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RESUMO 

O crescimento demográfico verificado ao longo das últimas décadas teve como 

consequência direta o aumento da ocupação urbana das bacias hidrográficas. Este 

crescimento populacional trouxe consigo uma gradual impermeabilização dos solos, o 

que provoca nos territórios uma cada vez maior vulnerabilidade aos fenómenos de cheia 

rápida, devido à existência de eventos extremos de precipitação. A maior 

impermeabilização dos solos, aliada às crescentes alterações climáticas, é uma das 

principais causas de cheias em meio urbano, sendo uma das maiores problemáticas dos 

tempos modernos. Assim, torna-se urgente a adoção de medidas de mitigação que se 

adequem ao combate do risco de cheias em meio urbano, tendo em conta sistemas 

sustentáveis de gestão das águas e do solo.  

Nesta dissertação foi feita uma revisão bibliográfica acerca das cheias urbanas e os seus 

impactes e foram apresentadas algumas medidas de mitigação frequentemente 

aplicadas. Posteriormente foi usado um programa informático para estimar qual a 

influência da impermeabilização do solo no escoamento de águas pluviais no campus da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro na cidade de Vila Real, fazendo 

simulações e comparando resultados obtidos entre o cenário existente (real) e dois 

cenários de simulação extremos (um deles onde existe uma diminuição da 

permeabilidade do solo e o outro onde existe um aumento da permeabilidade), 

englobando vários parâmetros hidrológicos e biofísicos.  

Como seria de esperar, o escoamento superficial aumenta quando a impermeabilização 

aumenta. Quando são aplicadas medidas sustentáveis de mitigação de cheias em meio 

urbano, e consequentemente se verifica uma diminuição da impermeabilização, o 

escoamento superficial diminui, fazendo com que o risco de cheia urbana também 

diminua. 
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ABSTRACT 

The demographic growth observed over the past decades had, as a direct consequence, 

the increase of urban occupation of the water basins. This population growth has 

brought with it a gradual soil sealing, which causes an increasing vulnerability to rapid 

floods episodes due to the existence of extreme precipitation events. A greater soil 

sealing, combined with increasing climate changes, is the major cause of flooding in 

urban areas, being one of the biggest problems of modern times. Thus, it is urgent to 

adopt mitigation measures that are appropriate to combat the risk of flooding in urban 

areas, according to sustainable management of water and soil systems. 

In this work was made a bibliographical revision about the urban floods and their 

impacts and some frequently applied mitigation measures were presented. Then, a 

computer program was used to estimate the influence of soil waterproofing on the flow 

of rainwater on the campus of the University of Trás-os-Montes e Alto Douro in the city 

of Vila Real, simulating and comparing results obtained between the existing scenario 

and two extreme simulation scenarios (one where there is a decrease in soil permeability 

and the other where there is an increase in permeability), encompassing several 

hydrological and biophysical parameters. 

As expected, surface runoff increases when waterproofing increases. When sustainable 

flood mitigation measures are applied in urban areas, and consequently there is a 

decrease in waterproofing, the runoff decreases, making the risk of urban flooding also 

decrease. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente mais de metade da população mundial vive em áreas urbanas (Depietri et 

al., 2012). Devido à constante expansão a que estas áreas estão sujeitas, as cidades, 

especialmente aquelas onde a urbanização não foi planeada ou mal planeada, estão cada 

vez mais vulneráveis a riscos hidro-meteorológicos, nomeadamente a cheias e às suas 

inundações (Depietri et al. (2012), Rocha, 2001, UNDP, 2008). O mau planeamento por 

vezes tem origem nas atividades humanas que alteram profundamente o uso do solo e a 

sua gestão, afetando assim a hidrologia que determina o risco das inundações, os 

recursos hídricos (para as necessidades humanas e ambientais) e o transporte e a 

diluição dos poluentes (Wheater and Evans, 2009).  

A urbanização desenvolvida de forma intensa nas médias e grandes cidades provoca 

alterações significativas no uso e ocupação do solo, nomeadamente o aumento das áreas 

de superfície impermeáveis, o que contribui para uma diminuição da infiltração das 

águas pluviais. Assim, há um aumento do escoamento superficial e da pressão sobre as 

redes de drenagem destas águas. Por isso, as cheias em áreas urbanas tornam-se cada 

vez mais frequentes (Junior and Santos, 2013). Existe, portanto, um aumento do risco de 

cheia e diminuição de recarga do aquífero, uma vez que os padrões de drenagem urbana 

são alterados pelo aumento da urbanização e impermeabilização do solo (Commission, 

2012). A superfície impermeável cobre a maior parte das áreas das cidades e devido às 

alterações climáticas e ao efeito ilha de calor (padrão térmico que sugere a existência de 

uma cidade com um microclima resultante de modificações na ocupação do solo e na 

composição da atmosfera) a precipitação nas cidades tende a intensificar-se, ocorrendo 

com mais frequência fenómenos de precipitação intensa (ELECS, 2015, Lopes, 2006). 

Estes eventos extremos induzem assim um aumento das cheias urbanas e, 

consequentemente, o aumento de impactes na sociedade e no ambiente (IPCC, 2001).  

A falta de controlo dos fenómenos naturais, tais como o controlo climatológico e 

hidrológico, assim como a falta de investimento tecnológico, de instrumentos de gestão, 

política e planeamento com uma perspetiva integrada de controlo da drenagem pluvial 

urbana e o disciplinamento dos usos e ocupação do solo, são apontados como os 

principais fatores que influenciam o processo de cheias urbanas (Junior and Santos, 

2013).   
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Desta forma, é necessário melhorar a retenção da água das chuvas e a infiltração dentro 

de toda a bacia urbana, onde há geralmente um enorme número de habitações, empresas 

e outro tipo de infraestruturas onde as inundações podem representar elevados prejuízos 

económicos, por vezes até a perda de vidas humanas (Yamashita et al., 2015).  

No presente, nas áreas urbanas ainda predominam infraestruturas de águas pluviais 

convencionais, que foram projetadas para transportar rapidamente a água das chuvas 

para os sistemas de escoamento. No entanto, desde os anos 1990, altura em o 

desenvolvimento sustentável começou a ganhar uma nova importância, as 

infraestruturas urbanas de escoamento de água começaram a ser alvo de uma grande 

reavaliação (ELECS, 2015). Identificar as águas pluviais como um recurso e o 

reconhecimento pelo seu uso benéfico está a tornar-se cada vez mais frequente e por 

isso, muitos novos sistemas sustentáveis de drenagem urbana e melhores práticas de 

gestão são testadas a uma escala global (Berndtsson, 2010). A sustentabilidade da 

drenagem urbana apresenta como principais objetivos a minimização dos impactes do 

desenvolvimento sobre a quantidade dos recursos da água, a minimização dos impactes 

sobre a qualidade da água e a melhoria das condições ambientais e da amenidade dos 

meios urbanos (Woods-Ballard et al., 2007).  

A Comunidade Europeia, com a implementação de diretivas quadro (Diretiva nº 

2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro e na Diretiva nº 

2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro) transpostas para 

a lei portuguesa através do Decreto-Lei nº115/2010 de 22 de outubro a da Lei da Água 

(decreto-lei nº 58/2005, de 29 de dezembro), tem revelado uma atenção especial a esta 

temática e propõe metas ambiciosas para a implementação de estratégias de mitigação 

das cheias. Esta importância é também reconhecida no documento da comissão 

“Ambiente na Europa, Avaliação Dobris” (EEA, 1995) que assume uma importância 

acrescida aos riscos naturais nas zonas urbanas, nomeadamente as cheias urbanas (AEA, 

1998). Estes documentos pretendem responder às preocupações relativas à mitigação 

dos efeitos das cheias. 

A presente dissertação integra-se no Mestrado em Engenharia Civil da Escola de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta 

dissertação surge no seguimento da nova importância que as águas pluviais urbanas têm 

vindo a ganhar no seio da comunidade científica e politica. Devido à vulnerabilidade 
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que as cidades apresentam, torna-se essencial a análise do comportamento das águas 

pluviais em meio urbano. Assim, nos últimos anos, uma especial atenção tem sido dada 

a Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável (SuDS) que surgiram para colmatar a 

problemática das cheias num mundo cada vez mais urbanizado.  

Este estudo interdisciplinar deverá ser exploratório para perceber melhor o 

comportamento dos caudais superficiais perante diferentes ocupações e 

impermeabilidade dos solos em meio urbano e, consequentemente, perceber como os 

ecossistemas urbanos responderão à variabilidade climática. Este tipo de análises é 

proporcional a uma melhor gestão e planeamento urbano do risco de cheias, o que 

contribui para reduzir os impactes dos riscos naturais e melhorar a interações naturais 

com as atividades humanas. 

1.1. Objetivos e Estrutura de Dissertação 

Esta dissertação tem como objetivo estudar a mitigação do risco de cheias em meio 

urbano, utilizando como ferramenta um programa informático designado por i-Tree e 

recorreu a um caso de estudo em que a área de estudo é o campus da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, na cidade de Vila Real. As estratégias usadas para 

alcançar o objetivo desta dissertação foram, numa primeira fase a identificação de 

medidas estruturais que possam combater a diminuição ou supressão do risco de cheias 

em meio urbano e posteriormente, através do programa informático i-Tree Hydro, que 

fornece uma análise detalhada da permeabilidade dos solos, fazer uma simulação entre o 

cenário existente e dois cenários alternativos.  

Ao contrário da maioria dos trabalhos científicos, este trabalho não segue a estrutura 

habitual de uma dissertação, não tendo, por isso, nenhum tipo de metodologia 

desenvolvida. 

