m3/d. Segundo estes valores, poderia ser considerado um volume 
de afluências pluviais de, aproximadamente, 24%. Por outro lado, observando o padrão do 
hidrograma anual, especialmente o caudal mínimo em período noturno, o caudal de infiltração de 
base pode ser estimado em 605 m3/d. Assim, o conjunto das afluências pluviais e de infiltração de 
base correspondem a, aproximadamente, 42% do volume total do sistema. Tendo por base um 
custo de transporte e tratamento de 0.40 €/m3 poder-se-á estimar um custo anual de, 
aproximadamente, 175 000€.  
 
Saliente-se, no entanto que, além destes valores, existirá ainda um volume não quantificado, 
associado aos transbordamentos que se verificam em determinadas situações e em alguns pontos 
da rede que, apesar de não representarem um custo de tratamento e transporte, acarretam um 
custo ambiental e social que deve ser incorporado numa análise mais detalhada por parte da 
Entidade Gestora. 
 
3. MODELAÇÃO DO FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO DE SISTEMAS DE DRENAGEM 
 
A avaliação realizada pressupôs a caracterização da capacidade hidráulica de transporte do 
sistema e a localização de pontos críticos, nomeadamente associados a situações de 
extravasamento de caudal. As principais características dos softwares utilizados para o efeito são 
devidamente resumidas nos tópicos seguintes. 
 

3.1. O modelo SWMM – Storm Water Management Model 
 
O SWMM - Storm Water Management Model, é um programa freeware de modelação de sistemas 
de drenagem urbana, que foi desenvolvido pela US Environmental Protection Agency (USEPA), 
com o objetivo de otimizar o planeamento, a análise e o dimensionamento dos diferentes sistemas 
de drenagem urbana com escoamento proveniente de águas pluviais, sejam eles sistemas 
unitários, separativos pluviais ou separativos domésticos (ROSSMAN, 2010). 
 
O SWMM pressupõe a definição de todas as componentes físicas do sistema de drenagem, desde 

as bacias de drenagem, os coletores, os sistemas de bombagem e caixas de visita, até à definição 
das curvas de funcionamento dos grupos eletrobomba ou a definição dos eventos pluviométricos. 
Baseado nesta informação, permite simular o escoamento, bem como o transporte de poluentes 
na superfície das bacias de drenagem e no interior dos coletores, em zonas urbanas e não 
urbanas, analisando a evolução do escoamento, quer a nível de volumes, quer de qualidade da 
água. 
 
Após a introdução das características da rede de drenagem e da calibração do modelo (ver tópicos 
seguintes), através de eventos reais de precipitação, o SWMM permite a simulação de eventos de 
precipitação, avaliando a resposta a chuvadas de intensidade variável no tempo, podendo 
incorporar as perdas por infiltração, a evaporação, o escoamento superficial, os volumes de 
retenção e ainda a poluição em cada nó de entrada.  
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Focando na componente hidráulica, os modelos utilizados pelo SWMM representam, então, uma 
solução abrangente e competente para o âmbito desta análise, correspondendo a: 

 Hidrograma unitário para a estimativa do escoamento superficial; 
 Fórmulas de Horton e Green-Ampt, bem como o modelo SCS - Soil Conservation Service 

para a modelação dos fenómenos hidrológicos, entrando em linha de conta com a 
retenção superficial e a infiltração; 

 Modelo cinemático para a avaliação da propagação superficial do escoamento; 
 Modelo dinâmico completo (equações de Saint-Venant), modelo cinemático ou modelo 

difuso para a caracterização da propagação do escoamento na rede de coletores. 
 
