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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

A cidade de Setúbal, devido à sua posição geográfica, planície de cheia para onde 

convergem várias ribeiras, tem sido frequentemente afetada pela ocorrência de 

grandes cheias, com inundação da parte baixa da cidade, e consequentes elevados 

prejuízos materiais. As cheias históricas de 1967 e 1983, provocadas por precipitações 

intensas de curta duração, ainda que de período de retorno relativamente baixo (15 

anos), são disso exemplo, no entanto, é de assinalar que quase todos os anos ocorrem 

cheias de menor amplitude que afetam consistentemente várias áreas da baixa da 

cidade de Setúbal. 

As elevadas declividades das bacias hidrográficas das ribeiras que confluem na baixa 

Setubalense, a fraca capacidade de retenção de água dos solos associada a elevados 

graus de impermeabilização nas bacias e em particular na área urbana, combinados 

com capacidades de vazão insuficientes em alguns troços da rede pluvial devido 

colmatação parcial e/ou dimensionamento deficiente da rede coletora, induzem a que, 

eventos pluviométricos com magnitude expressiva, ou mesmo precipitações intensas 

de curta duração, gerem cheias que excedem a capacidade da rede coletora pluvial 

originando a concentração dos volumes transbordados na zona baixa da cidade, i.e. 

originando inundações na zona baixa de Setúbal. A ocorrência de cheias com prejuízos 

materiais na baixa de Setúbal é, portanto, frequente, sendo por isso uma preocupação 

da Autarquia. O presente estudo visa delimitar a Zona Ameaçada por Cheias na área 

urbana da Baixa de Setúbal contemplando a implementação das duas obras de 

controlo de cheias previstas para as bacias hidrográficas de Figueira/Livramento.  

Note-se que a criação de bacias de retenção que possam reter temporariamente as 

precipitações excecionais e, deste modo, possam atrasar a respetiva afluência à rede 

de drenagem, são soluções de controlo de cheias que se encontram cada vez mais em 

voga, sendo que a Camara Municipal de Setúbal tem vindo a apostar cada vez mais em 

recursos deste tipo. De facto, nos últimos três anos foram realizados dois estudos de 

definição de soluções integradas de defesa contra cheias na cidade de setúbal, que, 

para além da regularização de vários troços da rede de drenagem natural (ribeiras), 

previram igualmente a implementação de bacias de amortecimento de caudais (bacias 

de retenção) assim como a respetiva compatibilização com as infraestruturas 

existentes.  
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As referidas obras foram definidas nos estudos “Defesa contra cheias na cidade de 

Setúbal. Ribeira do Livramento – Regularização do troço final da ribeira do Livramento, 

bacia de amortecimento e compatibilização com as infraestruturas existentes, 

ADUSADO Engenharia, Lda., abril de 2016” e “Defesa contra cheias na cidade de 

Setúbal. Ribeira da Figueira – Regularização do troço final da ribeira da Figueira, 

passagem hidráulica do arco e bacia de retenção, ADUSADO Engenharia, Lda, 

dezembro de 2016”. 

De acordo com estes estudos estão previstas três bacias de retenção nas bacias 

hidrográficas do Livramento e da Figueira, nomeadamente as bacias de retenção da 

Gamita, do Livramento e da Figueira, com respetivos volumes de armazenamento de 

cheia de 64 200 m3, 240 400 m3 e 52 400 m3 que perfazem uma capacidade total de 

armazenamento de 357 000 m3. 

Considerando o amortecimento possibilitado por estas obras de controlo de cheias, 

prevê-se que área de inundação, previamente definida na REN, venha a ser diminuída. 

Nesse sentido, o presente estudo recalcula a área inundável da zona baixa de Setúbal 

visando a revisão da definição da ZAC na zona em análise na delimitação da REN.  

Note-se que a definição da ZAC correspondente à ocorrência de uma cheia com 

período de retorno de 100 anos é um instrumento fundamental no processo de 

ordenamento do território, pois representa um fator condicionante do uso do solo. 

Para cumprir o objetivo do estudo, este trabalho compreendeu as seguintes partes: 

– Simplificação da rede de drenagem pluvial da cidade através da definição de uma 

rede principal que será alvo de simulação. Para tal foram considerados os troços 

de canalização com diâmetro superior ou igual a 600 mm, por se considerar que 

abaixo deste valor os coletores drenam áreas urbanas de pequena dimensão e, 

portanto, a sua consideração de forma individualizada não resultaria em caudais 

realistas; 

– identificação e caracterização das bacias hidrográficas (e/ou zonas de drenagem) 

que confluem nos nós de referência da rede coletora considerada (características 

fisiográficas e tempos de concentração); 

– caracterização do evento pluviométrico associado com período de retorno de 

100 anos e dos respetivos hidrogramas de cheia (caudal de ponta e volumes 

gerados) em cada bacia (utilizando o software HEC-HMS); 
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– simulação de uma chuvada com período de retorno de 100 anos (utilizando o 

software SWMM). Este software permite avaliar a capacidade de drenagem da 

rede pluvial, estimar os volumes transbordados nos nós e identificar zonas 

críticas da cidade que serão afetadas pela cheia. Foram simulados dois cenários 

distintos: c1) rede coletora limpa; c2) rede coletora colmatada a 30% por 

assoreamento de sedimentos. 

– definição de uma superfície em 3D da zona urbana da baixa de Setúbal e 

extração da curva de armazenamento desta superfície (relação cota de 

inundação/volume armazenado);  

– para cada um dos cenários simulados, determinação das respetivas cotas de 

inundação; 

– delimitação das Zonas Ameaçadas por Cheias (ZAC) na baixa da Cidade de 

Setúbal, para o período de retorno de 100 anos, à escala 1/2 000. 

O presente relatório foi organizado em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo corresponde à presente Introdução na qual se apresenta o 

enquadramento e os objetivos do estudo, assim como a forma como o relatório se 

encontra organizado.  

No segundo capítulo, denominado de Metodologia de cálculo, apresenta-se, de forma 

detalhada, a totalidade do procedimento realizado para determinar a ZAC na área da 

baixa de Setúbal. 

No terceiro capítulo, denominado de Definição dos caudais de entrada na rede 

pluvial, apresentam-se os caudais que confluem a cada nó de referência da rede 

considerada, e que, portanto, serviram de base às simulações da drenagem na rede 

pluvial. Apresenta-se em detalhe a configuração e geometria da rede pluvial 

considerada e as características das sub-bacias que alimentam os vários nós de cálculo. 

Neste capítulo apresenta-se igualmente o estudo hidrológico que deu origem aos 

caudais apurados em cada sub-bacia. 

No quarto capítulo, denominado de Resultados, apresentam-se os resultados das 

simulações do escoamento da cheia de 100 anos considerando os dois cenários de 

funcionamento da rede coletora pluvial de Setúbal, nomeadamente os volumes 

transbordados em cada nó de interesse e as zonas críticas dos troços, ou seja, os 

coletores cuja capacidade de vazão é ultrapassada, durante o período da simulação. 
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Neste capítulo apresenta-se igualmente a Delimitação da ZAC para ambos os cenários 

simulados, efetuando-se considerações acerca dos resultados obtidos. 

No quinto capítulo, denominado de Conclusões e Recomendações, são tecidas 

considerações acerca dos resultados obtidos, nomeadamente acerca das zonas críticas 

identificadas assim como dos tempos de chegada das inundações às várias zonas da 

cidade. São igualmente efetuadas várias recomendações com base nos resultados 

obtidos que podem contribuir para o bom funcionamento do sistema, assim como 

para reduzir a zona inundada na baixa de Setúbal. 

 

1.2 Dados de base 

− Ortofotomapas digitais, 2004-05, 2007 (DGT); 

 

− Carta Topográfica Digital do Concelho de Setúbal, à escala 1:10.000; 

 

− Linha de Máxima Preia-Mar de Águas-Vivas Equinociais (LMPMAVE) e Linha 

Limite do Leito das Águas do Mar (APA); 

 

− Rede hidrográfica delimitada no âmbito do Plano de Drenagem Pluvial do 

Concelho de Setúbal” (Relatório Final”), realizado pela PROCESL, Engenharia 

Hidráulica e Ambiental, Lda. (2011) à escala 1:10 000; 

 

− Carta de Zonas Inundáveis do Concelho de Setúbal para o período de retorno 

de 100 anos, Plano de Drenagem Pluvial do Concelho de Setúbal” (Relatório 

Final”), PROCESL, Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda. (2011) à escala 

1:10 000; 

 

− Carta de Ocupação do Solo, COS 2007, DGT; 

 

− Registos de ocorrências de cheias da base de dados da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, e base de dados do SNIRH. 
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2 METODOLOGIA DE CÁLCULO 

2.1 Simulação da drenagem pluvial 

A simulação da drenagem da rede pluvial na zona urbana da Baixa de Setúbal foi 

realizada neste estudo seguindo a metodologia (Figura 2.1): 

1. Simplificação da rede de drenagem pluvial da cidade através da definição de 

uma rede principal que será alvo de simulação. Para tal foram considerados os 

troços de canalização com diâmetro superior ou igual a 600 mm, (linhas a azul 

na Figura 2.1), por se considerar que abaixo deste valor os coletores drenam 

áreas urbanas de pequena dimensão e, portanto, a sua consideração de forma 

individualizada não resultaria em caudais realistas. No entanto, em alguns 

casos, nem todas as tubagens de diâmetro de 600 mm foram consideradas por 

se considerar que as mesmas não acrescentavam representatividade em 

relação à zona a modelar; 
 

2. a cada troço principal da rede considerada fez-se corresponder a respetiva área 

de drenagem (representadas esquematicamente pelas áreas a azul claro na 

Figura 2.1); 

3. efetuou-se um estudo hidrológico de cada área de drenagem/sub-bacia 

hidrográfica para determinação dos caudais infiltrados, de escorrência e 

afluentes à rede; 
 

4. os caudais efluentes das bacias de retenção do Livramento e da Figueira são 

contemplados nesta simulação entrando na rede nos respetivos nós; 
 

5. avaliou-se a capacidade de vazão da rede pluvial definida, identificando as 

zonas críticas nas quais os coletores não tinham capacidade de vazão; 
 

6. em cada nó determinou-se o volume não comportado pela rede (volume de 

transbordo). 
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Figura 2.1| Definição esquemática da rede principal de drenagem e respetivas áreas contributivas no 
software de gestão de águas pluviais SWMM 

A simulação da drenagem da rede pluvial foi realizada por recurso ao software EPA’s 

Storm Water Management Model (SWMM) que é um modelo que permite a gestão de 

águas pluviais tanto de eventos únicos (no presente caso, correspondente a eventos 

extremos de precipitação) como de longo prazo. Embora na presente aplicação o 

modelo tenha sido utilizado apenas para estimar os volumes transbordados e 

identificação das zonas críticas, permite igualmente a simulação da qualidade do 

escoamento em áreas, sobretudo urbanas. 