A dissertação foi organizada em cinco capítulos. O 1º capítulo corresponde à introdução 

do tema e apresentação dos objetivos. No 2º capítulo é apresentado o estado da arte, 

onde é efetuada uma descrição das cheias urbanas e os seus impactos, os vários tipos de 

escoamento existentes e as possíveis técnicas de mitigação de cheias em meio urbano. O 

3º capítulo, organizado em quatro subcapítulos, corresponde à apresentação e 

desenvolvimento do caso de estudo e nele é caracterizada a área de estudo, o software i-

Tree e os vários cenários usados nesta dissertação. A síntese e discussão dos resultados 
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é feita no 4º capítulo. Por fim, no 5º capítulo são apresentadas as conclusões e sugestões 

de trabalhos futuros. 
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2. CHEIAS URBANAS E OS SEUS IMPACTOS 

Desde os tempos primordiais, que as cheias têm afetado a vida humana (Rocha, 2001, 

Jha, 2011). Este fenómeno pode ser de origem natural, de origem natural agravada pelo 

homem e por acontecimentos induzidos pela ação humana, tais como a ruptura de 

infraestruturas, como por exemplo canais e barragens (Araújo, 2013, Rocha, 2001). O 

processo de urbanização e a insuficiência hidráulica dos sistemas de drenagem são duas 

das causas mais comuns das cheias urbanas (Maia and Ribeiro, 1998). 

As cheias estão associadas a alguns eventos naturais extremos de precipitação, 

escoamento fluvial, agitação marítima ou atmosférica, degelo e sismos, que acontecem 

numa área geográfica conhecida como uma bacia de drenagem (Figura 1) (Andjelkovic, 

2001). Em meio urbano as cheias tendem a ocorrer quando o excesso do volume da 

chuva não consegue ser drenado e ocupa a bacia hidrográfica, inundando as áreas 

próximas. Nas áreas urbanas o impacte deste efeito é amplificado pela ação humana 

devido à impermeabilização das superfícies e canalização das linhas de água. As cheias 

urbanas, por atingirem e afetarem áreas densamente ocupadas, podem originar impactes 

consideráveis e irreparáveis para a população (Figura 1) (Leandro, 2013). 

 

 
Figura 1 - Caracterização estruturação do risco de cheias (adaptado de Leandro (2013) 

As cheias urbanas são causadas pela diminuição dos processos de infiltração, resultado 

das altas taxas de impermeabilidades do solo e consequente aumento do escoamento 

CONSEQUÊNCIAS 

Danos, morte, destruição, perdas económicas, interrupção de serviços, poluição, trauma. 

RECETOR - exposição ao impacto da cheia 

Pessoas, bens, valores ambientais, infra-estruturas. 

PERCURSO 

Escoamento superficial em linhas de água, galgamento e inundações de margens e vias de 
comunicação, sobrecargas de coletores, escoamento em áreas urbanas 

ORIGEM 

Precipitação, escoamento fluvial, agitação marítima/atmosférica, degelo, sismo 
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superficial (Junior and Santos, 2013, Lopes, 2006). Estas tendem a ocorrer quando 

eventos de precipitação que geram um escoamento superficial é superior à capacidade 

dos sistemas de drenagem (Barros, 2005). 

Com o intuito de reduzir os impactes provocados pelas cheias, de efetuar planos de 

gestão adequados para avaliar os elementos que interferem na dinâmica dos cursos 

hídricos, é importante o estudo detalhado de características e parâmetros físicos da 

bacia, tais como o relevo, o uso e ocupação do solo (Junior and Santos, 2013).  

É também importante reconhecer os vários aspetos que as cheias apresentam, tais como 

o climático, o social, o económico, o institucional e o técnico (Andjelkovic, 2001): 

 O aspeto climático refere-se às condições climáticas que podem levar à 

ocorrência de cheias. Em zonas urbanas, a precipitação curta e intensiva provou 

ser tão crítica como a precipitação de longa duração; 

 O aspeto social está relacionado com a forma como as inundações ocorrem em 

diferentes contextos. Em zonas urbanas, diz respeito à intensidade e frequência 

da interrupção da vida pública e do trânsito, por exemplo; 

 O aspeto económico refere-se a questões de financiamento, de operação e de 

manutenção de sistemas de proteção contra as cheias. A drenagem local de 

águas pluviais e a proteção contra cheias é geralmente financiada pelos 

municípios, enquanto a proteção regional é principalmente realizada através da 

contribuição governamental; 

 O aspeto institucional refere-se ao papel dos governos no processo de tomada de 

decisão. O aumento da participação de organizações não-governamentais é 

também notório; 

 O aspeto técnico aborda os conceitos e os trabalhos a realizar normalmente para 

a proteção contra cheias. Em condições urbanas, o conceito de "dupla 

drenagem" é usualmente mais aplicado, introduzindo a distinção entre o serviço 

de drenagem de águas pluviais e a proteção contra as cheias urbanas.  

Para Andjelkovic (2001) a principal causa de cheias urbanas está relacionada com 

eventos de tempestades severas ou tempestades precedidas por uma precipitação 

moderada de longa duração que satura o solo. As cheias ocorrem tanto em superfícies 

urbanizadas (ruas, parques de estacionamento, pátios, parques) como em pequenos 

riachos urbanos.  
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Assim, percebe-se que as cheias perturbam os sistemas sociais dos países e das cidades, 

e causam enormes perdas económicas. Os impactes produzidos pela diminuição do 

escoamento nas áreas urbanas podem originar (Andjelkovic, 2001):  

 Perda de vidas humanas; 

 Danos às propriedades pessoais e públicas, tais como habitações, propriedades 

comerciais e propriedades industriais;  

 Inundação de infraestruturas rodoviárias causando a paralisação do tráfego; 

 Entrada de águas pluviais em sistemas de águas residuais; 

 Estragos nas estações de tratamento de águas residuais municipais; 

 Sobrecarga dos sistemas de drenagem de águas residuais; 

 Interrupção de serviços como o abastecimento de água, esgotos e fornecimento 

de energia; 

 Exigências de limpeza e efeitos adversos sobre a estética; 

 Perturbação dos ecossistemas e riscos para a saúde humana;  

 Poluição dos cursos de água locais; 

 Perdas económicas. 

As alterações do uso e ocupação do solo, nomeadamente a alteração de superfícies 

naturais permeáveis para superfícies impermeáveis (superfícies artificiais) originam o 

aumento do escoamento das águas pluviais e dos volumes totais de escoamento. Tal faz 

com que haja uma diminuição da capacidade de armazenamento natural do solo. A 

infiltração da água através da humidificação da vegetação e da interceção e 

desnivelamento do armazenamento natural é importante na análise do risco de cheias, 

pois a alteração do armazenamento de água, como consequência da urbanização, 

provoca mudanças significativas nas características temporais do escoamento numa área 

urbanizada (Andjelkovic, 2001). 

As cheias urbanas são também responsáveis por um aumento da degradação ambiental, 

porque induzem um aumento alarmante de compostos poluentes nos corpos de água 

naturais. O escoamento de águas pluviais pode transportar resíduos orgânicos, 

nutrientes, bactérias, sólidos suspensos, metais pesados, óleos, resíduos de animais e 

outros resíduos tais como resíduos de pneus, de escape dos veículos, compostos 

químicos, resíduos provenientes da rua e sedimentos locais de construção. Técnicas de 

controlo indicam que há um rápido aumento na concentração de poluentes, após a 



 

 

8 

 

ocorrência de uma tempestade, aumentando assim o impacte negativo da ocorrência 

destes fenómenos (figura 2). 

 

Figura 2 - Esquematização do impacte da urbanização no aumento da poluição e risco de cheias (adaptado de Andjelkovic (2001)). 

 

Para minimizar os impactes das cheias é importante pensar em estratégias de mitigação. 

Para tal, é importante considerar sistemas de controlo sustentáveis de águas pluviais 

urbanas. 
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2.1. Escoamento superficial e escoamento de base 

O escoamento de uma bacia hidrográfica define-se como a quantidade de água que 

atravessa uma secção de um curso de água num determinado intervalo de tempo (ano, 

mês, dia, etc.). O escoamento pode ser expresso em volume (m
3
, hm

3
, km

3
) ou em altura 

de água (mm) (Rodrigues et al., 2012). 

Numa fase inicial de um evento de precipitação, por ação de obstáculos e vegetação, a 

água pode ser intercetada e não atinge o solo. Se o evento prosseguir, a água atinge a 

superfície terrestre e pode ser evaporada, infiltrada ou retida em depressões. Durante 

este período, o aumento de caudal no curso de água deve-se unicamente à pequena 

fração de água precipitada diretamente na rede hidrográfica (Quintela, 1992). 

Posteriormente, se o evento de precipitação se prolongar e se esta exceder a capacidade 

de campo (ocorre quando todos os microporos do solo estão ocupados com água), 

devido ao efeito da gravidade, o volume de água excedente escoa desde a superfície do 

terreno até à linha de água mais próxima, dando assim origem ao escoamento 

superficial. As linhas de água de menor secção (sulcos, ravinas, regatos, ribeiros) 

associam-se a outras de secção sucessivamente maior (rios) e estes virão por fim a 

comunicar com o mar (Lencantre and Franco, 2003).  

Assim e por efeito da evapotranspiração, quando a zona de água do solo apresenta 

deficiência de água em relação à capacidade de campo, toda a água infiltrada fica retida. 