Por outro lado o SWMM apresenta um conjunto alargado de ferramentas de visualização e análise 
(Figura 4). Destas ferramentas destaca-se a representação gráfica dos perfis longitudinais, mapas 
e tabelas, sempre de forma dinâmica e tendo em atenção a evolução temporal das diversas 
características hidráulicas de escoamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Interface Gráfica do SWMM (ROSSMAN, 2010) 
 

3.2. O aplicativo SSOAP - Sanitary Sewer Overflow Analysis and Planning 
 
Além do SWMM, a EPA sinalizou a necessidade de desenvolver uma aplicação informática 
específica para apoiar as entidades gestoras na caracterização das afluências indevidas aos 
sistemas de drenagem de água residual. Essa ferramenta tem como objetivo constituir um meio 
eficaz para a avaliação do desempenho dos sistemas de drenagem e para o apoio aos trabalhos 

de investigação no terreno. Além disso, pretendia estabelecer uma metodologia eficaz para a 
avaliação das intervenções de reabilitação, utilizando uma análise hidráulica do comportamento 
anterior e após a implementação das soluções. 
 
O SSOAP toma, então, por base o conceito do hidrograma unitário (Synthetic Unit Hydrograph), 
para, em conjunto com os dados pluviométricos e de medição de caudal, apoiar o utilizador na 
caracterização das afluências indevidas ao sistema. O método RTK, incorporado no SSOAP, 
ajusta três hidrogramas unitários ao hidrograma observado através da calibração dos parâmetros 
R (razão entre o volume de chuva que entra no sistema de drenagem e o volume total precipitado 
na bacia de drenagem), T (tempo de crescimento do hidrograma unitário) e K (tempo de 
decrescimento do hidrograma unitário). Assim, a definição das afluências indevidas ao sistema, 
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baseia-se nos parâmetros RTK definidos para cada ponto de entrada de caudal no sistema, em 
função das características específicas da bacia de drenagem. 
 
O procedimento de definição do hidrograma unitário do método RTK inclui o desenvolvimento de 
até três hidrogramas triangulares unitários para cada passo de tempo de precipitação para estimar 
uma resposta real de caudal RDII. A utilização de múltiplos hidrogramas unitários é necessária 
para representar as componentes separadas que contribuem para o hidrograma RDII e para 
representar adequadamente a forma do hidrograma, pois dificilmente se consegue uma 
representação adequada usando um único hidrograma triangular (Figura 5). 
 
O primeiro hidrograma unitário triangular (HU1) representa, então, a mais rápida resposta de 
caudal de afluência pluvial direta. Tem geralmente um valor de T entre 0.5 e 2 h e um valor de K 
de 1 a 2. O segundo hidrograma (HU2) pode ser considerado tanto como afluência pluvial direta 
como indireta. Possui um valor de T de 3 a 5 h e um valor de K de 2 a 3. O terceiro hidrograma 
(HU3) inclui a infiltração que pode continuar por muito tempo após o evento de precipitação 
terminar, nomeadamente a afluência pluvial indireta. Tem o maior valor de T com valores entre 10 
e 15 h e um valor de K de 3 a 7. 

Figura 5: Representação da soma dos três hidrogramas unitários (FERREIRA, 2014) 
 
O segundo passo da metodologia do hidrograma unitário passa pela soma dos três hidrogramas 
unitários triangulares RDII. A Figura 5 descreve o procedimento do hidrograma unitário total RDII 
(somatório dos três hidrogramas triangulares) em resposta a uma unidade de precipitação sobre 
uma unidade de tempo. 
 
Após a determinação dos valores de R, T e K para os três hidrogramas unitários triangulares, a 
soma de R1, R2 e R3 deve ser igual ao valor de R total da bacia de drenagem em resposta a uma 
unidade de precipitação, representado na figura por “P”. O hidrograma RDII total de uma bacia de 
drenagem pode ser utilizado para outros eventos de precipitação considerando as coordenadas 
adequadas e os seus desfasamentos. O desafio passa por encontrar a melhor combinação de 
valores R, T e K para cada um dos hidrogramas triangulares que resultam num hidrograma que 
melhor se adeque ao hidrograma RDII de ponta e à respetiva forma do caudal observado. 
 
Contudo, e para além do apoio na construção do hidrograma de afluências pluviais indevidas 
(RDII), o SSOAP apresenta um conjunto de ferramentas imprescindíveis. Como exemplo, refere-se 
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a capacidade de interligação com o software SWMM, permitindo a análise e simulação imediata do 
efeito das afluências indevidas no sistema. 
 