Foram considerados 2 cenários possíveis: 

1. cheia dos 100 anos, com coletores não assoreados; 
 

2. cheia dos 100 anos com assoreamento correspondente a colmatação parcial de 

30% da capacidade total dos coletores. 

Nas simulações efetuadas considerou-se como condição de fronteira de jusante o nível 

de maré correspondente a uma amplitude de maré máxima (de acordo com os registos 

de maré de Setúbal), ver Figura 2.2. A preia-mar máxima registada nas tabelas de 

marés de Setúbal é de 4,0 m e a baixa-mar mínima de 0,1 m. Considerou-se ainda que 

o ciclo de maré enchente coincidia com a chegada da chuvada com período de retorno 

de 100 anos, ou seja, o pico da chuvada coincide com o nível de maré máximo, 

configurando assim a situação mais desfavorável. 



7 | p á g i n a  

 

  

Figura 2.2| © Tábua de marés | Amplitude de marés em Setúbal (21.03.2019) 
(https://tabuademares.com/pt) 
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2.2 Determinação da ZAC 

A determinação das Zonas Ameaçadas por Cheias na zona urbana da Baixa de Setúbal 

foi realizada neste estudo seguindo a metodologia (Figura 2.3): 

1. com base nos volumes de transbordo em cada nó determinou-se o volume 

total de inundação; 
 

2. traçaram-se 13 perfis transversais ao troço canalizado principal que efetua a 

ligação entre a saída da bacia de retenção do Livramento e a respetiva descarga 

no rio Sado (equidistantes de 100 m); 
 

3. estabeleceu-se um modelo digital do terreno (MDT) com uma grelha regular 

espaçada de 1 m; 

 

4. elaborou-se uma curva de volumes armazenados no referido MDT; 

 

5. determinou-se desta forma a cota máxima correspondente ao armazenamento 

do volume total de inundação; 

 

6. com base nesta informação traçou-se a ZAC. 

 

Figura 2.3| Modelo digital do terreno (MDT) do troço canalizado entre a saída da bacia de retenção do 
Livramento e a descarga no rio Sado

Q 
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3 DEFINIÇÃO DOS CAUDAIS DE ENTRADA NA REDE PLUVIAL 

3.1 Nós de referência considerados (entradas de caudal) e respetivas bacias 

Com base na metodologia apresentada em 2.1, os caudais de entrada na rede pluvial, 

para simulação do escoamento na rede de drenagem, são os correspondentes às sub-

bacias drenantes que se consideraram contribuir para cada nó de referência. 

No Desenho 1 representa-se a rede de drenagem que foi considerada como 

representativa da zona em estudo (maioritariamente até ao coletor com diâmetro de 

600mm) com os respetivos nós de cálculo (locais de mudança de diâmetro e/ou 

profundidade da rede) com a respetiva designação. No caso da rede coletora pluvial, a 

cada nó corresponde uma caixa cujas informações geométricas foram incorporadas no 

software. No caso do troço canalizado que conduz o escoamento da ribeira do 

Livramento até à respetiva descarga no Sado, recebendo pelo caminho as várias 

descargas advindas da rede pluvial, os nós de cálculo correspondem a zonas de 

mudança de secção (e/ou entrada de caudais da rede pluvial). 

Note-se que a zona em estudo foi dividida inicialmente em 7 zonas distintas, 

designadas como A a G e ainda por uma oitava zona correspondente ao troço 

canalizado.  

No entanto, posteriormente concluiu-se que a Zona A não era necessária da perspetiva 

da representatividade da zona em estudo de modo que se mantiveram apenas as 

zonas de B a G, assim como a zona correspondente ao troço canalizado, que efetua a 

ligação entre as descargas de caudais das bacias de retenção do Livramento e da 

Figueira e a respetiva descarga no Sado, conforme se pode observar no Desenho 1. 

Neste pode ainda observar-se que os nós de cálculo são nomeados de acordo com a 

zona a que pertencem. A Figura 3.1 ilustra de forma esquemática o que vem detalhado 

no Desenho 1. 
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Figura 3.1| Esquema da rede de drenagem pluvial e troço canalizado simulados 

A distribuição de nós de cálculo por zonas é então: 

Zona B: nós B1 a B29 (num total de 29 nós); 

Zona C: nós C1 a C15 (num total de 15 nós); 

Zona D: nós D1 a D4 (num total de 4 nós); 

Zonas E, F e G: nós E1, F1 e G1 (1 nó por zona); 

Troço canalizado: nós N1-N4, N4a, N4b, N4c, N5-N21 (num total de 23 nós)  
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De acordo com uma pré-análise, consideraram-se 20 nós de referência da totalidade 

dos nós de cálculo existentes na rede considerada (Zona B: nós B4, B10, B12, B13, B20, 

B26 e B28; Zona C: nós C1, C6, C7, C8, C13 e C15; Zona D: nós D1 e D4; Zona E: nó E1; 

Zona F: nó F1; e Zona G: nó G1; troço canalizado: N01 e N20). Os nós N01 e N20 do 

troço canalizado, assim como o nó C7 da Zona C correspondem a pontos de entrada de 

caudal determinados em estudos anteriores, nomeadamente, caudais efluentes das 

bacias de retenção do Livramento e da Figueira, assim como da Adutora. 

No Desenho 2 apresentam-se as bacias drenantes para cada nó de referência, sendo 

que cada uma destas bacias adquiriu a designação do nó de referência ao qual 

corresponde. 

No Quadro 3.1 apresentam-se as principais características de todos os trechos da rede 

coletora pluvial simulada sendo que no Quadro 3.2 e Figura 3.2 se apresenta a 

geometria de cada trecho do troço canalizado. 
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Quadro 3.1 | Características da rede coletora pluvial nos trechos simulados. Cotas do terreno e 
profundidade das caixas a montante e jusante de cada trecho, inclinação dos trechos e respetiva secção 

de drenagem 

Trechos Zmonta Zjusante pmontante pjusante distância i (m/m) 
  

Diâmetro/ 
secção (mm) montante  jusante (m) (m) (m) 

b1 - b2 38,50 33,00 2,40 2,65 205 0,028 600 

b2 - b3 33,00 12,20 2,65 2,23 477 0,043 800 

b3 - b4 12,02 9,30 2,23 2,90 165 0,022 800 

b4 - b5 9,30 8,30 1,50 3,00 344 0,007 1000 

b5 - b6 8,30 8,00 3,00 3,45 89,7 0,008 1200 

b6 - b7 8,00 5,3 3,45 2,95 204 0,011 1200 

b7 - b8 5,3 4,9 2,95 3,20 226 0,003 1400 

b8 - b9 4,9 4,1 3,20 2,65 185 0,001 1600 

b9 - b10 4,1 3,7 2,65 2,45 151 0,002 1600 

b10 - b11 3,7 3,1 2,45 3,15 293 0,004 1600 

b11 - b12 3,1 2,7 3,10 3,00 274 0,001 1600 

b13 - b14 34,5 30,1 1,64 1,88 172 0,027 800 

b14 - b15 30,1 24,5 1,88 2,6 463 0,014 1000 

b15 - b16 24,5 19,9 2,60 3,35 186 0,029 1200 

b16 - b17 19,9 10,4 3,35 2,97 177 0,052 1200 

b17 - b18 10,4 7,8 2,30 4,50 270 0,018 1200 

b18 - b7 7,8 5,3 4,50 2,95 84 0,011 1200 

b17 - b10 10,4 3,7 2,16 2,45 370 
 

1000 

b19 - b20 10,1 6,1 2,00 2,00 116 0,034 500 

b20 - b21 6,1 3,6 2,00 2,50 268 0,011 800 

b21 - b10 3,6 2,8 2,45 2,45 151 0,005 1100 

b22 - b23 12,0 9,6 1,51 2,75 168 0,022 600 

b23 - b24 9,6 7,2 2,75 2,10 30 0,058 700 

b24 - b25 7,2 5,9 2,10 1,47 101 0,007 800 

b25 - b26 5,90 4,90 1,47 1,95 145 0,010 800 

b26 - b27 4,90 4,0 1,86 2,15 110 0,011 1000 

b27 - b11 4,00 3,1 2,15 3,80 178 0,014 1000 

b28 - b29 14,00 11,8 2,50 1,27 82 0,012 1000 

b29 - b26 11,80 4,9 1,27 1,95 195 0,039 1000 

c1 - c2 7,10 7,3 2,20 2,70 60 0,005 800 

c2 - c3 7,30 5,2 2,70 3,10 470 0,005 1500 

c3 - c4 5,20 4,0 3,10 2,90 198 0,005 1500 

c4 - c5 4,00 4,0 2,90 3,35 309 0,001 2000 

c5 - c6 3,50 3,50 3,35 3,35 118 0,000 2000x3230 

c7 - c4 6,30 4,0 3,42 2,90 170 0,010 1400 

d1 - d2 10,20 6,60 2,15 2,8 288 0,015 1000 

d2 - d3 6,60 2,80 2,80 2,70 368 0,010 1000 

d3 - d4 2,80 2,70 2,70 2,95 202 0,002 1400x1300 

c8 - c9 11,10 10,30 2,42 2,02 112 0,004 700 

c9 - c10 10,30 7,50 2,20 1,62 173 0,013 1000 

c10 - c11 7,50 7,50 1,62 3,50 233 0,008 1000 

c11 - c12 7,50 6,70 3,50 2,80 199 0,001 1200 

c12 - c13 6,70 6,50 2,80 2,68 246 0,000 1200 

c13 - c14 6,50 4,40 2,68 2,85 384 0,006 1500 

c14 - c15 4,40 4,00 2,85 3,80 283 0,005 1800 

c4 - c15 4,00 4,00 2,90 3,80 98 0,009 1800 

c15 - c5 4,00 3,50 3,80 3,35 230 0,000 2000 
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Quadro 3.2 | Características geométricas do troço canalizado. Cotas de rasto das caixas a montante e 
jusante de cada trecho, comprimento e inclinação dos trechos. 