À medida que o teor de água aumenta, a capacidade de infiltração (quantidade de água 

infiltrada por unidade de tempo e área) reduz-se e por isso, aumenta a quantidade de 

água escoada à superfície. Quando o solo atinge a capacidade de campo, a água 

infiltrada passa para a zona de saturação e com desfasamento no tempo, esta pode 

enriquecer as reservas de água subterrânea. No entanto, por outro lado, parte da água 

infiltrada pode ter movimento com componente horizontal e devido a uma maior 

permeabilidade no sentido horizontal, atinge novamente a superfície. 

Quanto á origem, o escoamento que atravessa uma secção de um curso de água consiste 

em: 

 Escoamento superficial (ou escoamento direto): quando atinge a rede 

hidrográfica e desloca-se sobre a superfície do terreno, sem se infiltrar. Resulta 

da precipitação útil, ou seja, resulta da fração da precipitação que, depois de 
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satisfeitos os processos de evaporação, infiltração e retenção superficial, chega à 

rede hidrográfica. Durante períodos de precipitação intensa é a componente mais 

significativa do escoamento e, logo após esta cessar, a importância do 

escoamento superficial diminui. 

 

 Escoamento de base (ou subterrâneo): provém da água infiltrada que atingiu a 

zona de saturação. Resulta da parcela da precipitação sujeita a processos de 

infiltração profunda. Esta componente representa a contribuição para o 

escoamento superficial das reservas hídricas subterrâneas acumuladas nos 

aquíferos. Apresenta pouca importância durante os períodos de precipitação 

intensa e, assim que as outras componentes se esgotam, consiste na totalidade do 

escoamento. 

 

 

2.2. Mitigação de cheias em meio urbano: medidas estruturais 

As cheias são fenómenos naturais que não podem ser evitados, pois quando as causas 

naturais estão para além da capacidade de intervenção do homem, a sua ocorrência não 

pode ser eliminada. No entanto, podem ser estudadas, analisadas e implementadas 

medidas de mitigação que têm como finalidade não agravar e/ou diminuir a intensidade 

das cheias, ou seja, medidas de mitigação que procuram atenuar ou até prevenir os 

efeitos negativos (Diretiva da EU, 2006).  

A mitigação de cheias é um processo contínuo e a longo-prazo, que ocorre antes da 

ocorrência de um desastre e, de uma forma técnica, não há risco de cheia que não possa 

ser mitigado, mas o seu custo é um fator determinante (Andjelkovic, 2001). 

As medidas mitigadoras consistem em medidas de âmbito estrutural e não-estrutural 

(Figura 3). As medidas estruturais compreendem a construção de estruturas que visam o 

controlo da água e do uso do solo e, dependendo do facto de utilizarem, ou não, vastas 

áreas são consideradas de carácter extensivo ou intensivo, respetivamente. Como 

exemplo de medidas extensivas pode referir-se por exemplo a florestação, e as 

intensivas consistem em estruturas pontuais e lineares, tais como bacias de retenção, 

diques, canais, etc. (Araújo, 2013).  
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Por sua vez, as medidas não-estruturais consistem em diretrizes legislativas ou 

institucionais, nas quais os instrumentos de ordenamento do território assumem especial 

importância. Exemplos de outras medidas não-estruturais são os sistemas de alerta e 

aviso, planos de emergência, seguros, educação ambiental, planeamento do uso do solo, 

incentivos de implementação de atividades menos vulneráveis e permutas de terrenos 

(Araújo, 2013). 

 
Figura 3 - Medidas de mitigação (adaptado de: Araújo (2013)) 

 

A ordem em que as medidas de mitigação são aplicadas é de primordial importância. 

Uma sequência ideal seria primeiramente desenvolver a consciência pública que leva à 

criação de vontade política e consequentemente à elaboração e aprovação de leis e 

regulamentos. Em segundo lugar a sugestão de medidas de redução de risco. Por último 

a formação e realização de simulacros. Em última análise, a condição orientadora de 

mercado para a indústria de seguro de cheias deve ser criada com a finalidade de 

proteger os cidadãos do potencialmente elevado custo de danos causados pelas cheias. 

Outras ações de mitigação incluem a redução da vulnerabilidade física, da 

vulnerabilidade da economia e o reforço da estrutura social da comunidade. Estas ações 

podem ser realizadas a nível individual, a nível da comunidade e do estado. As 

organizações não-governamentais, organizações de voluntariado e organizações 

socioculturais também podem desempenhar um papel importante neste contexto. 

Apesar de não ter uma definição formal, a mitigação de cheias pode ser aceite como um 

conjunto de medidas que alteram a exposição de pessoas e bens relativamente às cheias. 

Isto reflete a natureza universal das medidas de gestão de cheias que não têm natureza 
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estrutural. A sua natureza não-estrutural levou alguns países a considerar a mitigação 

como medidas institucionais, enquanto outros países preferiram usar o nome de 

“melhores práticas de gestão” (BMP - Best Management Practice, em inglês), que está a 

ser usada em contexto urbano há já alguns anos (Andjelkovic, 2001). 

Na Europa, surgiu recentemente, juntamente com os ideias de sustentabilidade, o termo 

SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems, em inglês) que significa Sistemas 

Urbanos de Drenagem Sustentável e têm vindo a obter uma grande popularidade 

(Woods-Ballard et al., 2007). 

Assim, os SUDS são sistemas de drenagem construídos em meio urbano que procuram 

imitar o ciclo natural da água, exemplificam o ciclo existente no local anteriormente à 

construção de edifícios e impermeabilização dos solos. Estes sistemas, que funcionam 

através do aumento da evapotranspiração e da infiltração, da retenção da água no solo e 

da promoção da biodiversidade e do tratamento de água, apresentam como objetivos 

principais a diminuição do escoamento superficial. Desta forma, os SUDS têm como 

objetivo principal a minimização dos impactes do desenvolvimento na quantidade e 

qualidade do escoamento superficial e a maximização do bem-estar e as oportunidades 

de biodiversidade (Woods-Ballard et al., 2007). 

 Quando comparados com os sistemas de drenagem tradicionais, estes sistemas são 

vantajosos em termos de necessidades de manutenção e operações de limpeza e 

conferem valor estético aos locais onde estão inseridos. Por apresentaram uma 

configuração simples e direta, estes sistemas são de fácil compreensão por parte dos 

utilizadores locais, dos observadores e das equipas de manutenção. Exemplo destes 

sistemas são as valas, as valas drenantes, os poços de infiltração, as bacias de retenção, 

pavimentos permeáveis, coberturas com vegetação/ajardinadas, entre outras (Woods-

Ballard et al., 2007). 

Uma vez que a presente dissertação consiste na proposta de medidas de mitigação 

estruturais, segue-se uma descrição das técnicas mais comuns dos SUDS, reconhecidas 

internacionalmente. Estas medidas estruturais de controlo na origem, pretendem 

melhorar o desempenho dos sistemas num (ou mais de um) dos três objetivos principais 

dos SUDS.   

 Faixas Filtrantes 
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As faixas filtrantes, também conhecidas como faixas relvadas de regularização, são 

áreas largas e levemente inclinadas de relva ou outra vegetação densa que tornam 

possível a infiltração do escoamento proveniente de áreas impermeáveis adjacentes. 

Estas faixas, além de promoverem a infiltração, contribuem para uma melhoria da 

qualidade da água, pois atuam como filtros para a retenção de contaminantes presentes 

no escoamento pluvial. Ao reduzir-se a velocidade de escoamento permite-se a 

deposição das partículas e a absorção de moléculas pelos caules das plantas (Townsend 

and Chatfield, 2004, Woods-Ballard et al., 2007). 

 Valas revestidas com vegetação  

Valas revistas com vegetação (do termo em inglês “swales”) são estruturas lineares de 

escoamento de caudais. São projetadas para transportar e/ou armazenar o escoamento e, 

se as condições do solo permitirem, promovem a infiltração da água no solo. Estas 

estruturas consistem em amplos canais, rasos, cobertos com relva ou outra vegetação 

adequada e podem ter associada uma subcamada de material grosseiro, com a finalidade 

de funcionar como uma trincheira de infiltração. Estes sistemas apresentam-se como 

alternativas às valetas e aos coletores (Council, 2004, Woods-Ballard et al., 2007), pois 

quando comparados, as valas revestidas com vegetação apresentam as seguintes 

vantagens (Council, 2004): 

o Os caules da vegetação promovem, por deposição e infiltração, a 

remoção de sedimentos médios a grosseiros e os contaminantes que lhes 

estejam associados; 

o Desde que o solo subjacente seja adequado reduzem o volume de 

escoamento, pela promoção de infiltração; 

o Diminuem a velocidade de escoamento e, por consequência, atrasam as 

pontas de cheia; 

o Durante o tempo seco permite a circulação de peões, 

o Antes da entrada no sistema de drenagem de águas pluviais, promovem 

um pré-tratamento das águas pluviais. 

 De forma a funcionarem corretamente, as valas de vegetação devem ter uma inclinação 

entre 1% e 5%. A redução da velocidade de escoamento contribui não só para atenuar as 

pontas de cheias, mas também proporciona a deposição de sedimentos e promove uma 

melhoria da qualidade da água. Para potenciar a capacidade de tratamento de 
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contaminantes, a água deverá permanecer no fundo da vala. Tal, aumenta a eficiência 

dos processos biológicos responsáveis pela promoção dos compostos poluentes 

(Council, 2004). 

 

 

 Bacias de retenção 

As bacias de retenção são depressões na superfície, projetadas para armazenar as águas 

escoadas e facilitar a sua infiltração no solo. Além da componente estética, estas bacias 

apresentam também características paisagísticas (Woods-Ballard et al., 2007, 

Bainbridge, 2009). 