Assim, somando a capacidade de ligação ao SWMM para a simulação dinâmica do escoamento 
no sistema de drenagem, esta ferramenta facilita a caracterização do desempenho atual e a 
previsão do desempenho pós-reabilitação no que concerne às afluências indevidas. 
 
A Figura 6 apresenta uma visão geral do fluxo de informação e das ferramentas incluídas no 
SSOAP. As caixas sombreadas representam a aquisição de informação (dados de medição de 
caudal, registos de precipitação e informação associada às bacias de drenagem) e a exportação 
de dados para outros modelos de simulação que não o SWMM.  
 
O SSOAP incorpora as seguintes componentes principais: i) gestão de dados; ii) análise das 
afluências indevidas; iii) definição do hidrograma RDII, iv) interface com o SWMM e v) avaliação de 
desempenho. Destas, pela relevância para o trabalho levado a cabo, destacam-se, em seguida, a 
análise das afluências indevidas, a definição do hidrograma RDII e a avaliação de desempenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Fluxograma das diversas componentes/funções do SSOAP (VALLABHANENI et al, 
2008) 
 
Análise das afluências indevidas (RDII analysis tool) 
 
O módulo de análise das afluências indevidas permite a análise e decomposição do hidrograma 
observado e inclui a aplicação do método RTK, identificando a resposta do sistema face a um 
determinado evento de precipitação. Neste contexto, a aplicação apresenta ferramentas de apoio à 
implementação das seguintes etapas: 
 

 Análise de tempo seco (Dry Weather Flow – DWF Analysis) – determinação do hidrograma 
padrão para o período de tempo seco, decomposto em dias de semana e fim de semana, 
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através dos dados de monitorização de caudal e os registos de precipitação. Esta 
informação é posteriormente utilizada na análise do tempo húmido. 

 
 Análise de tempo húmido (Wet Weather Flow- WWF Analysis) – esta ferramenta facilita a 

definição dos eventos de precipitação através da definição de critérios relativos ao registo 
de precipitação (volume, duração, valor máximo, hora de início e hora de fim) e à medição 
de caudal (valor máximo de caudal registado, valor máximo do caudal RDII e volume 
RDII). Após a seleção dos eventos a considerar, esta aplicação permite a definição do 
hidrograma RDII através da subtração das componentes de tempo seco e da componente 
associada à infiltração de base. Posteriormente é utilizado o mecanismo de ajuste manual 
dos parâmetros RTK a cada evento de precipitação, a implementação automática da 
metodologia RTK e a ferramenta de análise estatística das correlações realizadas 
(automáticas ou manuais). 

 
Definição do hidrograma RDII (RDII Hydrograph Generation Tool) 
 
Esta ferramenta permite a definição de hidrogramas RDII específicos, independentemente do 
modelo de simulação hidráulica a considerar, tendo por base as características físicas das bacias 
de drenagem, os eventos de precipitação observadores e os parâmetros RTK determinados 
anteriormente (HU1, HU2 e HU3). A definição de hidrogramas RDII (Figura 7), sem a interferência 
do programa de modelação dinâmica, permite a deteção precoce de erros do modelo RTK e evita 
a calibração do modelo com dados não fidedignos. 
 

 
Figura 7: Curva de ajuste do hidrograma unitário na interface gráfica do SSOAP Toolbox 
(VALLABHANENI & CAMP, 2007) 
 
Avaliação de desempenho (condition assessment support tool) 
 
O SSOAP é, também, utilizado na obtenção dos parâmetros RTK por bacia de drenagem, 
facilitando a análise individual e a definição de diversos indicadores de desempenho. Esta 
informação poderá ser posteriormente utilizada para orientar os trabalhos de campo, os planos de 
medição pormenorizados (caso se justifique), o planeamento de investimentos e a definição de 
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planos de monitorização e reabilitação de coletores. Relativamente a este último ponto, a definição 
de parâmetros RTK pré e pós-reabilitação, permite aferir a eficácia dos programas de reabilitação 
aplicados. 
 