Trechos 
Trechos Zmont Zjus distância i  

(m/m) 
Geometria 

mont  jus (m) (m) 

T1 N01 - N02 5,5 5,2 70,8 0,004 

 

T2 N02 - N03 5,2 4,3 208 0,004 

 

T3 N03 - N04 4,3 2,9 278 0,005 

T4a N04 - N04a 2,9 2,8 23 0,004 

 

T4b N04a - N04b 2,8 2,75 16 0,003 

 

T4c N04b - N04c 2,75 2,4 34 0,010 a mesma que T4a 
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Trechos 
Trechos Zmont Zjus distância i  

(m/m) 
Geometria 

mont  jus (m) (m) 

T4d N04c - N05 2,4 2,3 8 0,013 

 

T4e N05 - N06 2,3 2,2 52 0,002 

a mesma que T4a T5 N06 - N07 2,2 1,62 108 0,005 

T6 N07 - N08 1,62 1,0 120 0,005 

T7 N08 - N09 1,0 0,9 129 0,001 

  

nos primeiros 25m 
 

a mesma que T4a nos restantes 104 m 
 

T8 N09 - N10 0,9 0,8 92 0,001 
a mesma que os primeiros 25 m do trecho T7 

T9 N10 - N11 0,8 0,0 81 0,010 

T10 N11 - N12 0,0 -0,1 94 0,001 

 

T11 N12 - N13 -0,1 -0,2 33 0,003 

 

T12 N13 - N14 -0,2 -0,3 79 0,001 

 

T13 N14 - N15 -0,3 -0,25 79 -0,001 

T14 N15 - N16 -0,25 -0,8 71 0,008 
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Trechos 
Trechos Zmont Zjus distância i  

(m/m) 
Geometria 

mont  jus (m) (m) 

T15 N16 - N17 -0,8 -1,2 106 0,004 

 

T16 N17 - N18 -1,2 -1,7 64 0,008 

T17 N20 - N21 4,17 3,0 150 0,008 

 

 

primeiros 135 m 

 

restantes 15 m 

T18 N21 - N05 3,0 2,3 65 0,011 
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Trecho T1 Trechos T2 e T3 

  
Trecho T4a e T4c Trecho T4b 

  
Trecho T4d         Trecho T7 (primeiros 25 m) 

  
Trecho T10 Trecho T11 



17 | p á g i n a  

 

  
Trechos T12, 13 e 14 Trechos T15 e 16 

  
Trechos T17 (primeiros 135m) Trecho T17 (últimos 15 m) 

 

Trecho T18 

Figura 3.2| Imagens das várias secções do trecho canalizado (retirado do estudo [20]) 
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3.2 Caudais de entrada em cada nó 

A determinação dos hidrogramas de cheia, para um período de retorno de 100 anos, 

que confluem em cada nó de referência exigiu a realização de um estudo hidrológico 

para as respetivas bacias. Os detalhes desse estudo hidrológico são apresentados no 

ANEXO 1.  

Os hidrogramas obtidos em cada nó de referência, assim como os respetivos volumes 

de cheia e caudais de ponta são os que constam respetivamente das Figuras 3.2 a 3.8 e 

do Quadro 3.3.  

 

Figura 3.3| Hidrogramas de cheia nas sub-bacias drenantes para os nós de referência da 
 Zona B  (T = 100 anos) 

 

Figura 3.4| Hidrogramas de cheia nas sub-bacias drenantes para os nós de referência da 
 Zona C  (T = 100 anos) 
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Figura 3.5| Hidrogramas de cheia nas sub-bacias drenantes para os nós de referência da 
 Zona D  (T = 100 anos) 

 

 

Figura 3.6| Hidrogramas de cheia nas sub-bacias drenantes para os nós de referência das 
 Zonas E, F e G  (T = 100 anos) 
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Figura 3.7| Série temporal do caudal efluente (m
3
/s) da bacia de retenção do Livramento com período 

de retorno de 100 anos (Nó N1) 
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Figura 3.8| Série temporal do caudal efluente (m
3
/s) da bacia de retenção da Figueira com período de 

retorno de 100 anos (Nó N20) 

Time Series Adutora_Fig
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Figura 3.9| Série temporal do caudal efluente (m
3
/s) da adutora período de retorno de 100 anos (Nó C7) 



21 | p á g i n a  

 

Quadro 3.3 | Volume precipitado, volume escoado e caudais de ponta de acordo com o método do SCS 
e da Fórmula Racional 

 
Volume precipitado 

(x10
3
 m

3
) 

Volume descarregado 
(x10

3
 m

3
)  

Caudal de ponta de 
acordo com o 

método do SCS 

B4 17 10,9 3,0 

B10 45,6 36,6 3,4 

B12 16,2 11,5 1,1 

B13 1,6 0,6 0,5 

B20 0,6 0,3 0,2 

B26 1 0,4 0,4 

B28 0,9 0,4 0,3 

C1 14,9 8,1 1,9 

C6 14,4 12,7 1,4 

C8 8,1 6,2 2,0 

C13 11,5 8,5 2,1 

C15 20 10,9 2,5 

D1 7 3,9 2,5 

D4 6 4,7 1,6 

E1 1,9 1,6 0,4 

F1 2,5 1,8 0,6 

G1 5 3,6 0,7 

N1 - - 19,5 

N20 - - 10,3 

C7 - - 0,7 

No Quadro A.11 que se encontra no ANEXO 1 apresentam-se os caudais de ponta 

calculado com base na fórmula racional. Conforme se pode observar, os caudais 

aferidos com este método, são muito superiores (quase o dobro) aos obtidos por 

recurso ao método do SCS (Quadro 3.3). É do conhecimento geral que a fórmula 

racional retorna estimativas por excesso, de forma que, para efeitos dos cálculos 

efetuados no presente estudo e cujos resultados se apresentam no capítulo 4, 

consideraram-se os caudais de ponta, assim como os volumes dos hidrogramas 

correspondentes em cada sub-bacia drenante para os nós de referência, obtidos pelo 

método do Soil Conservation Service (Figuras 3.2 a 3.5, Quadro 3.3, Figuras 3.6 a 3.8). 
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4 RESULTADOS  

4.1 Simulações da drenagem na rede coletora pluvial 

A simulação numérica foi efetuada utilizando o software SWMM (versão 5.1). Este 

permite avaliar a capacidade de drenagem da rede pluvial, estimar os volumes 

transbordados em cada nó de cálculo e identificar zonas críticas da cidade que serão 

afetadas pela cheia.  

Foi simulada uma chuvada com período de retorno de 100 anos. O tempo total de 

simulação foi de 12 horas e o passo de tempo utilizado foi de 5 minutos. 

Foram simulados dois cenários distintos: c1) rede coletora limpa; c2) rede coletora 

colmatada a 30% por assoreamento de sedimentos que, a seguir, se apresentam. 

4.1.1 Coletores limpos 

Na Figura 4.1 apresenta-se um aspeto do perfil do troço canalizado principal (N01 a 

N018) no instante inicial da simulação (t=0h05min).  

 

Figura 4.1| Perfil do troço canalizado principal. Instante inicial 

Após 20 minutos de simulação, ver Figuras 4.2 e 4.3, verifica-se que o 1º troço da 

ribeira canalizada a ficar colmatado é o troço 11 (nós N12-N13). Este troço tem uma 

capacidade de vazão claramente inferior aos troços adjacentes. Ao mesmo tempo os 

troços da rede pluvial b4-b5, b7 a b11, b20 a b10, d1 a d3 também ficam colmatados, 

indiciando a necessidade de redimensionamento. 
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Figura 4.2| Perfil do troço canalizado principal. T=20min. 

 

Figura 4.3| Estado da rede. T=20min 

Após 30 minutos de simulação, ver Figuras 4.4 e 4.5, verifica-se que os troços T7, T9, 

T10, T11, T12 e T13 (nós N10 a N15 e N8 e N9) acabam por ficar igualmente 

colmatados. Adicionalmente alguns troços da zona C começam a ficar 

sobrecarregados, nomeadamente c4-c5 e c14-c5. Nesta fase começa a haver 

transbordos nos nós N8, N11, N14, d01 e d02. Pode dizer-se que a zona entre o Jardim 

do Bonfim e a Av. dos Combatentes da Grande Guerra/Av. 5 de Outubro é uma zona 

crítica por ser a primeira a sofrer transbordos a partir do no troço da ribeira canalizado 

e por se encontrar na zona mais baixa da cidade. A zona da Rua General Daniel de 

Sousa é uma zona crítica, em termos de transbordos da rede pluvial, pese embora as 

cotas serem elevadas e a inclinação do terreno levar à escorrência destes transbordos 

para zonas mais baixas.  
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Figura 4.4| Perfil do troço canalizado principal. T=30min 

 

Figura 4.5| Estado da rede. T=30min 

Ao fim de apenas 40 minutos de simulação, ver Figuras 4.6 e 4.7, verifica-se que todos 

os troços entre os nós N4a e N16 já se encontram totalmente colmatados, assim como 

a zona D e grande parte das zonas B e C. Nesta altura a rede começa a sofrer a 

acumulação de caudais e os transbordos afetam uma parte significativa da baixa da 

cidade. 
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Figura 4.6| Perfil do troço canalizado principal. T=40min 

 

Figura 4.7| Estado da rede. T=40min 

O instante T=1h05min, ver Figuras 4.8 e 4.9, pode ser considerado o pico da cheia. 

Todos os troços da rede principal de drenagem (troço canalizado da ribeira) estão 

colmatados (N01 ao N18), assim como os troços da rede pluvial à exceção das zonas 

mais elevadas. 
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Figura 4.8| Perfil do troço canalizado principal. T=1h05min 

 

Figura 4.9| Estado da rede. T=1h05min.Pico da cheia 

Passado o pico da cheia, a rede vai lentamente escoando os caudais e, ao fim de 4 

horas, ver Figura 4.10, quase todos os troços começam a esvaziar com exceção dos 

troços d01-d02 e d02-d03. Estes dois troços (Rua General Daniel de Sousa/Av. dos 

Combatentes da Grande Guerra) estão claramente subdimensionados não permitindo 

escoar os caudais que a eles afluem, ainda que pequenos. 
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Figura 4.10| Estado da rede. T=4h00min 

Por fim, após cerca de 6 horas, a rede recupera o seu escoamento normalizado,  

Figura 4.11. 

 

Figura 4.11| Estado da rede. T=6h15min 

Na Figura 4.12 pode ver-se a série temporal da soma dos caudais transbordados em 

todos os nós. Verifica-se que o valor máximo de transbordos ocorre cerca de 

T=50minutos. 

No ANEXO 2 encontram-se os caudais de transbordo em cada um dos nós da rede 

considerada.



28 | P á g i n a  

 

 

Figura 4.12| Caudais de transbordo total de todos os nós 

No Quadro 4.1 apresentam-se os volumes e caudais totais de transbordo nos nós, 

assim como a duração do transbordo e o instante de transbordo máximo. O volume 

total transbordado é de 173 942,00 m3. 

Verifica-se que os nós com durações de transbordo superiores a 3h (d01 a d03; N08 a 

N14 e b20 a b21) deverão ser considerados para redimensionamento de coletores. 

Os nós com caudais de transbordo mais elevados poderão indicar as zonas mais 

facilmente inundadas pelo facto do caudal transbordado não ser facilmente escoado 

da zona. Neste caso identificam-se os nós c05 e c06 (zona Rua Oliveira 

Martins/Convento de Jesus), d01 e d02 (zona Rua General Daniel de Sousa) e N11 e 

N12 (zona Convento de Jesus/Av. dos Combatentes/Praça de Bocage).  