Por permitirem o armazenamento temporário da água da chuva, estas bacias diminuem 

o risco de cheias a jusante e, por isso, têm como principal objetivo a atenuação de picos 

de cheia. Além disso, devido à sedimentação associada à baixa velocidade de 

escoamento, proporcionam uma melhoria da qualidade da água.  

Quando à implantação, as bacias de retenção podem apesentar duas estruturas diferentes 

pelo facto de terem ou não um corpo de água permanente: as bacias de retenção a seco 

ou com nível de água permanente. Estes dois tipos de bacias apresentam como principal 

diferença o desempenho relativamente ao tratamento de contaminantes. A bacia com a 

presença de um corpo de água permanente permite a ocorrência de processos biológicos 

de tratamento de água, que contribuem para uma boa eficiência de remoção de 

contaminantes. Por sua vez, as bacias de retenção secas são unicamente concebidas para 

atenuação de caudais de ponta, isto é, são concebidas para acumular água com uma 

duração máxima na ordem de alguns dias, período correspondente à ocorrência de 

precipitações mais ou menos significativas (Bainbridge, 2009). 

 Estruturas de infiltração  

Estruturas de infiltração são dispositivos que armazenam temporariamente o 

escoamento de um evento de precipitação e permitem ao mesmo tempo a sua infiltração 

no solo. Estas estruturas são preenchidas com material permeável e recebem água de 

superfícies permeáveis que fluem para estas estruturas. Para tal, são usados diversos 

tipos de estruturas, tais como (Woods-Ballard et al., 2007):  
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o Bacias de infiltração: apresentam um funcionamento semelhante às 

bacias de retenção. Estão localizadas sobre os solos com boa capacidade 

de infiltração e são concebidas para permitir a infiltração da água retida 

ao longo de um período de tempo (dias). Estas estruturas permitem 

receber escoamento de grandes áreas. 

o Poços de infiltração: são poços escavados e preenchidos com material 

grosseiro com uma elevada razão de vazios. Estas estruturas permitem a 

infiltração do escoamento de pequenas áreas, como por exemplo 

edifícios individuais. 

o Trincheiras de infiltração: estruturas semelhantes aos poços de 

infiltração, as trincheiras de infiltração são estruturas lineares e 

preenchidas com material permeável. A água de superfícies permeáveis 

flui para estas estruturas e é filtrada e transportada para outros locais. 

Assim, estas estruturas promovem a infiltração e o transporte de água 

para a fase seguinte da cadeia da gestão de drenagem. Oferecem uma 

grande resistência ao escoamento e, por aumentar o tempo de 

concentração da bacia, contribui para uma redução das pontas de cheia.  

 Pavimentos permeáveis 

Os pavimentos permeáveis são superfícies permeáveis que permitem a infiltração da 

água da chuva numa camada de armazenamento subjacente, na qual, a água é 

armazenada antes de ser infiltrada no solo. Estes pavimentos consistem em uma 

superfície porosa sobre uma camada de armazenamento, composta por material 

grosseiro com uma razão elevada de vazios (Woods-Ballard et al., 2007). Geralmente, 

estes pavimentos são compostos por duas camadas de agregados (um agregado fino ou 

médio e outro maior) mais a camada do pavimento propriamente dito (Araújo et al., 

2000). Os pavimentos permeáveis devem ser instalados sobre solos com boa capacidade 

de infiltração e pouco compactados. Estas estruturas devem estar associadas a um 

sistema de drenagem, para encaminhar os caudais em excesso (Woods-Ballard et al., 

2007).  

Ao promover a infiltração da água da chuva, estas estruturas reduzem o volume de água 

a escoar pelo sistema de drenagem. Para além de proporcionarem um aumento da 

infiltração da água da chuva, estas estruturas apresentam um impacte positivo na 

qualidade da água, pois a percolação e o tempo de retenção na camada subjacente 



 

 

16 

 

contribuem para a ocorrência de processos de filtração e deposição de contaminantes.No 

entanto, os processos de infiltração colmatam o meio poroso e por isso, é necessário sua 

substituição ou manutenção em intervalos regulares (Woods-Ballard et al., 2007).   

 Telhados verdes 

Os telhados verdes são sistemas que consistem na cobertura dos telhados dos edifícios 

com vegetação. Estes telhados são colocados sobre uma camada de drenagem, 

juntamente com outras camadas de proteção, impermeabilização e isolamento (Woods-

Ballard et al., 2007). Assim, o objetivo das camadas inferiores é de proteção do telhado 

e o das camadas superiores é permitir a retenção da precipitação e servir para o 

crescimento das plantas, uma vez que simulam o substrato natural (Folkestone and 

Hythe, 2013).  

Esta técnica utiliza as plantas e o seu substrato para fornecer um armazenamento 

temporário das águas das chuvas e, como consequência, minimizar o escoamento 

existente nestas áreas. Os telhados verdes oferecem ainda um benefício de 

biodiversidade e isolamento térmico e acústico (Folkestone and Hythe, 2013). Assim, 

esta técnica, ajuda não só a diminuir o escoamento superficial, mas também a combater 

a degradação ambiental e contribui para um aumento dos espaços verdes. Tal, faz com 

que as cidades se tornem mais confortáveis, mais equilibradas e sustentáveis 

(Oberndorfer et al., 2007, GSA, 2011). 

Os telhados verdes são cada vez mais utilizados para introduzir benefícios, tanto à 

escala da construção como do ambiente urbano (Figura 4) (Mentens, Raes et al. 2006, 

Rasmussen and Carter 2006, Gendreau, Rochefeuille et al. 2007).  

 

Figura 4 - Benefícios dos telhados verdes (adaptado de Oberndorfer et al. (2007)) 

 

Benefícios de Contrução 

• Proteção da camada de 
impermabilização; 

• Conforto térmico; 

• Conforto acústico 

Benefícios do ambiente urbano 

• Redução do efeito "ilha de calor 
urbano"; 

• Melhoria da qualidade do ar; 

• Aumento da biodiversidade 
urbana; 

• Estética; 

• Redução do escoamento urbano 
na fonte. 
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A interceção de uma fração da precipitação e sua consequente evapotranspiração, 

devido à ação das plantas e do substrato presente na estrutura dos telhados verdes, pode 

contribuir para a redução dos volumes anuais de escoamento em mais de 50%. Estas 

reduções, medidas em escalas de tempo de 10 a 18 meses variam entre 46% e 86% 

(Berndtsson, 2010, Voyde et al., 2010, Gregoire and Clausen, 2011, Stovin et al., 2012). 

No entanto, estas interações dependem das características do telhado verde e das 

condições climáticas. Ainda assim, a capacidade de retenção varia bastante de um 

evento de chuva para outro, dependendo da humidade inicial do telhado e da 

importância dos eventos de chuva (Li and Yeung, 2014). 

2.3. i-Tree 

Para este estudo, o comportamento do caudal escoado superficialmente nos diversos 

tipos de ocupação do solo, foi analisado recorrendo ao software do Serviço Florestal do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, o i-Tree. No capítulo 

seguinte encontra-se a apresentação do caso de estudo assim como todos os dados 

necessários para a análise referida. 

A urbanização altera significativamente o escoamento e a qualidade da água devido ao 

aumento das superfícies impermeáveis, o aumento de emissões poluentes de várias 

fontes e a diminuição da cobertura vegetal natural. Essas mudanças levam ao aumento 

do escoamento após tempestades, a potenciais problemas de inundações e a um aumento 

do empobrecimento da qualidade da água, fator que afeta a saúde humana e o seu bem-

estar. 

O i-Tree é um software desenvolvido pelo Serviço Florestal do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos da América (USDA Forest Service) que fornece uma 

análise da florestação urbana e comunitária e ferramentas de avaliação dos seus 

benefícios. Assim, ao quantificar os serviços ambientais que a vegetação, 

nomeadamente as árvores, fornecem, o uso deste software é importante para auxiliar os 

esforços das comunidades na avaliação e defesa e gestão florestal urbana.  

O i-Tree tem sido utilizado por comunidades, organizações sem fins lucrativos, 

consultores, voluntários e estudantes para descrever a floresta urbana em todas as 

escalas desde árvores individuais até parcelas, bairros, cidades e estados inteiros. Ao 

compreender os serviços dos ecossistemas locais que as árvores fornecem, os 

utilizadores do i-tree podem fazer a ligação entre as atividades de gestão florestal 
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urbanas e a qualidade ambiental e habitabilidade da comunidade. Seja o interesse 

apenas em uma única árvore ou uma floresta inteira, o i-Tree fornece dados de 

referência que podem ser usados para demonstrar e estabelecer prioridades na tomada 

de decisões mais eficazes. 

O software i-Tree, apresenta ainda diversas ferramentas, tais como i-Tree Eco, o i-Tree 

Hydro, o i-Tree Streets e o i-Tree Vue. Para a presente análise, a ferramenta utilizada foi 

o Hydro. 

 i-Tree Hydro 

O i-Tree Hydro é o primeiro modelo hidrológico urbano específico para vegetação. É 

projetado para modelar os efeitos das mudanças na cobertura do solo com árvores 

urbanas e com superfícies impermeáveis, calculando vazões horárias e qualidade da 

água a nível das bacias hidrográficas. É uma aplicação independente, projetada 

especificamente para lidar com os efeitos da vegetação urbana. Permite que os gestores 

de recursos naturais urbanos e urbanistas possam quantificar os impactos das mudanças 

nas árvores e nas coberturas impermeáveis na hidrologia local, de modo a auxiliar as 

decisões de gestão e planeamento.  