4. CALIBRAÇÃO DAS AFLUÊNCIAS AO SISTEMA 
 
A calibração das afluências ao sistema passa pela definição do hidrograma padrão de tempo seco 
e pela avaliação dos parâmetros RTK para as características do sistema. 
 
A definição do hidrograma padrão em tempo seco implica uma avaliação global dos registos de 
caudal e precipitação, de modo a definir um período de dias consecutivos, sem a influência de 
eventos de precipitação, e corrigir a influência da variação anual da infiltração de base.  
 
O SSOAP apresenta uma ferramenta que possibilita a definição automática do intervalo de tempo 
seco com o intuito de facilitar e automatizar o procedimento de seleção. Assim, com o objetivo de 
avaliar a sua eficácia e analisar os critérios utilizados, foram comparados os resultados obtidos 
com um processo de seleção manual, baseada nos seguintes passos: i) seleção de 7 dias 
consecutivos sem precipitação e precedidos de outros sete dias durante os quais a precipitação 
total não excede 0.25 mm, e ii) cálculo do volume médio diário em tempo seco e eliminação dos 
registos fora de uma margem de ±10%. Na verdade, os resultados obtidos pelas duas 
metodologias são idênticos, tendo sido selecionado nas duas situações o período de 21 de agosto 
a 4 de setembro de 2013. 
 
Desta forma, o hidrograma padrão médio diário, cuja variação horária é apresentada na Figura 8, 
apresenta um valor médio diário de 30.15 l/s e 30.93 l/s, para os dias de semana e fim de semana, 
respetivamente. Por outro lado, os valores obtidos para a infiltração de base (GWI), por análise do 
caudal noturno, foram de 16.54 l/s, para os dias de semana, e 17.25 l/s para os fins de semana.  
 

 
Figura 8: Hidrogramas padrão de tempo seco (semana e final de semana) 
 

A calibração do hidrograma de tempo seco considerou, ainda, a aferição do balanço de volumes, o 
caudal de ponta e a forma do hidrograma, tendo por base os parâmetros e intervalos de referência 
definidos por WAPUG (2012). Assim, relativamente ao período de tempo seco os resultados 
obtidos são satisfatórios (Figura 9), apresentando um erro volumétrico de -0,02% e um erro 
associado ao caudal de ponta de +0,18%.  
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Figura 9: Calibração do modelo para tempo seco (dias de semana) 
 
Numa segunda fase procedeu-se ao ajuste dos parâmetros RTK, por bacia, em função dos 
registos de intensidade de precipitação e do caudal escoado, permitindo a simulação do efeito das 
afluências pluviais indevidas. Posteriormente, a validação dos resultados foi realizada através da 
comparação da resposta do modelo no SWMM, incorporando os parâmetros RTK definidos, com o 
registo de caudal observado.  
 
É importante referir que não existem udómetros no interior da bacia em causa, nem foi possível a 
sua instalação no âmbito do presente trabalho. Não obstante, foram utilizados dados de 
precipitação diária de modelos climáticos regionalizados para o ponto de grelha mais próximo da 
zona em estudo (41º07’N, 8º17’O), do ano de 2011 a 2013, fornecidos pelo European Center for 
Medium-Range Weather Forecast – ECMWF. Apesar de estes dados não corresponderem a uma 
instalação (udómetro) específica para a bacia de drenagem, potenciando a discrepância entre os 
registos de caudal e os dados utilizados, foi possível obter resultados satisfatórios na correlação 
entre os dados de precipitação e caudal escoado. 
 
Por sua vez, a seleção dos eventos de precipitação para o processo de calibração teve em 
atenção o registo de precipitação de outubro de 2011 a dezembro de 2013 e a introdução dos 
seguintes critérios: i) um valor mínimo de caudal de afluências indevidas igual a 40 l/s; ii) um 
período mínimo de aumento do caudal de afluências indevidas de 6 h; e iii) uma altura de 
precipitação total superior a 5 mm. Tendo em atenção estes critérios foram selecionados 18 

eventos de precipitação apresentando valores de duração abrangentes, compreendendo um valor 
mínimo de 9 horas e máximo de 616 horas, e valores de precipitação médias heterogéneas, 
abrangendo valores de 5.24 mm/h a 0.48 mm/h.  
 