Quadro 4.1 | Volumes e caudais totais de transbordo nos nós. Coletores limpos 

 
Duração de 

transbordo (h) 

Caudal máximo 
de transbordo 

(m
3
/s) 

Instante de 
transbordo 

máximo (h:min) 

Volume total 
de transbordo 

(x10
3
 m

3
) 

b04 1,48 1,64 00:45 1,419 

b05 1,04 0,35 00:54 0,166 

b06 1,33 0,33 00:55 0,176 

b07 2,27 0,97 00:48 0,855 

b08 2,34 0,74 00:48 0,790 

b09 2,90 0,68 00:49 0,949 

b10 2,97 2,08 00:16 1,854 

b11 2,50 1,11 00:40 1,362 
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Duração de 

transbordo (h) 

Caudal máximo 
de transbordo 

(m
3
/s) 

Instante de 
transbordo 

máximo (h:min) 

Volume total 
de transbordo 

(x10
3
 m

3
) 

b12 2,52 15,81 03:03 2,854 

b18 1,54 0,57 00:59 0,263 

b20 2,22 0,47 00:53 0,456 

b21 3333,,,,11111111    0,84 00:11 1,038 

b24 1,19 0,29 01:04 0,163 

b25 1,82 0,39 01:02 0,375 

b26 2,12 0,62 00:52 0,733 

b27 2,42 0,48 00:46 0,684 

c01 1,98 0,77 00:30 0,668 

c02 0,47 0,26 01:18 0,072 

c03 1,80 1,08 00:43 0,882 

c04 2,22 2,58 00:31 0,908 

c05 2,12 12121212,,,,79797979    00:41 1,808 

c06 2,09 23232323,,,,00000000    00:43 3,898 

c07 1,17 0,47 01:01 0,219 

d01 4444,,,,11111111    36363636,,,,50505050    00:30 42,969 

d02 4444,,,,15151515    22222222,,,,13131313    00:39 36,232 

d03 3333,,,,39393939    3,63 00:48 6,120 

d04 2,44 2,20 00:46 1,172 

N01 1,07 2,44 01:01 1,791 

N02 1,19 3,34 01:01 2,143 

N03 1,91 2,10 00:49 1,252 

N04 2,09 3,62 00:52 1,367 

N04a 2,12 1,53 00:52 0,752 

N04b 2,42 5,08 03:09 1,118 

N04c 2,46 3,73 00:37 1,081 

N05 2,40 3,01 00:44 1,206 

N06 2,43 3,79 00:53 1,473 

N07 2,61 3,59 00:43 1,721 

N08 3333,,,,45454545    7,88 04:59 5,557 

N09 2,81 7,57 00:44 3,862 

N10 2,84 6,94 00:45 4,682 

N11 3333,,,,00000000    35353535,,,,29292929    03:08 18,912 

N12 3333,,,,05050505    15151515,,,,61616161    00:45 8,532 

N13 3333,,,,04040404    1,97 00:44 1,039 
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Duração de 

transbordo (h) 

Caudal máximo 
de transbordo 

(m
3
/s) 

Instante de 
transbordo 

máximo (h:min) 

Volume total 
de transbordo 

(x10
3
 m

3
) 

N14 3333,,,,05050505    1,40 00:46 1,011 

N15 2,77 0,92 00:43 0,653 

N16 2,11 1,11 02:21 0,482 

N17 1,46 1,92 02:22 0,766 

N18 0,02 1,02 01:15 0,021 

N20 2,03 2,03 00:49 1,074 

N21 2,29 3,08 00:50 1,448 

c15 2,11 2,21 00:42 1,093 

c14 2,02 1,21 00:33 1,003 

c13 1,03 0,64 01:02 0,312 

c12 1,07 0,60 01:11 0,273 

c11 0,59 0,31 01:13 0,089 

c10 0,72 0,50 01:09 0,144 

 

4.1.2 Coletores colmatados em 30% da sua altura 

Nesta simulação a secção útil de escoamento foi diminuída em cerca de 30%, mais 

especificamente, a altura do escoamento foi limitada a 70% da altura total do coletor.  

No Quadro 4.2 apresentam-se os volumes e caudais totais de transbordo nos nós, 

assim como a duração do transbordo e o instante de transbordo máximo. O volume 

total transbordado é de 317 499 m3, o que corresponde a um volume 83% superior ao 

cenário 1 (coletores limpos), evidenciando a importância de manter os coletores livres 

de detritos e sedimentos. 

Verifica-se que as durações de transbordo são muito superiores ao cenário 1, variando 

entre 5 a 9 horas. Este facto demonstra a dificuldade da rede escoar os caudais 

acumulados quando se encontra com capacidade de vazão diminuída.  

Os nós com caudais de transbordo mais elevados são os mesmos identificados no 

cenário. 1.
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Quadro 4.2 | Volumes e caudais totais de transbordo nos nós. Coletores colmatados em 30% 

 
Duração de 

transbordo (h) 

Caudal máximo 
de transbordo 

(m
3
/s) 

Instante de 
transbordo 

máximo (h:min) 

Volume total 
de transbordo 

(x10
3
 m

3
) 

b04 6,906,906,906,90    1,64 00:45 2,645 

b05 6,436,436,436,43    0,89 00:51 2,144 

b06 6,586,586,586,58    0,74 00:50 1,866 

b07 7,577,577,577,57    1,18 00:42 3,191 

b08 7,677,677,677,67    0,96 00:54 3,017 

b09 8,278,278,278,27    0,91 00:53 3,005 

b10 8,418,418,418,41    2,08 00:16 5,216 

b11 8,348,348,348,34    1,43 00:31 4,364 

b12 8,498,498,498,49    16,6116,6116,6116,61 09:00 6,060 

b17 5,395,395,395,39    1,99 01:00 2,672 

b18 6,636,636,636,63    1,06 00:52 2,169 

b20 7,497,497,497,49    0,59 00:53 1,898 

b21 8,638,638,638,63    0,84 00:11 2,788 

b22 4,594,594,594,59    0,27 01:30 0,828 

b23 5,895,895,895,89    0,41 01:02 1,174 

b24 6,946,946,946,94    0,46 01:01 1,387 

b25 7,507,507,507,50    0,58 00:48 1,786 

b26 7,837,837,837,83    0,80 00:41 2,684 

b27 8,218,218,218,21    0,75 00:37 2,276 

b28 3,053,053,053,05    0,33 01:30 0,522 

b29 4,534,534,534,53    0,58 01:14 1,056 

c01 7,627,627,627,62    0,77 00:30 1,544 

c02 6,706,706,706,70    1,36 00:59 2,592 

c03 7,477,477,477,47    1,87 00:36 3,805 

c04 7,937,937,937,93    1,40 00:38 3,291 

c05 8,028,028,028,02    3,18 00:32 5,294 

c06 7,997,997,997,99    22,2322,2322,2322,23 00:33 8,150 

c07 7,127,127,127,12    0,66 01:02 1,697 

d01 4,924,924,924,92    36,5436,5436,5436,54    00:30 43,333 

d02 6,136,136,136,13    22,4822,4822,4822,48    00:39 37,222 

d03 7,647,647,647,64    4,34 00:50 8,449 

d04 7,867,867,867,86    1,87 00:33 3,352 

N01 7,837,837,837,83    2,77 00:46 3,084 
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Duração de 

transbordo (h) 

Caudal máximo 
de transbordo 

(m
3
/s) 

Instante de 
transbordo 

máximo (h:min) 

Volume total 
de transbordo 

(x10
3
 m

3
) 

N02 7,917,917,917,91    3,64 00:41 4,764 

N03 8,298,298,298,29    3,45 00:38 6,337 

N04 8,428,428,428,42    3,23 00:33 4,412 

N04a 8,478,478,478,47    0,98 00:33 2,274 

N04b 8,678,678,678,67    2,21 09:10 2,375 

N04c 8,728,728,728,72    1,72 00:28 2,092 

N05 8,658,658,658,65    2,03 00:28 2,573 

N06 8,688,688,688,68    2,39 00:28 3,444 

N07 8,868,868,868,86    2,15 00:32 4,538 

N08 9,169,169,169,16    4,85 00:19 5,444 

N09 9,029,029,029,02    5,96 00:31 8,789 

N10 9,059,059,059,05    6,95 00:29 11,608 

N11 9,249,249,249,24    45,5245,5245,5245,52    09:01 31,491 

N12 9,289,289,289,28    8,508,508,508,50    00:21 14,268 

N13 9,259,259,259,25    1,28 00:21 2,206 

N14 9,189,189,189,18    4,45 08:21 3,734 

N15 8,828,828,828,82    1,05 00:22 1,544 

N16 8,008,008,008,00    0,57 00:29 0,912 

N17 6,896,896,896,89    0,32 00:33 0,372 

N20 8,168,168,168,16    2,02 00:36 4,717 

N21 8,558,558,558,55    1,90 00:31 5,096 

c15 7,857,857,857,85    1,73 00:39 4,307 

c14 7,717,717,717,71    1,54 00:33 4,139 

c13 7,047,047,047,04    1,09 00:52 3,052 

c12 7,097,097,097,09    0,77 01:05 2,348 

c11 6,696,696,696,69    0,73 01:03 2,038 

c10 6,766,766,766,76    0,84 00:45 2,002 

c9 5,405,405,405,40    0,59 01:04 1,197 

c8 5,135,135,135,13    0,34 01:10 0,865 
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4.2 Delimitação da ZAC 

Para a delimitação da ZAC é necessário determinar a área inundada com o escoamento 

que não é comportado na rede de drenagem pluvial. Considerou-se que o volume total 

resultante da soma dos volumes transbordados em cada nó se escoaria em direção às 

zonas mais baixas da cidade ficando aí retido até à total drenagem natural das águas, 

após o período da chuvada. 

Os perfis transversais que permitiram traçar a ZAC vêm definidos nos Desenhos 3 e 4. 

Após a extração dos perfis transversais da zona baixa construiu-se um modelo 3D do 

terreno que se discretizou numa malha com elementos quadrados de 1x1m. Com esta 

malha foi possível relacionar alturas do escoamento com o respetivo volume 

armazenado e assim, traçar a curva de armazenamento do vale da ribeira, Figura 4.13. 