Assim, este modelo pode ser usado para determinar como as várias práticas de gestão 

(incluindo a florestação urbana) afetam a qualidade da água. Além disso, permite alterar 

as entradas de dados relativos à precipitação para simular tempestades de diversas 

intensidades. Os resultados podem ser usados para melhorar a gestão da floresta e fazer 

o planeamento urbano, contribuindo, assim, para uma melhoria da qualidade da água e 

para reduzir o risco de cheias. 

O i-Tree Hydro é uma combinação de dois módulos. Um módulo base concebido para 

simular mudanças no caudal, de hora em hora, devido a mudanças na vegetação urbana 

e nos revestimentos impermeáveis, e um módulo de qualidade da água que utiliza 

saídas, a partir do programa de base, para simular alterações. 

A aplicação informática permite ainda aos utilizadores alterar das características das 

coberturas impermeáveis. Assim, o i-Tree Hydro permite comparar cenários reais 

(cenários base) com cenários alternativos especificados pelo utilizador. Posteriormente, 

o software quantifica e ilustra graficamente e em quadros resumo as mudanças horárias, 
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os caudais totais e a qualidade da água, permitindo assim ao utilizador observar as 

alterações entre o cenário existente e um cenário alternativo. 
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3. APRESENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CASO DE 

ESTUDO 

Esta dissertação encontra-se estruturada segundo a representação da Figura 5. Esta visou 

o conhecimento de técnicas de mitigação de cheias e a compreensão dos fatores 

biofísicos da área de estudo, o campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, e culminou com a simulação de cenários através da ferramenta informática i-

Tree Hydro e a sua subsequente análise. 

 

Figura 5 - Estrutura de trabalho. 

 

Numa primeira fase foi efetuada uma revisão bibliográfica sobre as cheias urbanas, a 

sua origem, os seus impactos e consequências, problemática da urbanização, 

escoamento superficial e de base, mitigação de cheias e SuDS. 

Na fase seguinte foram analisados os aspetos biofísicos da área de estudo, o campus da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, nomeadamente o clima, o solo, o relevo 

e a altitude e a vegetação. Foi também analisado o software que serve como ferramenta 

de análise de vários cenários, sendo os mesmos descritos imediatamente a seguir. 

Na síntese do trabalho foram efetuadas duas simulações entre o cenário existente (base) 

e os dois cenários propostos, sendo que num deles foram aplicadas medidas de 

mitigação de cheias urbanas. Posteriormente é feita uma análise dos resultados obtidos, 

sendo que estes foram obtidos sob a forma de gráficos e sob a forma de uma tabela com 

um resumo geral dos cenários modelados. Esta análise serve para se compreender até 

que ponto um agravamento na percentagem de área permeável ou uma otimização da 
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mesma através de sistemas de drenagem sustentáveis ajudam a planear a mitigação de 

cheias em meio urbano. 

O estudo refere-se apenas ao mês de janeiro de 2012 porque foi o único mês em que se 

conseguiu obter os dados da precipitação essenciais para um cruzamento de dados com 

a informação obtida pela equipa do i-Tree da estação meteorológica de Vila Real. 

 

3.1. Área de estudo 

3.1.1. Localização 

A área de estudo está situada na cidade de Vila Real. Esta cidade situa-se a norte de 

Portugal, a uma altitude de 450 metros, rodeada pelas montanhas do Marão e Alvão e 

por isso, está localizada numa espécie de vale. O centro da cidade está localizado na 

margem direita do Rio Corgo, afluente do Rio Douro. Vila Real é capital de distrito e é 

caraterizada por dois tipos de paisagem, a paisagem montanhosa (devido às serras do 

Alvão, do Marão e ao vale da Campeã) e paisagem agrícola (devido aos vinhedos que 

preenchem os socalcos) (Lourenço, 2011). O presente estudo concentrou-se na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), sendo o alvo de estudo todo o 

seu campus.  

O campus da UTAD está localizado sobre as terras onde anteriormente se situava a 

Quinta dos Prados e a Quinta de Nossa Senhora de Lurdes e apresenta uma topografia 

acidentada. O campus distribui-se por áreas agrícolas e por áreas verdes, sendo estas 

últimas constituídas, na sua essência, por matas de castanheiros, carvalhos autóctones, 

pinheiros e eucaliptos. Naturalmente integrado no campus, a UTAD possui um jardim 

botânico com uma diversidade de espécies que, ao longo do tempo, foi sendo adquirida 

de vários lugares do mundo. Assim, estima-se que a área verde possui cerca de 1000 

espécies vivas, formando assim, um importante conjunto arquitetónico-paisagístico 

(Magalhães, 2014).  

De referir também que a UTAD tem mais de duas décadas de existência e ao longo dos 

anos tem vindo a sofrer modificações, como é exemplo disso mesmo o aumento do 

edificado do campus. Na Figura 6 encontra-se delimitada a área de estudo. 
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Figura 6 - Identificação do campus da UTAD na cidade de Vila Real. 

 

3.1.2. Caracterização Sumária 

 Clima 

 O município de Vila Real, área na qual se insere o campus da UTAD, por estar 

localizado num planalto rodeado pelas Serras do Alvão e Marão e pertencer á bacia 

hidrográfica do rio Douro. É influenciado por um clima temperado mediterrânico.  

Na zona de Trás-os-Montes, o Inverno é caracterizado por temperaturas relativamente 

baixas e com chuvas concentradas nas estações frias. Por sua vez, o Verão é curto e 

geralmente bastante quente (Miranda et al., 2006). Em Vila Real, a precipitação média 

anual é superior a 1000 mm (gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Média de precipitação total e valores da quantidade máxima diária para Vila Real (adaptado 

de IPMA (2011)) 

 

 Solo 

A taxa de infiltração da água depende das propriedades físicas do solo. Para a análise 

deste trabalho, o parâmetro mais importante a considerar é a textura do solo, pois, é 

através desta que o valor da condutividade hidráulica do solo é estimado. A textura do 

solo é caracterizada pela presença e dimensão das partículas. Assim, o solo pode ser 

caracterizado por textura grosseira (ou ligeira), pesada (ou fina) e média (Dambrós and 

Marta-Costa, 2015). Para as diferentes texturas do solo correspondem diferentes valores 

de condutividade hidráulica, de infiltração e de teor de humidade.  

 Relevo e Altitude 

A cidade de Vila Real, zona onde se insere este estudo, localiza-se na zona mais baixa 

da região de Trás-os-Montes, caracterizada por ter um relevo bastante acidentado e onde 

é rara a existência de terras planas (Martinho, 2009). Relativamente à altitude, o campus 

da UTAD, tem cotas que variam entre os 428m e os 480m de altitude (Figura 7). 
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Figura 7 - Relevo do campus da UTAD 

 

 

 Vegetação 

A dinâmica da água no solo é influenciada pelas características da vegetação. A 

vegetação contribui para a redução da evaporação, aumenta a capacidade de infiltração 

e protege o solo da erosão. Além disso, evita a sedimentação das partículas nas partes 

mais baixas do terreno (Da Silva et al., 2007). Características como o tipo de raiz, de 

folha e o hábito de crescimento das plantas, influenciam a infiltração da água no solo, 

como por exemplo: i) o apodrecimento das raízes que formam canais que auxiliam a 

condução da água em profundidade e ii) folhas mais eretas que captam e conduzem 

mais água em direção ao tronco e à zona radical. Além disso, a vegetação contribui para 

diminuir a compactação e melhorar a estrutura do solo. Também o sistema radicular das 

plantas, nomeadamente sistemas radiculares mais denso, proporciona uma maior 

porosidade e arejamento do solo. Tal faz com que, a infiltração da água no solo seja 

favorecida (Pitol and Salton, 1993). 

As zonas verdes do campus da UTAD são constituídas por áreas florestais e 

ajardinadas. Nestas áreas integra-se naturalmente um jardim botânico constituído por 

mais de mil espécies. 
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3.2. Aplicação do i-Tree no caso de estudo 

A planta usada para a presente análise foi gentilmente fornecida pelo Grupo de Estudos 

Territoriais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (GETER-UTAD). 

Considerando essa planta e georreferenciação QGIS, foram efetuadas todas as edições 

necessárias e úteis de acordo a preencher todos os requisitos da ferramenta i-Tree 

Hydro.  

Recorrendo ao QGis, foi feita uma análise à ocupação dos solos do campus e foi 

estimada a área referente a cada parcela correspondente a cada tipo de ocupação do solo 

(Figura 8). 

 

Figura 8 - Tipo de ocupação do solo (impermeável, árvores, solo livre, herbáceas, arbustos e água) do 

campus da UTAD. 

 

Obtidas as áreas correspondentes a cada uso do solo, foram determinadas as 

percentagens correspondentes (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Resumo da entrada de dados referentes ao tipo de ocupação do solo do cenário existente 

(base). 

  Área (km
2
) Percentagem (%) 

Impermeável 1.5328 64.5 

Árvores 0.4375 18.4 

Solo Livre 0.2387 10.0 

Herbáceas 0.1392 5.9 

Arbustos 0.0268 1.1 

Água 0.0012 0.1 

Total 2.38 100.0 

 

 Entrada de dados 

O i-Tree encontra-se apenas parametrizado para estudos localizados em diversos locais 

dos Estados Unidos da América (EUA) e parametrizados para “projetos internacionais”. 