Assim, observa-se que o aumento da intensidade média de um evento de precipitação leva, regra 
geral, ao decréscimo do índice R. Isto é, quanto maior for a intensidade média do evento de 
precipitação, menor a percentagem do volume de precipitação afluente ao sistema de drenagem. 
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Figura 10: Relação entre R e a intensidade média de precipitação 
 

Por outro lado, não foi possível estabelecer uma correlação inequívoca entre a intensidade 
máxima de precipitação registada para cada evento de precipitação e a severidade das afluências 
pluviais indevidas registadas. Este facto prende-se com um volume de extravasamento 
significativo, o que, atendendo à existência de um patamar superior nos dados de registos de 
caudais, pressupõe uma capacidade máxima de transporte no intervalo dos 80 l/s a 100 l/s 
(Figura 11). 
 

  

a) Evento de precipitação nº1 b) Evento de precipitação nº6 

Figura 11: Hidrograma RDII e representação do patamar máximo de transporte 
 

Desta forma, tendo em conta os resultados obtidos para os diferentes eventos de precipitação, 
optou-se por uma classificação de cada evento atribuindo um período de retorno, por comparação 
com as curvas intensidade-duração-frequência (IDF). Desta forma, apresentam-se, na Figura 12, 
os resultados para os eventos 11 e 16, representativos dos períodos de retorno de 10 e 100 anos 
respetivamente, respeitando os critérios anteriormente estabelecidos para validação do período de 
tempo seco. Refira-se que os valores dos erros associados ao volume de escoamento e ao caudal 
de ponta apresentam-se dentro da gama de valores para validação, considerando-se aceitáveis os 
pressupostos enunciados. 
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a) Evento pluviométrico nº11 b)Evento pluviométrico nº16 

Figura 12: Hidrograma RDII e representação do patamar máximo de transporte 

 

Do processo de calibração, resultaram, então, os parâmetros RTK, para os eventos considerados, 
que se apresentam no Quadro 2. 

 
Quadro 2. Parâmetros RTK para os dois conjuntos de bacias de drenagem 

Tipo de resposta 
I1 até I9 I11 até MC 

R [%] T [horas] K [-] R [%] T [horas] K [-] 

Rápida 0.234 2 3 0.266 2 3 

Intermédia 0.098 50 8 0.112 50 8 

Lenta 0.023 90 0.5 0.027 90 0.5 

 
5. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO DO SISTEMA  
 
O diagnóstico hidráulico da infraestrutura atual, tendo por base o modelo calibrado, foi realizado 
atendendo a três cenários distintos: i) hidrograma de tempo seco (Cenário 1); ii) aumento de 100% 
do volume de infiltração de base (Cenário 2); e iii)  3 eventos de precipitação padrão (Cenário 3). 
 
A simulação hidráulica no Cenário 1 revelou que uma percentagem significativa (75%) do 
intercetor de Torre-Cosme (Zona 4) não cumpre os critérios de velocidade mínima do escoamento 
e assinalou um número relevante de coletores com altura de escoamento superior ao permitido na 
Zona 3 e 4, correspondendo a 36% e 6%, respetivamente. Por outro lado, a confrontação do 
modelo com um aumento do valor da infiltração (Cenário 2), definido para avaliar a resiliência do 

sistema, sinaliza apenas uma generalização das situações de incumprimentos identificadas no 
cenário anterior, continuando a não apresentar situações de incapacidade de transporte. 
 
Numa perspetiva diferente, com o Cenário 3, foi avaliada o comportamento do sistema intercetor 
face a três eventos de precipitação padrão, associados a períodos de retorno crescentes (T=2, 5 e 
10 anos) e considerando os valores dos parâmetros RTK definidos anteriormente (Figura 13). 
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a) T = 2 anos b) T=5 anos 

 

c) T = 10 anos 

Figura 13: Hietogramas de projeto para T=2, 5 e 10 anos. 
 