Esta curva relaciona a cota de inundação com o volume retido. Encontram-se 

identificados a laranja e vermelho os valores respetivamente obtidos nos dois cenários 

simulados: 

1. cheia dos 100 anos, com coletores não assoreados: 
 

• Volume transbordado VT=173 942,00 m3 

• Cota máxima atingida zMAX=3,11m 
 
 

2. cheia dos 100 anos com assoreamento correspondente a colmatação parcial de 

30% da capacidade total dos coletores: 
 

• Volume transbordado VT=317 499 m3 

• Cota máxima atingida zMAX=3,62m 

 

Figura 4.13| Curva de armazenamento do vale da ribeira (baixa de Setúbal) 
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Nas Figuras 4.14 e 4.15 apresentam-se as manchas de inundação representadas em 3D 

relativas respetivamente aos Cenários 1 e 2. 

a) 

 

b) 

 

Figura 4.14| Mancha de inundação obtida no MDT. Cenário 1: a) 3D; b) 2D  



35 | p á g i n a  

 

a) 

 

b) 

 

Figura 4.15| Mancha de inundação obtida no MDT. Cenário 2: a) 3D; b) 2D 
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Figura 4.16| Mancha de inundação obtida no MDT representada em 2D em ambos os cenários  

 

A ZAC vem definida com maior rigor no Desenho 5, em que se traçou a zona inundável 

diretamente sobre as curvas de nível da carta 1:2 000. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

5.1 Considerações de índole geral 

A cidade de Setúbal e, em particular a zona baixa da cidade, tem sido frequentemente 

martirizada pela ocorrência de cheias, não necessariamente associadas a grandes 

períodos de retorno. Note-se que, o claro sub-dimensionamento de alguns troços da 

rede coletora pluvial justificam a rápida resposta em termos de impactos negativos na 

zona baixa da cidade face a ocorrências de precipitações intensas que possam gerar a 

ocorrência de caudais elevados em curtos períodos de tempo. Adicionalmente, a 

forma em leque das bacias drenantes para a cidade de Setúbal também contribui para 

este tipo de reposta, assim como o desvio de vários cursos de água, com a respetiva 

substituição por urbanizações. Estas novas urbanizações vêm aumentar a área 

impermeável das bacias, já de si, muito artificializadas, e os respetivos desvios das 

linhas de água, muitas vezes não apresentam capacidade de vazão para os maiores 

caudais. Para além destas consequências diretas, os desvios das linhas de água muitas 

vezes também contribuem para um aumento considerável dos sedimentos arrastados, 

vindo reduzir assim as capacidades de vazão, tanto da rede natural como da rede 

artificial (coletores pluviais) nas secções de jusante destas bacias. 

A rede de coletores pluviais que se desenvolve sob a cidade de Setúbal, apresenta 

deficientes condições de drenagem quando a ocorrência de precipitações intensas é 

combinada com situações de preia-mar, o que tem levado à ocorrência de elevados 

prejuízos materiais. Neste contexto, a atuação direta sobre a rede pluvial assim como a 

implementação de soluções na fonte para mitigação dos efeitos adversos são medidas 

que devem ser encaradas como prioritárias no âmbito de um plano de 

desenvolvimento sustentável da cidade de Setúbal. 

A rede pluvial da cidade de Setúbal é alimentada sobretudo pelas áreas de drenagem 

das ribeiras do Livramento, da Figueira e de São Paulo. Vários estudos têm sido 

realizados para estas ribeiras, dos quais se destacam os realizados pelo LNEC em 1986, 

pela HIDROQUATRO em 1992, pela PROCESL em 2001 e 2011, pela ATKINS/INAG em 

2009, pela ADUSADO em 2016 e pela GAPRES em 2017. 

Como forma de mitigar os efeitos negativos decorrentes das ocorrências de 

precipitações intensas na cidade de Setúbal, estes estudos recomendaram a criação do 

máximo amortecimento possível a montante do eixo viário à entrada de Setúbal e 

ainda o desvio de caudal por um novo coletor a construir com capacidade para cerca 

de 30 m3/s. No caso da ribeira do Livramento preconizaram igualmente que o 

amortecimento das cheias deveria ser efetuado a montante do trecho canalizado 
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coberto. É neste contexto que se realizaram os estudos de definição das bacias de 

retenção do Livramento, da Gamita e da Figueira, realizados por ADUSADO em 2017, 

que vieram criar a capacidade de retenção de um volume máximo de cheia de 

357 000 m3.  

Considerando o amortecimento possibilitado por estas obras de controlo de cheias, 

prevê-se que área de inundação, previamente definida na REN, venha a ser diminuída 

pelo que presente estudo visa delimitar a Zona Ameaçada por Cheias (ZAC) na área 

urbana da Baixa de Setúbal baseando-se no diagnóstico da situação do 

comportamento do sistema de drenagem pluvial face à cheia com período de retorno 

de 100 anos, considerando as presentes ocupações do solo assim como a 

implementação das referidas obras de controlo de cheias previstas para as bacias 

hidrográficas de Figueira/Livramento. De facto, a ZAC definida neste estudo constituirá 

um instrumento de apoio à decisão da maior importância para a segurança e a 

qualidade ambiental face à ocorrência de precipitações intensas. Assim, a mancha de 

inundação resultante deste estudo, a classificar como ZAC, passará a constar do PDM e 

da REN substituindo a mancha definida no estudo anterior realizado pela PROCESL em 

2011 [17]. 

5.2 Conclusões quanto aos resultados da simulação de drenagem da rede 

coletora pluvial 

Os resultados das simulações permitem afirmar que, para o cenário 1 (coletores 

limpos): 

− os troços críticos da rede são T11 do troço da ribeira canalizado e os troços b4-

b5, b7 a b11, b20 a b10, d1 a d3 da rede pluvial; 

− a zona entre o Jardim do Bonfim e a Av. dos Combatentes da Grande 

Guerra/Av. 5 de Outubro é uma zona crítica por ser a primeira a sofrer 

transbordos no troço da ribeira canalizado e por se encontrar na zona mais 

baixa da cidade. A zona da Rua General Daniel de Sousa também é uma zona 

crítica, em termos de transbordos da rede pluvial, pese embora as cotas serem 

elevadas e a inclinação do terreno levar à escorrência destes transbordos para 

zonas mais baixas; 

− ao fim de 40 minutos de simulação quase todos os troços da ribeira canalizada 

já se encontram totalmente colmatados, assim como a zona D e grande parte 

das zonas B e C. Nesta altura a rede começa a sofrer a acumulação de caudais e 

os transbordos afetam uma parte significativa da baixa da cidade; 

− o valor máximo de transbordos ocorre cerca de T=50min; 
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− o pico da cheia ocorre em T=1h05min. Todos os troços da rede principal de 

drenagem (troço canalizado da ribeira) estão colmatados (N01 ao N18), assim 

como os troços da rede pluvial à exceção das zonas mais elevadas; 

− ao fim de 4 horas a rede já escoou a maioria dos caudais acumulados; 

− os troços d01 e d02 estão claramente subdimensionados não permitindo 

escoar os caudais que a eles afluem, ainda que pequenos; 

− o volume total transbordado é de 173 942,00 m3; 

− a cota de inundação atingida é z1=3,11m; 

− a área inundada é de 252 903 m2. 

Recomenda-se que os nós com durações de transbordo superiores a 3h deverão ser 

considerados para redimensionamento de coletores, são eles: d01 a d03; N08 a N14 e 

b20 a b21. 

Identificaram-se os nós c05 e c06 (zona Rua Oliveira Martins/Convento de Jesus), d01 e 

d02 (zona Rua General Daniel de Sousa) e N11 e N12 (zona Convento de Jesus/Av. dos 

Combatentes/Praça de Bocage) como sendo as zonas mais facilmente inundadas pelo 

facto do caudal transbordado ser bastante elevado e não ser facilmente escoado da 

zona. 

No caso do cenário 2 (Coletores colmatados em 30% da sua altura): 

− As durações de transbordo são muito superiores ao cenário 1, variando entre 5 

a 9 horas.  

− O volume total transbordado é de 317 499 m3, o que corresponde a um volume 

83% superior ao cenário 1 (coletores limpos). 

− A cota de inundação atingida é z1=3,62m. 

− A área inundada é de 465 172 m2. 

A rede com capacidade diminuída em 30% demonstra grande dificuldade em escoar os 

caudais acumulados, aumentando significativamente os tempos de inundação e 

também a área inundada. Recomenda-se, por isso, a existência de manutenção 

periódica da rede de drenagem pluvial de forma a manter os coletores livres de 

detritos e sedimentos. 

5.3 Recomendações gerais 

Duma perspetiva de intervenção de carácter difuso recomendam-se inspeções 

periódicas à rede coletora pluvial e ao troço canalizado das ribeiras da Figueira e do 

Livramento por forma a averiguar as condições de operação das mesmas, e a proceder 

a eventuais operações de limpeza. 
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De forma mais abrangente recomenda-se ainda a limpeza dos cursos de água das 

bacias que drenam para a rede de coletores que se desenvolve sob a cidade de Setúbal 

por forma a limitar junto da origem os materiais que serão arrastados para jusante e 

que são passíveis de virem a causar assoreamento da rede coletora.  

A análise ao comportamento da rede de drenagem pluvial levada a cabo no presente 

estudo pretendeu avaliar como se comportavam os principais troços desta rede, 

obtendo-se assim uma visão geral do comportamento da mesma face à ocorrência de 

cheias. Para análises de pormenor recomenda-se que esta avaliação venha a ser 

realizada em áreas menores, como por exemplo no interior de cada bacia drenante 

considerada (Desenho 2), eventualmente até aplicando metodologias que atualmente 

são utilizadas na avaliação do desempenho hidráulico de sistemas de drenagem de 

águas pluviais urbanas, nomeadamente recorrendo à atribuição de índices de 

desempenho hidráulico a cada troço da rede, assim como através da construção de 

matrizes de sobrecarga. Naturalmente este tipo de análise é efetiva e útil, mas é mais 

indicada para análises finas aplicadas a áreas de análise de menor dimensão. 

A realização desta análise à “microescala” permitiria por um lado retificar os coletores 

pluviais que se encontrassem fortemente subdimensionados, mas também a aplicação 

de soluções na fonte, nomeadamente como aquelas que promovam a infiltração, a 

previsão de pequenas bacias de retenção, lagos recreativos, a implementação de áreas 

ajardinadas, a adoção de pisos drenantes (nomeadamente em parques de 

estacionamento, praças, parques, áreas de descanso, passeios pedonais, circuitos 

desportivos, ciclovias, trilhos) e a implementação de telhados verdes, entre outros, 

diminuindo assim o grau de impermeabilização nas zonas urbanizadas de forma 

ecológica e funcional. 