Uma vez que a área de estudo da presente dissertação diz respeito ao campus da UTAD, 

localizado na cidade de Vila Real em Portugal continental, algumas entradas de dados 

foram preenchidas de acordo com os valores padrão para projetos internacionais, 

estabelecidos pelo i-Tree. 

Para o funcionamento correto do programa foram necessárias duas alterações. A 

primeira correspondeu à alteração do separador decimal do sistema numérico operativo, 

de “vírgula” para “ponto” e a segunda foi a alteração do formato da data de “Português 

(Portugal)” para “Inglês (Estados Unidos)”.  

De seguida, as áreas referentes a cada uma destas parcelas foram introduzidas no i-Tree 

Hydro. 

a) Dados relativos à área de estudo 

O Modelo Digital de Elevação (DEM) foi a primeira entrada de dados a ser inserida no 

i-Tree. Para tal, foi necessária a planta do campus, referida anteriormente, na qual a área 

em estudo já se encontrava delimitada. De seguida, foi necessário projetá-la num 

adequado sistema de coordenadas, o Sistema Universal Transverso de Mercator (UTM) 

em metros, proceder à sua conversão de Raster para ASCII e por fim gravá-la na 

extensão DAT, de modo a ter o ficheiro no formato correto a ser utilizado no programa 

i-Tree Hydro (Figura 12). 
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O segundo parâmetro a preencher foi a localização do estudo. Uma vez que na base de 

dados do programa só existem cidades norte americanas e a presente análise é sobre 

uma área internacional, foi necessário procurar uma cidade presente na base de dados, 

com latitude e altitude semelhantes a Vila Real (Figura 11).  

O terceiro parâmetro, “características básicas da bacia hidrográfica” referente à área 

de estudo, necessita do preenchimento de alguns dados, previamente recolhidos através 

de uma análise efetuada à planta com QGIS, tais como: i) área da bacia hidrográfica (em 

quilómetros quadrados, km
2
); ii) percentagem de cobertura de árvores presente na área 

de estudo; iii) índice de área foliar das árvores, onde o valor usado foi uma média 

aproximada com base em todos os projetos i-Tree Eco efetuados pelo Serviço Florestal 

dos Estados Unidos (o valor médio é de 4.7, no entanto foi usado o valor padrão que é 

de 5.0); iv) percentagem da cobertura de folhagem persistente das árvores e arbustos da 

área de estudo, que normalmente ronda os 10% e que pode variar um pouco de lugar 

para lugar, sendo que, habitualmente, não existem grandes diferenças no que toca à 

percentagem relativa às árvores e aos arbustos; v) data e hora inicial, bem como data e 

hora final, que dão a indicação do primeiro e do último registo de tempo dos dados de 

caudal observados e vi) dados da estação meteorológica utilizadas no modelo de 

execução (Figura 11). 

Como quarto parâmetro há a considerar os dados de caudal observado. Uma vez que a 

análise não foi realizada com base numa só bacia hidrográfica, foi escolhida a opção 

“Desejo prever o caudal para uma área de estudo” (“I wish to predict streamflow for a 

non-gaged stream”), sendo que na simulação serão usados valores estimados (Figura 

11). 

Por fim, no último parâmetro de informações relativas à área de estudo, temos os dados 

da estação meteorológica. Os dados podem ser inseridos automaticamente através da 

escolha da estação meteorológica que está mais próxima da área de estudo, mas 

tratando-se de um projeto internacional os dados tiveram que ser manualmente inseridos 

através de dois ficheiros (referentes ao clima e à evaporação) devidamente formatados 

(Figura 9). Os dados usados para preencher este parâmetro dizem respeito à precipitação 

horária (mm) do mês de janeiro do ano de 2012. Esta informação foi recolhida e 

fornecida pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA). Posteriormente, os 

dados da precipitação foram gerados pela equipa do programa i-Tree, que cruzaram os 
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dados da precipitação com os dados da estação meteorológica de Vila Real para obter 

um ficheiro respetivo ao clima e evaporação necessário para parâmetros seguintes.  

Os dados das estações meteorológicas são um contributo importante porque são usados 

para simular o caudal da área de estudo. Ao escolher a estação meteorológica é 

premente selecionar uma estação que represente a área de estudo inteira. Os eventos de 

precipitação podem ser altamente localizados, portanto, pode haver ocasiões em que 

esteja a chover na área de estudo em questão mas não na estação meteorológica, ou 

vice-versa. Os parâmetros que entram na simulação dos cenários em estudo e que são 

obtidos na estação meteorológica apresentam-se no Quadro 1 dos anexos. 

 

Figura 9 - Entrada de Dados: dados relativos à área de estudo. 

 

De uma forma resumida, os dados utilizados nos diversos parâmetros referidos acima 

estão representados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Resumo da entrada de dados nos parâmetros referentes ao terreno da área de estudo.  

Categoria Valor Unidades 

Área do terreno (área de estudo) 2,38 km
2
 

Percentagem da cobertura de árvores 18,4 % 

Índice de área foliar das árvores 5,0 - 

Cobertura de árvore de folhagem persistente 5,0 % 

Cobertura de arbusto de folhagem persistente 5,0 % 

Data/hora de início (Local) 01/01/2012 

00:00:00 

mm/dd/aaaa 

hh:mm:ss 

Data/hora de fim (Local) 01/30/2012 

00:00:00 

mm/dd/aaaa 

hh:mm:ss 

 

 

b) Tipos de ocupação do solo 

Os dados utilizados neste ponto referem-se ao tipo de ocupação do solo e ao tipo de 

cobertura sob a copa das árvores. 

Através do QGIS foram calculadas as percentagens relativas às áreas dos vários tipos de 

ocupação do solo: arbustos, plantas herbáceas, água (neste caso só existe uma cobertura 

deste tipo, que é um espelho de água), áreas impermeáveis (edifícios, ruas, passeios, 

equipamentos desportivos) e solo livre. Estes parâmetros são importantes, pois, ajudam 

a descrever as condições da ocupação do solo da área de estudo para se poder efetuar 

uma simulação mais correta no que diz respeito ao escoamento natural. Neste ponto, o 

valor da percentagem da ocupação do solo relativo a árvores já foi preenchido 

anteriormente, uma vez que foi necessário introduzi-lo para as várias etapas de 

processamento iniciais, como por exemplo para o cálculo da evapotranspiração. 

Relativamente aos tipos de cobertura sob a copa da árvore os valores utilizados foram os 

valores padrão. Normalmente assume-se que toda a cobertura sob a copa das árvores é 

permeável ou que se situa entre os 90% e os 100% (Figura 10). 
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Figura 10 - Entrada de dados: parâmetros da ocupação do solo. 

 

De uma forma resumida, os dados utilizados para os diversos parâmetros acima 

referidos estão representados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Resumo da entrada de dados nos parâmetros da ocupação do solo. 

Categoria Valor Unidades 

Tipo de ocupação de solos (total deve ser 100%) 

Cobertura de árvores  18,4 %  

Cobertura de arbustos  1,1 %  

Cobertura de herbáceos  5,9 %  

Cobertura de água 0,1 %  

Cobertura impermeável  64,0 %  

Cobertura de solo livre  10,5 %  

Índice de área foliar das árvores  5,0 -  

Índice de área foliar dos árbutos 2,2 - 

Índice de área foliar dos herbáceos 1,6 - 

Cobertura impermeável diretamente ligada  100 % 

Tipo de ocupação de solos sob a copa da árvore (total deve ser 100%) 

Cobertura permeável  93,9 %  

Cobertura impermeável 6,1 %  

 

c) Parâmetros hidrológicos 

No caso dos parâmetros hidrológicos foram introduzidos valores padrão existentes no i-

Tree. Dos parâmetros apresentados neste ponto, considerados pelo software i-Tree como 

parâmetros hidrológicos, apenas foi selecionado o tipo de textura do solo que melhor 
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corresponde à zona de estudo. No caso deste estudo o tipo de textura que melhor 

caracteriza a área estudada é a franco-arenosa (Figura 12). 

Para as diferentes texturas do solo, estão definidos valores padrão de condutividade 

hidráulica, de infiltração e de teor de humidade.  

Estes valores estão padronizados para as diferentes texturas de solo no i-Tree Hydro, de 

acordo com o Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Valores padronizados no i-Tree Hydro: sucção da face molhada, teor de humidade e 

condutividade hidráulica de superfície. 

Capacidade 

de infiltração 
Textura do solo 

Sucção da Face 

Molhada (m) 

Teor de 

humidade  

(m) 

Condutividade 

hidráulica de 

Superfície  

(cm/h) 

Maior Arenosa 0,0495000 0,2085000 11,7800000 

↑ 

Areno-Franca 0,0613000 0,2005000 2,9900000 

Franco-Arenosa 0,1101000 0,2060000 1,0900000 

Franca 0,0889000 0,2170000 0,3400000 

Franco-Limosa 0,1668000 0,2430000 0,6500000 

Franco-Argilo-Arenosa 0,2185000 0,1650000 0,1500000 

Franco-Argilosa 0,2088000 0,1545000 0,1000000 

Franco-Argilo-Limosa 0,2730000 0,2160000 0,1000000 

Areno-Argilosa 0,2390000 0,1605000 0,0600000 

Argilo-Limosa 0,2922000 0,2115000 0,0500000 

Menor Argilosa 0,3163000 0,1925000 0,0300000 

 

O tipo de textura do solo da UTAD foi determinado através da carta de solos de Vila 

Real, fornecida pelo Grupo de Estudos Territoriais da UTAD. Depois de efetuado um 

enquadramento com a área de estudo, verificou-se que no campus predominam dois 

tipos de solo, solos antrossolos e solos leptossolos (Figura 11). Os antrossolos são solos 

excessivamente alterados pelo homem nos quais predomina a textura franco-arenosa ou 

até ligeiramente mais fina, enquanto os leptossolos são solos que surgem sobretudo em 

zonas de maior altitude e podem apresentar uma textura franca, franco-arenosa ou 

areno-franca (Monteiro, 2005). 