Os resultados obtidos (Figura 14) permitem constatar uma insuficiência generalizada do sistema 
para transportar o excesso de caudal associado às afluências pluviais indevidas. Na verdade, 
verifica-se uma percentagem elevada de coletores com altura de escoamento superior ao 
regulamentar e a entrada em carga de zonas importantes do sistema, provocando inundações e 
extravasamento. A avaliação dos resultados, apresentados no Quadro 3, permite concluir que, 
com exceção da Zona IV, as restantes zonas do sistema apresentam uma percentagem superior a 
50% dos coletores com altura de escoamento superior ao regulamentar. Assim, podemos concluir 
que o sistema não garante as condições hidráulicas e sanitárias para os níveis atuais de afluências 
pluviais indevidas, independentemente da gravidade do evento de precipitação considerado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 Capacidade dos coletores do sistema intercetor face ao cenário 3 
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Quadro 3. Coletores com altura de escoamento superior ao regulamentar no Cenário 3  

 
Percentagem de coletores com altura de escoamento 

superior ao valor máximo regulamentar [%] 

Zona Câmara de visita T= 2 Anos T= 5 Anos T= 10 Anos 

I cv.1 até cv.136 34.52% (29/84) 45.24% (38/84) 47.62% (40/84) 

II cv.85 até cv.136 1.96% (1/51) 3.92% (2/51) 5.88% (3/51) 

III cv.136 até cv.192 97.22% (35/36) 97.22% (35/36) 97.22% (35/36) 

IV cv.172 até cv.192 - - - 

V cv.192 até MC 57.14% (40/70) 64.29% (45/70) 67.14% (47/70) 

 
Uma segunda vertente do problema, porventura mais gravosa em termos ambientais, resulta do 
número significativo de coletores com escoamento em secção cheia na Zona III, correspondendo a 

61%, para o período de retorno de 2 anos, e agravando-se para os 72%, no período de retorno de 
10 anos. Na verdade, este comportamento está associado a volumes significativos de 
extravasamento de caudal, correspondendo a:148 m3 (T= 2 anos), 330 m3 (T=5 anos) e 430 m3 
(T=10 anos) (Figura 15). 
  

 
Figura 15. Balanço dos caudais totais afluentes, de saída e descarregados (T=10 anos) 
 
6. ESTUDO DE SOLUÇÕES 
 
Tendo em atenção os resultados obtidos, em sintonia com a experiência reportada pela Entidade 
Gestora, torna-se imperioso proceder a um aumento da capacidade de transporte do sistema e 
colmatação das falhas detetadas. Esta intervenção deve em primeiro lugar garantir a eliminação 
das situações de extravasamento. Para este efeito, foi considerado o estudo de soluções 
preconizadas no projeto de reabilitação já existente que previa, entre outras intervenções 
localizadas, a substituição da tubagem existente, na zona III (a partir da câmara de visita 148) e V, 
por DN500.  
 
A simulação dinâmica realizada, incorporando esta intervenção, permitiu constatar: i) uma 
diminuição em 50% do número de coletores com altura de escoamento acima do valor 
regulamentar; ii) a diminuição de 70% para 20% das situações em que o escoamento se verifica 
em secção cheia; e iii) a eliminação total das situações de extravasamento de caudal. Obviamente, 
as melhorias também se evidenciam na zona V, conforme observado na Figura 16 em que é 
apresentado uma visão global do comportamento do sistema. 
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Figura 16 Capacidade dos coletores do sistema intercetor após o aumento dos diâmetros 
 
Não obstante, ao aumentar a capacidade de transporte do sistema, evitando o extravasamento de 
caudal por falta de capacidade hidráulica, a intervenção proposta traduz-se num aumento do 
volume afluente à ETAR do Campo, cuja capacidade estimada, associada ao intercetor de Lordelo, 
é de 35 l/s para um caudal médio afluente e de 105 l/s para o caudal máximo afluente.  
 