Note-se que já nas conclusões do estudo da PROCESL em 2011 vinha referido que 

muitos trechos apresentavam capacidade de vazão deficiente mesmo para o período 

de retorno de 2 anos sendo que para chuvadas com período de retorno de 5 anos 

quase toda a rede apresentava capacidade de drenagem insuficiente. Assim, de uma 

perspetiva de segurança, afigura-se urgente a realização de análises de pormenor à 

microescala do desempenho hidráulico da rede de drenagem pluvial da cidade de 

Setúbal por forma a avaliar se a rede coletora consegue comportar em condições de 

segurança e sem sobrecarga os caudais com períodos de retorno de 2 ou 5 anos. Este 

tipo de análise permitirá configurar necessidades essenciais de intervenções na rede.  
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Anexo 1 – Estudo hidrológico das sub-
bacias drenantes para nós de 
referência da rede coletora pluvial 

Tempo de concentração 

O tempo de concentração, tc, é o intervalo de tempo necessário para que a água caída 

no ponto cinematicamente mais afastado da secção de referência da bacia atinja essa 

mesma secção. 

Considerando que existem inúmeros métodos para o cálculo do tempo de 

concentração utilizam-se os que se consideram mais apropriados ao presente caso, 

que nesta análise foram os métodos de Temez, Ventura, David e Soil Conservation 

Service (SCS). 

Temez 

Temez (1978) analisou várias bacias espanholas e propôs a seguinte expressão para a 

determinação do tempo de concentração 
76.0

25.0
3,0 













=

m

b

c
i

L
t  

bL - comprimento do curso de água principal da bacia [km] 

mi - declive médio do curso de água principal da bacia [m/m] 

David 

( ) 38,0

15,1

000324,0
H

L
t b

c
∆

=  

bL  - comprimento do curso de água principal da bacia [m] 

H∆ - diferença entre as extremidades da linha de água principal [m] 

A expressão de David é aplicada em bacias hidrográficas com áreas até 25 km2,  

(Martins, 2000) 
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Soil  Conservation Service (SCS) 
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tc   - tempo de concentração [h] 

tL     - tempo de atraso [h] 

imb - declive médio da bacia [%] 
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CN - número do escoamento [-] 

Existem diversos métodos para o cálculo do tempo de concentração. A escolha do 

método mais adequado baseia-se nas características da bacia em estudo. No caso da 

sub-bacias hidrográficas drenantes para os nós de referência os métodos de Temez, 

Ventura, David e SCS são aplicáveis. 

O método de Temez é um método muito recomendado para bacias naturais até 

300*103 ha (Temez (1978) e LNEC (1995)). A metodologia de David é aplicável a bacias 

hidrográficas de pequena dimensão (área inferior a 25 km2). É de salientar que o 

método do SCS é recomendado para bacias de pequenas dimensões (aplicável a bacias 

com área inferior a 8 km2), normalmente rurais, mas que no caso de bacias mistas, 

pode ser utilizado desde que se considere um número de escoamento ponderado com 

base nas várias ocupações da bacia (SCS (1973) e Correia (1984)). Desta forma, adotou-

se o tempo de concentração calculado com base no método SCS, por se considerar o 

mais indicado para representar as sub-bacias em análise. 

Para a aplicação da equação do tempo de concentração segundo o método do SCS é 

necessário determinar do número do escoamento, CN. O número de escoamento é 

determinado em função do tipo de solo que constitui a bacia hidrográfica e da 

utilização e cobertura do mesmo na bacia. Como tal, descarregou-se o tema “Números 

do Escoamento (AMCII)” do subcapítulo Características Hidrológicas do Solo disponível 

no Atlas da Água em http://snirh.pt/ que, conciliado a carta de solos de Portugal e a 

imagem de satélite, permite definir a percentagens de áreas com reduzida 

permeabilidade (área edificada) e com elevada permeabilidade (área compostas por 

coberto vegetal). 
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Os solos das sub-bacias drenantes para os nós de referência são, maioritariamente, 

solos do tipo B (CAMBIOSOLOS1), portanto, com uma capacidade de infiltração acima 

da média após completo humedecimento. Por outro lado, verificou-se o tipo de 

ocupação existente na sub-bacias drenantes em estudo. Aferiu-se o valor de CN em 

função do tipo de solo (tipo B), do tipo de ocupação das sub-bacias e a da sua 

representatividade  

(em percentagem). Os números do escoamento (CN) determinados para cada sub-

bacia drenante, para condições antecedentes de humidade AMCII, são os que constam 

dos Quadros A.1 a A.5, sendo que no mesmo quadro se apresentam as restantes 

características fisiográficas de todas as sub-bacias em análise que permitiram a 

aplicação das expressões anteriores, assim como da bacia hidrográfica global. 

Quadro A.1| Características da bacia de drenagem da totalidade da rede considerada 

Principais característicasPrincipais característicasPrincipais característicasPrincipais características    
    

Área da bacia hidrográfica (km
2
) 3,41 

Curso de água principal: 
 

Comprimento (km) 4,07 

Cota na secção de montante (m) 11,30 

Cota na secção de jusante (m) 2,30 

Declive médio (m/m) 0,22% 

Área pouco permeável (%) 77% 

Área Permeável (%) - jardim 10% 

Área Permeável (%) - baldios 13% 

Área edificada (km
2
) 2,627 

Área não edificada (km
2
) - jardins 0,339 

Área não edificada (km
2
) - baldios 0,000 

Largura da área de escorrência superficial (m) 
 

Curve Number (AMCII) 93,70 

Curve Number (AMCIII) 108,38 

 

 

 

 

                                                 
1
  caracterizam-se de uma maneira geral, por serem jovens, moderadamente desenvolvidos sobre rocha parental 

pouco a moderadamente meteorizada, não apresentando quantidades apreciáveis de argila, matéria orgânica e 

compostos de alumínio ou ferro 
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Quadro A.2| Características das bacias/áreas de drenagem da zona B da rede 

Principais característicasPrincipais característicasPrincipais característicasPrincipais características    B4B4B4B4    B10B10B10B10    B12B12B12B12    B13B13B13B13    B20B20B20B20    B26B26B26B26    B28B28B28B28    

Área da bacia hidrográfica (km
2
) 0,25 0,56 0,21 0,15 0,05 0,09 0,06 

Curso de água principal:Curso de água principal:Curso de água principal:Curso de água principal:    
       

Comprimento (km) 0,94 1,25 0,54 0,49 0,45 0,39 0,89 

Cota na secção de montante (m) 40,30 9,40 2,80 51,40 6,10 12,00 47,00 

Cota na secção de jusante (m) 9,00 2,80 2,40 34,30 0,30 4,90 12,60 

Declive médio (m/m) 3,33% 0,53% 0,07% 3,53% 1,29% 1,80% 3,88% 

Área pouco permeável (%) 45% 75% 70% 80% 83% 85% 80% 

Área Permeável (%) - jardim 5% 5% 30% 10% 2% 10% 5% 

Área Permeável (%) - baldios 50% 20% 0% 10% 15% 5% 15% 

Área edificada (km
2
) 0,114 0,420 0,146 0,122 0,046 0,073 0,045 

Área não edificada (km
2
) - jardins 0,013 0,028 0,063 0,015 0,001 0,009 0,003 

Área não edificada (km
2
) - baldios 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 

Largura da área de escorrência superficial (m) 1880 2504 1070 970 896 788 1772 

Curve Number (AMCII) 87,05 92,75 89,30 93,20 94,57 94,15 93,70 

Curve Number (AMCIII) 100,38 101,38 103,38 99,38 101,38 103,38 102,38 

 

Quadro A.3| Características das bacias/áreas de drenagem da zona C da rede 

Principais característicasPrincipais característicasPrincipais característicasPrincipais características    C1C1C1C1    C6C6C6C6    C8C8C8C8    C13C13C13C13    C15C15C15C15    

Área da bacia hidrográfica (km
2
) 0,34 0,20 0,22 0,28 0,46 

Curso de água principal:Curso de água principal:Curso de água principal:Curso de água principal:    
     

Comprimento (km) 1,72 0,43 1,32 1,01 0,79 

Cota na secção de montante (m) 35,60 3,60 28,20 11,30 7,40 

Cota na secção de jusante (m) 7,40 3,40 11,30 6,10 3,60 

Declive médio (m/m) 1,64% 0,05% 1,28% 0,52% 0,48% 

Área pouco permeável (%) 60% 93% 85% 88% 50% 

Área Permeável (%) - jardim 30% 2% 5% 2% 10% 

Área Permeável (%) - baldios 10% 5% 10% 10% 40% 

Área edificada (km
2
) 0,204 0,183 0,183 0,245 0,229 

Área não edificada (km
2
) - jardins 0,102 0,004 0,011 0,006 0,046 

Área não edificada (km
2
) - baldios 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Largura da área de escorrência superficial (m) 3440 866 2646 2018 1582 

Curve Number (AMCII) 87,40 96,47 94,65 95,52 87,50 

Curve Number (AMCIII) 104,38 105,38 106,38 107,38 106,38 
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Quadro A.4| Características das bacias/áreas de drenagem da zona D da rede 

Principais característicasPrincipais característicasPrincipais característicasPrincipais características    D1D1D1D1    D4D4D4D4    

Área da bacia hidrográfica (km
2
) 0,15 0,17 

Curso de água principal:Curso de água principal:Curso de água principal:Curso de água principal:    
        

Comprimento (km) 0,40 0,83 

Cota na secção de montante (m) 26,50 8,80 

Cota na secção de jusante (m) 8,80 2,80 

Declive médio (m/m) 4,43% 0,72% 

Área pouco permeável (%) 50% 95% 

Área Permeável (%) - jardim 20% 5% 

Área Permeável (%) - baldios 30% 0% 

Área edificada (km
2
) 0,073 0,162 

Área não edificada (km
2
) - jardins 0,029 0,009 

Área não edificada (km
2
) - baldios 0,000 0,000 

Largura da área de escorrência superficial (m) 800 1662 

Curve Number (AMCII) 86,50 96,55 

Curve Number (AMCIII) 108,38 109,38 

 

Quadro A.5| Características das bacias/áreas de drenagem das zonas E, F e G da rede 

Principais característicasPrincipais característicasPrincipais característicasPrincipais características    E1E1E1E1    F1F1F1F1    G1G1G1G1    

Área da bacia hidrográfica (km
2
) 0,05 0,07 0,11 

Curso de água principal: 
   

Comprimento (km) 0,35 0,25 0,57 

Cota na secção de montante (m) 3,00 2,90 3,40 

Cota na secção de jusante (m) 2,60 2,60 2,60 

Declive médio (m/m) 0,11% 0,12% 0,14% 

Área pouco permeável (%) 97% 90% 85% 

Área Permeável (%) - jardim 3% 10% 15% 

Área Permeável (%) - baldios 0% 0% 0% 

Área edificada (km
2
) 0,044 0,067 0,090 

Área não edificada (km
2
) - jardins 0,001 0,007 0,016 

Área não edificada (km
2
) - baldios 0,000 0,000 0,000 

Largura da área de escorrência superficial (m) 704 500 1134 

Curve Number (AMCII) 97,13 95,10 93,65 
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Com base nas características de cada sub-bacia drenante para cada nó de referência 

aplicaram-se as expressões de cálculo do tempo de concentração anteriormente 

apresentadas (Temez, David e do SCS), obtiveram-se os valores que constam do  

Quadro A.6 tendo-se adotado os tempos de concentração correspondentes à aplicação 

da fórmula do SCS. 