O solo da área de estudo apresenta uma textura do tipo franco-arenosa.  
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Figura 11 - Tipos de solo predominantes no campus da UTAD e nas zonas adjacentes. 

 

A calibração do projecto i-Tree Hydro envolve um processo de múltiplos passos de 

ajustamento de parâmetros até que o caudal modelado se assemelhe ao caudal real. O i-

Tree Hydro possui um sistema de auto calibração que usa os dados de caudal observado 

a partir de uma estação hidrométrica para identificar os parâmetros hidrológicos ideais 

de forma a ajustar os dados de caudal observado. O utilizador também pode inserir 

manualmente os valores dos parâmetros hidrológicos, ajustando os valores padrão que o 

modelo oferece. Geralmente, a autocalibração é a melhor opção para calcular os 

parâmetros hidrológicos locais, no entanto, apenas é possível em certos casos. Esta 

opção poderá ser usada quando a modelação é efetuada numa única bacia hidrográfica e 

não há registo de dados horários relativamente ao medidor de caudal. 

Caso a modelação não seja uma bacia hidrográfica, como é o caso da área de estudo da 

presente dissertação, geralmente são usados os parâmetros hidrológicos padrão 

existentes no software. O modelo simula vários processos hidrológicos (por exemplo 

precipitação, interceção, infiltração, evaporação, transpiração, neve derretida, caudal de 

escoamento e armazenamento) a fim de simular o caudal na estação hidrométrica. 

Uma vez que o caudal é dependente da precipitação, os dados da estação meteorológica 

devem ser escolhidos com cuidado. A calibração do modelo pode ser significativamente 

errada se os dados de precipitação locais não coincidirem com a bacia hidrográfica. Por 



 

 

33 

 

exemplo, se os dados de precipitação foram registados muito longe da bacia 

hidrográfica ou se os eventos de precipitação são muito localizados, a calibração estará 

errada, pois pode estar a chover na bacia, mas não estar a chover na estação 

meteorológica, ou vice-versa. 

 

 

Figura 12 - Entrada de dados: parâmetros hidrológicos. 

 

3.3. Cenários Simulados 

Uma das principais funções do i-Tree Hydro é mostrar como alterações relativas à 

quantidade de árvores, à cobertura vegetal ou alterações na ocupação do solo 

(transformação de superfície impermeável em cobertura herbácea, por exemplo) podem 

afetar a hidrologia da sua bacia hidrográfica. Assim, além da introdução da situação de 

referência (existente) anteriormente descrita, foram simulados dois cenários possíveis 

que se passam a descrever de seguida. 

Para a criação dos diferentes cenários apenas foram introduzidos novos parâmetros 

relativos ao tipo de ocupação do solo. 

 

3.3.1. Cenário 1: Diminuição da permeabilidade do solo 

No primeiro cenário foi concebido um modelo onde existe um aumento da área 

impermeável relativamente ao cenário atual. Uma possível construção de novas 
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infraestruturas poderá acontecer no futuro, o que diminuirá a área permeável e levará a 

uma diminuição da infiltração das águas pluviais. Consegue-se, portanto, verificar até 

que ponto aumenta o risco de cheias urbanas (Figura 13). 

 
Figura 13 – Cenário 1: diminuição da permeabilidade do solo na área de estudo. 

 

Obtidas as áreas correspondentes a cada uso do solo, foram determinadas as respetivas 

percentagens para o cenário 1 (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Resumo da entrada de dados relativos ao cenário 1 (diminuição da permeabilidade do solo). 

Tipo de ocupação de solo Área (km
2
) Percentagem (%) 

Impermeável 1,7083 71,9 

Árvores 0,1127 4,7 

Solo Livre 0,1297 5,5 

Herbáceas 0,3975 16,7 

Arbustos 0,0268 1,1 

Água 0,0012 0,1 

Total 2,38 100,0 

 

De seguida, as áreas obtidas foram introduzidas na zona do modelo correspondente ao 

tipo de ocupação do solo no i-Tree (Figura 14). 
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Figura 14 - Entrada de dados relativos ao tipo de ocupação do solo: cenário 1. 

 

 

3.3.2. Cenário 2: Aumento da permeabilidade do solo 

No segundo cenário aumentou-se a área permeável, através de medidas estruturais de 

mitigação, como por exemplo, colocação de telhados verdes, já anteriormente 

caracterizados. Aumentou-se desta forma a retenção de água por este tipo de estruturas, 

o que pode levar a uma diminuição do risco de cheias urbanas, procedeu-se, ainda, à 

reflorestação do solo livre passando este a estar ocupado com árvores (Figura 15). 
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Figura 15 – Cenário 2: aumento da permeabilidade do solo na área de estudo. 

 

Obtidas as áreas correspondentes a cada uso do solo, foram determinadas as 

percentagens correspondentes (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Resumo da entrada de dados relativos ao cenário 2 (aumento da permeabilidade do solo). 

Tipo de ocupação do solo Área (km
2
) Percentagem (%) 

Impermeável 1.4933 62.8 

Árvores 0.6763 28.5 

Solo Livre 0.0000 0.0 

Herbáceas 0.1787 7.5 

Arbustos 0.0268 1.1 

Água 0.0012 0.1 

Total 2.38 100.0 

 

Posto isto, as áreas obtidas (Quadro 6) foram introduzidas no i-Tree no campo relativo 

ao tipo de ocupação do solo (Figura 16). 
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Figura 16 - Entrada de dados relativos ao tipo de ocupação do solo: cenário 2. 

 

3.3.3. Resumo dos Cenários Propostos 

No primeiro cenário de simulação, o cenário 1, houve uma diminuição da 

permeabilidade do solo em 7,4% devido à substituição de uma percentagem da área 

florestal e do solo livre por camadas de solo impermeável. Como pode ser verificado no 

quadro 7, a percentagem de solo impermeável passou de 64,5% para 71,9% (Quadro 7). 

A desmatação e a construção de infraestruturas foram a base deste cenário. Como 

resultados obteve-se um maior escoamento em meio impermeável e menor caudal de 

escoamento base. 
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Quadro 7 – Cenário existente vs cenário 1: resumo e diferenças na ocupação dos solos.  

 

Cenário 1 Cenário Existente Diferença 

  

Área 

(km
2
) 

Percentagem 

(%) 

Área 

(km
2
) 

Percentagem 

(%) 

Área 

(km
2
) 

Percentagem 

(%) 

Impermeável 1.7083 71.9 1.5328 64.5 0.1755 7.4 

Árvores 0.1127 4.7 0.4375 18.4 -0.3248 -13.7 

Solo Livre 0.1297 5.5 0.2387 10.0 -0.1090 -4.6 

Herbáceas 0.3975 16.7 0.1392 5.9 0.2583 10.9 

Arbustos 0.0268 1.1 0.0268 1.1 0.0000 0.0 

Água 0.0012 0.1 0.0012 0.1 0.0000 0.0 

Total 2.38 100.0 2.38 100.0 

  
   

   
Permeabilidade 

    
Impermeável 71.9% 

-7.4% 

    
Permeável 28.1% 

 

No segundo cenário de simulação, cenário 2, foram propostas algumas medidas de 

mitigação para aumentar a infiltração natural da água. No entanto, devido a limitações 

do programa só foi possível fazer dois tipos de alterações: implementação de telhados 

verdes e aumento da área florestal em detrimento da área do solo livre. O software i-

Tree Hydro só permite classificar o tipo de ocupação de solo como impermeável, 

árvores, arbustos, herbáceas, solo livre e água. Logo, a intenção de substituir as 

infraestruturas rodoviárias e passeios por pavimento poroso, por exemplo, ficou 

excluída porque não seria possível classificar este tipo de área, nem atribuir um 

coeficiente de escoamento ou percentagem de porosidade uma vez que o software não 

contempla estes parâmetros. Nos edifícios foram aplicados telhados verdes, o que 

aumentou a permeabilidade do solo em 1,7% (Quadro 8). Foi atribuída a classificação 

de herbáceas a este tipo de uso do solo por ser o que mais se adequa às classificações 

existentes e à própria estrutura implementada. Por outro lado, o solo livre existente foi 

substituído por solo florestal, aumentando o uso de solo correspondente a árvores em 

10%. Este tipo de medida também tem influência na simulação efetuada, uma vez que 

as raízes das árvores trazem maior benefício à infiltração da água do que um solo sem 

vegetação e que, por vezes, devido à sua compactação, leva ao surgimento de 

escoamento superficial devido à saturação do solo (Quadro 8). 
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Quadro 8 - Cenário existente vs cenário 2: resumo e diferenças na ocupação dos solos. 