A comparação dos resultados das simulações antes e após a intervenção preconizada permite 
observar um aumento do caudal de ponta afluente à ETAR em cerca de 13 %, 20% e 23 %, para 
os períodos de retorno de 2, 5 e 10 anos, respetivamente. Na verdade, e de acordo com os dados 
existentes, o incremento de capacidade de transporte no sistema ultrapassa o valor admitido para 
a capacidade da ETAR, prevendo-se que seja descarregado no meio recetor sem tratamento 
(Figura 17).  
  

 
Figura 17. Caudais afluentes a jusante do sistema para o evento de precipitação T=10 anos. 

Tendo em atenção os dados obtidos, torna-se, assim, claro que a resolução do problema não pode 
centrar-se exclusivamente na reformulação da capacidade hidráulica do sistema intercetor, mas 
deve centrar-se também no controlo das afluências indevidas na origem. Nesse contexto 
analisaram-se os efeitos associados a duas metodologias distintas: i) limitação do caudal admitido 
ao sistema, e ii) redução das afluências pluviais indevidas. 
 
Numa primeira análise, o controlo dos caudais afluentes logo nos pontos de entrada do sistema 
apresenta as seguintes vantagens: i) a redução dos custos de operação ao evitar transportar 
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caudais que posteriormente serão descarregados; e ii) o controlo dos pontos onde será realizada a 
descarga do caudal em excesso, tendo em atenção o grau de poluição das bacias de drenagem. 
 
Para esse efeito, preconiza-se a instalação de 10 descarregadores nas bacias com maior nível de 
poluição (relação entre o número de habitantes e o comprimento de rede de drenagem afluente). 
Estes descarregadores foram definidos de modo a garantir que o caudal a jusante do sistema não 
ultrapasse os 105 l/s para o evento de precipitação associado a um período de retorno de 2 anos. 
Esta análise pode ser adaptada para eventos de precipitação distintos e, porventura, para períodos 
de retorno superior. 
 
A comparação da simulação dos caudais afluentes, após a intervenção preconizada, com os 
obtidos na simulação antecedente, permite observar que o controlo dos caudais do sistema 
provoca, como expectável, uma redução de 18% no caudal máximo afluente à ETAR de Campo, e 
uma melhoria apreciável nas condições de funcionamento do sistema intercetor. Contudo, é 
importante referir que não se verifica uma variação significativa no volume total descarregado 
(Figura 18), apenas nos pontos onde tal descarga é realizada. 
 

 
Figura 18. Caudais afluentes a jusante do sistema para a Hipótese 2  
A alternativa à utilização dos descarregadores passa por uma redução das afluências indevidas 
(infiltração e afluência pluvial direta) proveniente da rede de drenagem municipal. Este objetivo 
pode ser atingido através de uma ação concertada entre entidades, englobando os seguintes 
procedimentos: i) limpeza e manutenção do sistema; ii) análise, reabilitação e reparação das redes 
de drenagem problemáticas; iii) identificação e eliminação de ligações clandestinas; iv) verificação 
da estanquicidade das câmaras de visita; e iv) implementação de um plano de controlo e 

monitorização das afluências indevidas. 
 
Com o objetivo de revelar a importância deste controlo, analisaram-se os efeitos associados a uma 
redução de 30% do caudal RDII, nas redes de drenagem com maior valor espectável de caudal 
indevido. Neste contexto, promove-se uma redução de 30% no parâmetro R do método RTK, em 
10 bacias de drenagem (Quadro 4). 
 