Quadro A.6| Tempos de concentração [horas] das sub-bacias drenantes para cada nó de referência 

    
B4B4B4B4    B10B10B10B10    B12B12B12B12    B13B13B13B13    B20B20B20B20    B26B26B26B26    B28B28B28B28    C1C1C1C1    C6C6C6C6    C8C8C8C8    C13C13C13C13    C15C15C15C15    D1D1D1D1    D4D4D4D4    E1E1E1E1    F1F1F1F1    G1G1G1G1    

Temez 0,55 0,96 0,73 0,33 0,37 0,32 0,51 0,99 0,68 0,85 0,82 0,69 0,27 0,67 0,49 0,38 0,68 

David 0.23 0.56 0.69 0.15 0.21 0.17 0.21 0.44 0.73 0.41 0.49 0.43 0.12 0.38 0.46 0.36 0.56 

SCS 0.56 1.41 2.20 0.25 0.36 0.28 0.38 1.29 1.69 0.82 1.10 1.27 0.25 0.72 0.88 0.73 1.39 

média 0.34 0.73 0.91 0.18 0.24 0.19 0.27 0.68 0.78 0.52 0.60 0.60 0.16 0.44 0.46 0.37 0.66 

AdotadoAdotadoAdotadoAdotado    0.560.560.560.56    1.411.411.411.41    2.202.202.202.20    0.250.250.250.25    0.360.360.360.36    0.280.280.280.28    0.380.380.380.38    1.291.291.291.29    1.691.691.691.69    0.820.820.820.82    1.101.101.101.10    1.271.271.271.27    0.250.250.250.25    0.720.720.720.72    0.880.880.880.88    0.730.730.730.73    1.391.391.391.39    

 

Precipitação 

Estimativa da precipitação diária máxima anual nas sub-bacias hidrográficas para o 

período de retorno 100 anos 

A estação meteorológica selecionada para a constituição da série de precipitações 

diárias máximas anuais foi Vila Nogueira De Azeitão (22C/02UG). Conseguiu-se 

constituir a série de precipitações diárias máximas anuais que consta Quadro A.7. 

Através do método dos momentos convencionais, procedeu-se ao cálculo da 

estimativa do valor da variável precipitação diária máxima anual nas sub-bacias 

hidrográficas drenantes para cada nó de referência (Pdma), para o período de retorno 

de 100 anos, utilizando a Lei de Gumbel e a equação: 

 

   - média da amostra [mm] 

  - desvio padrão da amostra com correção do viés [mm] 

 - fator de probabilidade segundo a lei de Gumbel [-] (dado pela expressão 

seguinte, onde F corresponde à probabilidade de não-excedência) 
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De acordo com o anteriormente exposto, a estimativa da precipitação diária máxima 

anual (Pdma) para o período de retorno 100 anos é de 108,50 mm, sendo que este valor 

é constante para todas as sub-bacias, uma vez que a estação meteorológica de 

referência foi a mesma. 

Quadro A.7| Série de precipitações diárias máximas anuais para a Estação de Vila Nogueira de Azeitão 

DataDataDataData    

VILA VILA VILA VILA 
NOGUEIRA DE NOGUEIRA DE NOGUEIRA DE NOGUEIRA DE 

AZEITÃO AZEITÃO AZEITÃO AZEITÃO 
(22C/02UG)(22C/02UG)(22C/02UG)(22C/02UG)    

    

DDDDataataataata    

VILA VILA VILA VILA 
NOGUEIRA DE NOGUEIRA DE NOGUEIRA DE NOGUEIRA DE 

AZEITÃO AZEITÃO AZEITÃO AZEITÃO 
(22C/02UG)(22C/02UG)(22C/02UG)(22C/02UG)    

    

DataDataDataData    

VILA VILA VILA VILA 
NOGUEIRA DE NOGUEIRA DE NOGUEIRA DE NOGUEIRA DE 

AZEITÃO AZEITÃO AZEITÃO AZEITÃO 
(22C/02UG)(22C/02UG)(22C/02UG)(22C/02UG)    

Precipitação Precipitação Precipitação Precipitação 
diária máxima diária máxima diária máxima diária máxima 

anual (mm)anual (mm)anual (mm)anual (mm)    
    

Precipitação Precipitação Precipitação Precipitação 
diária máxima diária máxima diária máxima diária máxima 

anual (mm)anual (mm)anual (mm)anual (mm)    

Precipitação Precipitação Precipitação Precipitação 
diária máxima diária máxima diária máxima diária máxima 

anual (mm)anual (mm)anual (mm)anual (mm)    

11/01/1932 26,60  06/03/1957  22,50 07/11/1982 96,50 

18/11/1932 54,10  28/01/1958  43,50 21/11/1983 105,40 

07/10/1933 45,20  21/05/1959  67,50 21/01/1985 72,00 

13/12/1934 34,20  20/11/1959  81,20 15/09/1986 73,40 

08/03/1936 78,80  22/10/1960  32,30 10/01/1987 54,00 

22/01/1937 26,00  01/01/1962  38,50 05/07/1988 48,50 

15/11/1937 40,20  16/02/1963  45,40 25/11/1988 38,00 

09/12/1938 34,60  07/12/1963  48,50 26/11/1989 67,50 

01/01/1940 86,00  01/03/1965  45,00 12/02/1991 87,50 

21/01/1941  41,30  14/04/1966  35,30 14/01/1992 45,00 

30/09/1942  45,00  06/11/1966  40,90 18/09/1993 38,50 

03/12/1942  45,00  26/11/1967  43,00 01/11/1993 98,50 

24/09/1944  38,50  01/11/1968  63,30 09/11/1994 (vc) 51,5 

26/11/1944  20,10  06/06/1970  57,80 11/11/1995 (vc) 52,6 

21/12/1945  35,40  13/06/1971  30,00 21/12/1996 (vc) 52,7 

22/02/1947  44,60  01/02/1972  46,50 02/11/1997 (vc) 52,8 

30/11/1947  75,00  16/12/1972  52,30 13/03/1999 (vc) 52,9 

12/12/1948  40,00  20/12/1973  40,50 20/10/1999 (vc) 52,10 

15/05/1950  36,50  29/09/1975  27,00 29/09/2001 (vc) 52,11 

28/12/1950  37,20  30/01/1976  34,50 06/10/2001 (vc) 52,12 

27/01/1952  65,00  15/12/1976  42,30 01/10/2003 (vc) 52,13 

19/03/1953  31,40  17/10/1977  66,30 12/05/2005 (vc) 52,14 

16/12/1953  47,50  10/02/1979  55,70 17/03/2006 (vc) 52,15 

29/01/1955  26,50  06/10/1979  (vd) 50,1 18/02/2008 (vc) 52,16 

12/01/1956  48,40  29/03/1981  36,20 28/12/2009 (vc) 52,17 

12/10/1956  22,50  05/10/1981  73,20 30/03/2012 (vc) 52,18 
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Evento de precipitação com duração igual ao tempo de concentração da bacia 

hidrográfica 

As curvas de intensidade-duração-frequência (IDF) estabelecem a relação entre a 

intensidade, a duração e o período de retorno de uma dada chuvada. Brandão et 

al. (2001) apresentam curvas IDF para 27 postos udográficos em Portugal Continental, 

a partir do tratamento estatístico das séries anuais de intensidade de precipitação 

máxima nos respetivos postos. 

Estas curvas resultaram do ajustamento à série em estudo de uma curva do tipo 

potencial dada por: 

b

ptaI =  

I         - intensidade de precipitação [mm/h] 

tp          - duração da precipitação [min] 

a e b  - parâmetros das curvas IDF que expressam a probabilidade do evento [-] 

No presente caso, adotaram-se os valores das curvas IDF do posto udométrico de 

Lisboa (Portela - 21C/02) que constam do Quadro A.8. 

Quadro A.8| Parâmetros a e b das curvas IDF para Estação Lisboa-Portela (21C/02)  
(extraído de BRANDÃO et al., 2001) 

    
Válida para as durações Válida para as durações Válida para as durações Válida para as durações 

entre 5 e 30entre 5 e 30entre 5 e 30entre 5 e 30    minminminmin    
Válida para aVálida para aVálida para aVálida para as durações s durações s durações s durações 

entre 30entre 30entre 30entre 30    min e 6 hmin e 6 hmin e 6 hmin e 6 h    
Válida para as durações Válida para as durações Válida para as durações Válida para as durações 

entre 6 e as 48 hentre 6 e as 48 hentre 6 e as 48 hentre 6 e as 48 h    

T [anos]T [anos]T [anos]T [anos]    aaaa    bbbb    aaaa    bbbb    aaaa    bbbb    

2 187,70 -0,516 359,15 -0,711 474,64 -0,756 

5 294,15 -0,555 417,04 -0,665 763,29 -0,764 

10 365,58 -0,571 461,54 -0,647 955,11 -0,767 

20 434.48 -0.581 506.26 -0.634 1139.40 -0.769 

50 524,03 -0,592 565,82 -0,623 1378,10 -0,771 

100 591,31 -0,598 611,24 -0,616 1557,10 -0,772 

Considerando a precipitação diária associada ao período de retorno de 100 anos, 

estimaram-se as precipitações correspondentes a durações iguais ao tempo de 

concentração de cada sub-bacia drenante para os nós de referência (Quadro A.9), pois 

estas representam a situação mais desfavorável - precipitação crítica.  
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Efetuou-se assim a repartição da precipitação em intervalos de tempo menores, 

aplicando-se os parâmetros das curvas IDF nas sub-bacias em análise. 

Como as partições de tempo das IDF, válidas para as durações que se pretendem 

relacionar, são diferentes entre si, o cálculo da precipitação com a duração pretendida 

foi efetuado em duas etapas: 

Etapa 1. cálculo da precipitação com duração de 30min ou 6 h recorrendo 

respetivamente ao parâmetro b1 do intervalo [5 min – 30 min] ou 

[30 min - 6 h], de acordo com o intervalo onde se insere a duração do 

tempo de concentração da respetiva bacia; 

Etapa 2. determinação da precipitação com a duração igual ao tempo de 

concentração (tc), com base na precipitação calculada na Etapa 1 e do 

parâmetro b2 do intervalo do intervalo [5 min – 30 min] ou [30 min - 6 

h], de acordo com o intervalo onde se insere a duração do tempo de 

concentração da respetiva bacia; 

A relação de precipitação utilizada foi a seguinte: 

 

Ptc             - precipitação com duração igual ao tempo de concentração [mm] 

P24        - precipitação em 24 h [mm] 

b1 e b2  - parâmetro da curva IDF para o intervalo de tempo correspondente [-] 

Os resultados obtidos encontram-se no Quadro A.9. 