Os resultados da simulação indicam que, tal como a medida anterior, o caudal máximo afluente 
sofre uma redução significativa para um valor de aproximadamente 104 l/s, inferior ao valor 
máximo admitido pela ETAR de Campo. 
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Quadro 4. Novos parâmetros RTK para os pontos de entrega de I1,I2,I3,I4,I5,I13,I15,16,19 e I20 

Tipo de resposta R [%] T [horas] K [-] 

Rápida 0.234 2 3 

Intermédia 0.098 50 8 

Lenta 0.023 90 0.5 

 
Nesta solução de intervenção a redução do volume afluente ao sistema passa a ser de 419 m3. 
Este valor é superior ao verificado na hipótese anterior, porque a redução de 30% preconizada 
verifica-se na totalidade do hidrograma de afluente indevidas, para as bacias de drenagem 
intervencionadas. Na solução anterior, ao instalar o descarregador de tempestade a redução 
verifica-se somente quando o caudal afluente atinge o valor máximo definido, permitindo a entrada 

de um volume superior no sistema intercetor. Como era de esperar, uma atuação imediata nos 
sistemas em baixa mencionados (pontos de entrega), através do controlo das afluências pluviais 
indevidas, sinaliza uma diminuição dos volumes afluentes aos pontos de entrega e posteriormente 
a jusante do sistema (Figura 19). 
 

 
Figura 19. Caudais diários afluentes a jusante do sistema para as Hipóteses 1 e 3. 
 
7. CONCLUSÕES 
 
A simulação dinâmica do modelo calibrado, para os diversos cenários, permitiu determinar o 
funcionamento hidráulico do sistema e a identificação de zonas de intervenção prioritária. Numa 
primeira etapa, a simulação com o hidrograma de tempo seco sinalizou a necessidade de 
aumentar a capacidade de transporte, uma vez que a análise hidráulica do modelo face a eventos 
de precipitação padrão, mesmo para um período de retorno de 2 anos, denota a incapacidade do 
sistema para o aumento de caudal afluente. Assim, verifica-se que uma percentagem elevada do 
volume afluente ao sistema é descarregada. 
 
Por outro lado, a implementação de uma solução de aumento da capacidade de transporte 
melhora as condições de escoamento em tempo seco e evita a descarga de caudal ao longo do 
intercetor para os três hietogramas padrão. Contudo, esta solução aumenta os volumes afluentes 
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à ETAR, acima da sua capacidade de tratamento, com a consequente descarga do efluente no 
meio recetor. 
 
Neste sentido, e compreendendo que o aumento do diâmetro não soluciona o problema das 
afluências indevidas, foram estudadas duas hipóteses alternativas de redução de caudal afluente 
ao sistema de Lordelo: (i) a instalação de descarregadores nos pontos de entrega e (ii) a redução 
das afluências pluviais indevidas nas bacias de drenagem mais problemáticas. A primeira solução, 
de fácil implementação, permite descarregar o caudal afluente em excesso, de acordo com a carga 
poluente estimada para cada bacia, e controlar o ponto onde ser verifica a descarga do caudal em 
excesso. A segunda hipótese implica a sensibilização das entidades gestoras do sistema em baixa 
para os benefícios associados a uma redução de 30% do volume das afluências indevidas. A 
metodologia a implementar deve ter em atenção que 70% do problema está associada a 
afluências pluviais diretas. Estes tipos de afluências pluviais indevidas, por estarem 
maioritariamente relacionadas com ligações clandestinas e irregulares ao sistema doméstico, 
apresentam normalmente uma maior facilidade de resolução, não implicando, necessariamente, a 
substituição ou reabilitação da própria rede de drenagem em baixa. 
 
Relativamente à implementação dos softwares SSOAP e SWMM, de instalação gratuita, deve 
salientar-se a facilidade de utilização e as potencialidades oferecidas quer aos projetistas quer às 
entidades gestoras, na medida em que se revelam ferramentas fundamentais de apoio à operação 
e à gestão do sistema, bem como à análise e validação de possíveis soluções, , do ponto de vista 
técnico e económico. Refira-se, por fim, que a implementação do método RTK, incorporado no 
SSOAP revelou-se uma ferramenta de simples utilização e com um potencial relevante para: (i) a 
avaliação dos parâmetros associados às afluências indevidas para simulação do funcionamento de 
sistemas de drenagem não unitários, (ii) seleção das áreas de reabilitação prioritária e (iii) análise 
de desempenho de sistemas de drenagem. 
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