Quadro A.9| Precipitação com duração igual aos tempos de concentração das sub-bacias de cada zona (T = 100 anos) 

Bacias 
Duração 
[horas] 

Precipitação
[mm] 

Bacias 
Duração 
[horas] 

Precipitação
[mm] 

B4 0,56 h 31,90 C8 0,82 h 36,90 

B10 1,41 h 45,37 C13 1,10 h 41,18 

B12 2,20 h 53,79 C15 1,27 h 43,59 

B13 0,25 h 10,38 D1 0,25 h 10,44 

B20 0,36 h 13.90 D4 0,72 h 35,00 

B26 0,28 h 11,44 E1 0,88 h 37,86 

B28 0,38 h 14,33 F1 0,73 h 35,18 

C1 1,29 h 43,78 G1 1,39 h 45,08 

C6 1,69 h 48,65    
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Hietogramas da precipitação 

De toda a precipitação que ocorre sobre as sub-bacias hidrográficas em análise, as que 

dão origem a escoamento superficial direto designam-se por precipitações efetivas, 

quando se lhe retiram as perdas relativas à infiltração e interceção e as perdas 

ocorridas nas depressões no solo. Estas perdas de precipitação foram estimadas no 

presente estudo por recurso ao método do SCS. Não obstante se ter considerado esta 

estimativa na simulação dos hidrogramas de cheia com o HEC-HMS, os hietogramas de 

precipitação total utilizados foram previamente construídos para intensidades de 

precipitação não uniforme, e com base na curva de intensidade-duração-frequência 

anteriormente referida. 

Para tal, adotou-se uma discretização temporal, ∆t, correspondente a 1/3 do tempo de 

concentração e hietogramas da precipitação com 3 blocos com disposição alternada, o 

que de acordo com a literatura, corresponde à situação mais conservativa (ao 

hietograma de precipitação que gera um maior caudal de ponta).  

Na Figura A.1 e Quadro A.10 apresentam-se, respetivamente, os hietogramas de 

precipitação alternados, para o período de retorno 100 anos, e as correspondentes 

distribuições de valores da precipitação em cada bloco para as 17 sub-bacias drenantes 

em análise, nas zonas B, C, D, F, E, G e H. 
 

ZONA B 

  

B4 B10 

  

B12 B13 
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B20 B26 

 

B28 

ZONA C 

  

C1 C6 

  

C8 C13 

 

C15 



54 | P á g i n a  

 

ZONA D 

  

D1 D4 

ZONA E 

 

E1 

ZONA F 

 

F1 

ZONA G 

 

G1 

Figura A.1| Hietogramas de precipitação alternados para cada sub-bacia drenante para os nós de 
referência de cada zona. Período de retorno de 100 anos.
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Quadro A.10| Precipitação por bloco para o período de retorno de 100 anos para cada sub-bacia 
drenante para os nós de referência (com 3 blocos alternados com durações de 1/3tc) 

B4 B10 B12 B13 B20 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

0,00 - 0,19 12,64 0,00 - 0,47 12,83 0,00 - 0,73 10,76 0,00 - 0,08 2,14 0,00 - 0,12 2,87 

0,19 - 0,38 15,20 0,47 - 0,94 25,99 0,73 - 1,47 35,27 0,08 - 0,17 6,67 0,12 - 0,24 8,94 

0,38 - 0,56 4,06 0,94 - 1,41 6,54 1,47 - 2,20 7,76 0,17 - 0,25 1,56 0,24 - 0,36 2,09 

B26 B28 C1 C6 C8 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

0,00 - 0,09 2,36 0,00 - 0,13 2,96 0,00 - 0,43 13,30 0,00 - 0,56 9,73 0,00 - 0,27 14,55 

0,09 - 0,19 7,36 0,13 - 0,25 9,21 0,43 - 0,86 24,17 0,56 - 1,13 31,90 0,27 - 0,55 17,03 

0,19 - 0,28 1,72 0,25 - 0,38 2,16 0,86 - 1,29 6,31 1,13 - 1,69 7,01 0,55 - 0,82 5,32 

C13 C15 D1 D4 E1 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

0,00 - 0,37 13,92 0,00 - 0,42 13,35 0,00 - 0,08 2,16 0,00 - 0,24 14,81 0,00 - 0,29 14,45 

0,37 - 0,73 21,32 0,42 - 0,85 23,95 0,08 - 0,17 6,71 0,24 - 0,48 15,28 0,29 - 0,59 17,95 

0,73 - 1,10 5,94 0,85 - 1,27 6,28 0,17 - 0,25 1,57 0,48 - 0,72 4,91 0,59 - 0,88 5,46 

F1 G1    

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

Blocos 
[h] 

Pincremental 
[mm] 

      

0,00 - 0,24 14,77 0,00 - 0,46 12,92       

0,24 - 0,49 15,44 0,46 - 0,93 25,65       

0,49 - 0,73 4,96 0,93 - 1,39 6,50       

 

Caudais de ponta e hidrogramas de cheia 

Fórmula Racional 

A fórmula racional é traduzida pela expressão seguinte: 
 

 

C - coeficiente de escoamento [-] 

I - intensidade média da precipitação (considerando-se, no presente estudo durações 

da precipitação iguais aos tempos de concentração das sub-bacias em análise) [m/s] 

A - área da bacia [m2] 

O coeficiente de escoamento (C) da fórmula racional foi considerado, no presente 

estudo, igual a CNAMCIII/100, igualdade esta que se sabe não corresponder à realidade, 

uma vez que, atendendo à forma como estas variáveis se relacionam, se conclui que o 

coeficiente do escoamento da fórmula racional é usualmente inferior a este rácio. No 
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entanto, devido à incerteza na quantificação exata deste parâmetro (C), assumiu-se 

uma estimativa por excesso do mesmo para se obterem caudais de cheia do lado da 

segurança. Assim, os parâmetros que permitiram aplicar a Fórmula Racional e assim 

obter os respetivos caudais de ponta em cada sub-bacia em análise foram os que 

constam do Quadro A.11. 

Quadro A.11| Caudais de ponta de cheia calculados pela Fórmula Racional (T= 100 anos) 

Bacias tc (h) C (-) I (mm/h) A (km
2
) 

Qponta 

(m
3
/s) 

B4 0,56 0,87 69,9 0,25 4,29 

B10 1,41 0,93 39,7 0,56 5,73 

B12 2,20 0,89 30,2 0,21 1,56 

B13 0,25 0,93 117,0 0,15 4,62 

B20 0,36 0,95 93,7 0,05 1,35 

B26 0,28 0,94 108,7 0,09 2,45 

B28 0,38 0,94 91,6 0,06 1,33 

C1 1,29 0,87 42,0 0,34 3,48 

C6 1,69 0,96 35,5 0,20 1,87 

C13 1,10 0,95 46,4 0,28 3,39 

C15 1,27 0,88 42,3 0,46 4,72 

D1 0,25 0,87 116,5 0,15 4,11 

D4 0,72 0,97 60,2 0,17 2,76 

E1 0,88 0,97 53,1 0,05 0,65 

F1 0,73 0,95 59,7 0,07 1,18 

G1 1,39 0,94 40,1 ,011 1,10 

Hidrogramas de cheia calculados com o HEC-HMS 

Os hidrogramas de cheia e os correspondentes caudais de ponta de cheia foram 

obtidos com o software HEC-HMS, desenvolvido por USACE (1990), considerando os 

hietogramas de projeto na aplicação do modelo do hidrograma unitário do SCS. 

Os parâmetros de entrada no modelo foram: 

i) números do escoamento correspondentes a cada sub-bacia drenante; 

ii) percentagem de área impermeabilizada em cada sub-bacia drenante; 
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iii) tempo de lag (tlag)
2 – conforme usualmente adotado, considerou-se que 

o tempo de lag corresponde a 60% do tempo de concentração de cada 

sub-bacia drenante; 

iv) adoção do método de cálculo (Soil Conservation Service); 

v) condições de fronteira de montante e jusante (respetivamente sub-

basin tool and sink tool). 

Com base nesta metodologia obtiveram-se os hidrogramas de cheia assim como os 

respetivos valores de caudal de ponta e volumes de cheia para o período de retorno de 

100 anos para cada sub-bacia drenante para os nós de referência que foram 

considerados nas simulações do escoamento no interior da rede coletora pluvial. Tanto 

os hidrogramas de cheia como os caudais de ponta e volumes são apresentados no 

seio do relatório, no capítulo 3 nas Figuras 3.2 a 3.8 e Quadro 3.3, onde as Figuras 3.6 a 

3.8 correspondem as aos hidrogramas efluentes das bacias de retenção do Livramento, 

da Figueira e da Adutora determinados em estudos anteriores. 

Escoamento superficial nas sub-bacias 

 

Figura A.2| Série temporal do escoamento superficial (m
3
/s), nas sub-bacias B4, B10, B12 e B13

                                                 
2
  intervalo de tempo entre os instantes temporais correspondentes ao centro de gravidade do 

hietograma de precipitação efetiva uniforme (com duração D) e aos caudais de ponta do hidrograma 

unitário.  
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Figura A.3| Série temporal do escoamento superficial (m
3
/s), nas sub-bacias B20, B26, B28 

 

Figura A.4| Série temporal do escoamento superficial (m
3
/s), nas sub-bacias C1, C6, C8, C13 e C15 
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Figura A.5| Série temporal do escoamento superficial (m3/s), nas sub-bacias D1, D4 

 

Figura A.6| Série temporal do escoamento superficial (m
3
/s), nas sub-bacias E1, F1 e G1 
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Anexo 2 – Caudais de transbordo nos 
nós de cálculo da rede coletora pluvial 

Simulação C1 – Coletores limpos 

 

Figura A.7| Caudais de transbordo nos nós N13 a N18 

 

Figura A.8| Caudais de transbordo nos nós N12 a N07 
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Figura A.9| Caudais de transbordo nos nós N06 a N04 

 

Figura A.10| Caudais de transbordo nos nós N03 a N01 e N20 a N21 

 

Figura A.11| Caudais de transbordo nos nós b04 a b09 
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Figura A.12| Caudais de transbordo nos nós b10 a b15 

  

Figura A.13| Caudais de transbordo nos nós b16 a b22 

 

Figura A.14| Caudais de transbordo nos nós b23 a b28 
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Figura A.15| Caudais de transbordo nos nós b29 a c05 

 

Figura A.16| Caudais de transbordo nos nós c06 a c11 

 

Figura A.17| Caudais de transbordo nos nós c12 a c15 
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Figura A.18| Caudais de transbordo nos nós d01 a d04 