 
Cenário 2 Cenário Existente Diferença 

  

Área 

(km
2
) 

Percentagem 

(%) 

Área 

(km
2
) 

Percentagem 

(%) 

Área 

(km
2
) 

Percentagem 

(%) 

Impermeável 1.4933 62.8 1.5328 64.5 -0.0395 -1.7 

Árvores 0.6763 28.5 0.4375 18.4 0.2387 10.0 

Solo Livre 0.0000 0.0 0.2387 10.0 -0.2387 -10.0 

Herbáceas 0.1787 7.5 0.1392 5.9 0.0395 1.7 

Arbustos 0.0268 1.1 0.0268 1.1 0.0000 0.0 

Água 0.0012 0.1 0.0012 0.1 0.0000 0.0 

Total 2.38 100.0 2.38 100.0 

  
   

   
Permeabilidade 

    
Impermeável 62.8% 

1.7% 

    
Permeável 37.2% 

 

 

3.4. Apresentação e Discussão de Resultados 

 

O i-Tree Hydro apresenta como resultados uma série de gráficos, tabelas e outros tipos 

de dados que permitem facilitar a análise da hidrologia e da qualidade da água obtida 

por simulação para a área de estudo. Uma vez executada a simulação, os resultados são 

apresentados sob a forma de resumo geral e de gráficos hidrológicos. 

 

3.4.1. Resumo Geral 

Neste resumo obtido nos resultados é apresentada uma visão geral dos dados 

introduzidos relativos ao projeto, incluindo a área de estudo, a precipitação total, o 

escoamento total e a ocupação dos solos (para o cenário existente (base) e para o 

cenário simulado (alternativo)).  

Na metade superior da Figura 17, são apresentados todos os dados previamente 

inseridos no programa. Na parte inferior pode ver-se a estimativa do escoamento para o 

cenário existente (base) e o cenário de simulação (alternativo), para cada uma das 

simulações. Para estas estimativas são apresentados em 4 indicadores: o escoamento 

total, referente ao escoamento superficial e ao escoamento de base; o escoamento de 

base, proveniente da água infiltrada; o escoamento no meio permeável, que ocorre 

quando o meio permeável atinge a saturação; o escoamento no meio impermeável, que 
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se refere ao escoamento superficial no meio impermeável. Os parâmetros que servem 

para comparar os dois cenários simulados são o caudal total, o maior e o menor caudal 

registado e respetivas datas, o caudal médio, o número de eventos com caudal de valor 

superior ao caudal médio e a respetiva duração, o número de eventos com caudal de 

valor superior a 1 desvio padrão (no que diz respeito a valores de caudal altos) e a 

respetiva duração e o número de eventos com caudal de valor inferior ao caudal médio e 

a respetiva duração. 

Na simulação efetuada para o cenário 1 (Figura 17), uma vez que a impermeabilidade 

aumenta relativamente ao cenário existente, nota-se sobretudo uma descida do caudal no 

escoamento total. No entanto essa descida torna-se mais significativa no caudal do 

escoamento de base. No que respeita ao escoamento no meio permeável este não existe, 

sendo que no meio impermeável aumenta do cenário existente para o cenário simulado, 

em que a impermeabilidade também é maior. 
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Figura 17 - Resumo Geral da simulação do i-Tree: cenário existente (base) vs cenário1 (alternative). 

 

Na simulação respeitante ao cenário 2 observa-se que o aumento da percentagem de 

árvores e a diminuição da área impermeável traduz-se num aumento do caudal no 

escoamento total e no escoamento de base. Relativamente ao escoamento no meio 

permeável continua a não existir e no meio impermeável pode verificar-se que existe 

uma descida (Figura 18). 
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Figura 18 - Resumo Geral da simulação do i-Tree: cenário existente (base) vs cenário 2 (alternative). 

 

Incluídos no resumo geral e como complemento às tabelas apresentadas, existem vários 

gráficos. A informação contida nestes gráficos pode ser alterada de acordo com o que se 

pretende, escolhendo os dados que o irão determinar. As opções disponíveis variam 

entre escoamento total, escoamento em meio permeável, escoamento em meio 

impermeável e escoamento de base. 

 

 Volume de água: escoamento estimado 

No programa poderá observar-se o volume total de escoamento estimado no cenário 

existente (base). Este gráfico agrega apenas o registo mensal. Como nesta dissertação a 

simulação foi efetuada apenas para um mês, só será visível o escoamento estimado para 
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esse mês. Importa referir que o escoamento estimado é o mesmo no cenário existente e 

nos cenários simulados. 

 Cenário existente (base) vs. Cenário simulado (alternativo): componentes 

do escoamento estimado 

Os resultados obtidos relativos a este aspeto mostram a diferença do escoamento 

estimado entre o cenário existente e os cenários simulados de acordo com os três tipos 

de escoamento que o modelo prevê: escoamento em meio permeável, escoamento em 

meio impermeável e escoamento de base. Visto não existir escoamento superficial em 

meio permeável, só são exibidos os outros dois tipos de escoamento. 

No gráfico 2, correspondente ao cenário 1, observa-se um aumento do volume do 

escoamento no meio impermeável, comparativamente com o cenário simulado. Já o 

escoamento de base diminui. 

 

 

Gráfico 2 - Cenário existente (base) vs. cenário 1 (alternative): componentes do escoamento estimado 

 

Por sua vez, no cenário correspondente ao cenário 2, verifica-se uma diminuição do 

escoamento no meio impermeável, em relação ao cenário existente, sendo que no 

escoamento de base se verifica um ligeiro aumento de caudal (gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Cenário existente (base) vs. cenário 2 (alternative): componentes do escoamento estimado 

 

3.4.2. Gráficos Hidrológicos 

O i-Tree Hydro gera vários gráficos e quadros onde exibe a hidrologia da bacia 

hidrográfica, ou da área de estudo. Estes gráficos podem ser usados para comparar e 

contrastar o volume total de água escoado e os componentes de caudal do período de 

tempo modelado. Ao observar as diferenças entre o cenário existente e os cenários 

simulados, pode ser explorado o efeito de alterações nos parâmetros da ocupação do 

solo. 

Todos os gráficos de escoamento mostram a precipitação na parte superior do gráfico, 

sendo os eventos de precipitação maiores os que se estendem para a parte inferior do 

gráfico; as taxas de precipitação correspondem ao eixo y da direita do gráfico. As 

curvas do caudal estão na parte inferior do gráfico e estão associadas aos valores no 

eixo y da esquerda. O eixo x representa o tempo. 

A informação contida nestes gráficos pode ser alterada de acordo com o que se 

pretende, escolhendo os dados que irão ser representados. As opções disponíveis variam 

entre precipitação, escoamento total, escoamento em meio permeável, escoamento em 

meio impermeável e escoamento de base. 

 

A. Volume de água: 
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 Escoamento estimado no cenário existente 

O gráfico 4 corresponde ao gráfico do volume total de escoamento estimado no cenário 

existente. Este gráfico agrega todos os registos semanais. O volume total de água gerado 

no caso real é igual nas simulações, pelo que o gráfico é o mesmo. 

 

Gráfico 4 – Volume de água: escoamento estimado 

 

 Cenário existente: componentes do escoamento estimado 

O gráfico 6 exibe a diferença do escoamento estimado do cenário existente de acordo 

com os três tipos de escoamento que o modelo prevê: escoamento em meio permeável, 

escoamento em meio impermeável e escoamento de base. Visto não existir escoamento 

em meio permeável, só são exibidos os outros dois tipos de escoamento. 

Como pode ser visualizado no gráfico 5, a maior parte do escoamento ocorre em meio 

impermeável, comparativamente com o ocorrido no escoamento de base. Nas semanas 

em que a precipitação foi menos significativa vê-se que o caudal do escoamento de base 

foi o único a ocorrer. 
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Gráfico 5 – Componentes do escoamento estimado para o cenário existente. 

 

 Cenário existente vs. cenário simulado: caudal total 

No gráfico 6 é comparado o volume total de escoamento no cenário existente (base) e 

no cenário simulado, em cada semana do mês. Encontra-se representado o volume de 

escoamento do cenário 1. Verifica-se um caudal total superior do cenário existente 

relativamente ao cenário de simulação, principalmente nas semanas onde existiu um 

volume de precipitação mais significativo. 
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Gráfico 6 - Cenário existente (base) vs. cenário 1 (alternative): escoamento total. 

 

No gráfico 7 está representado o volume de escoamento do cenário existente (base) e do 

cenário 2 (alternativo). Verifica-se que o caudal total é superior no cenário 2 

relativamente ao cenário existente, principalmente nas semanas onde existiu um volume 

de precipitação mais significativo. 

 

Gráfico 7 – Cenário existente (base) vs cenário 2 (alternative): escoamento total. 

 



 

 

48 

 

 Cenário existente vs. cenário de simulação: componentes do escoamento 

estimado 

No gráfico 8 é exibida a diferença do escoamento estimado do cenário existente e do 

cenário simulado, por semana, de acordo com os três tipos de escoamento que o modelo 

prevê: escoamento em meio permeável, escoamento em meio impermeável e 

escoamento de base. Visto não existir escoamento superficial em meio permeável, só 

são apresentados os outros dois tipos de escoamento. 

O gráfico 9 representa o cenário 1, onde se verifica que nas semanas em que a 

precipitação é mais significativa existe um aumento do escoamento em meio 

impermeável e uma diminuição no caudal do escoamento de base, comparativamente ao 

cenário existente. Nas semanas em que a precipitação não é tão significativa verifica-se 

apenas uma diminuição do caudal no escoamento de base, o único tipo de escoamento 

existente, em relação ao cenário existente. 

 

Gráfico 8 - Cenário existente (base) vs. cenário 1 (alternative): componentes do escoamento estimado. 

 

Por sua vez, o gráfico 9 representa o cenário 2, onde se verifica que nas semanas em que 

a precipitação é mais significativa existe uma diminuição do escoamento em meio 

impermeável e um aumento do caudal do escoamento de base, comparativamente ao 
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cenário existente. Nas semanas em que a precipitação não é tão significativa verifica-se 

apenas um aumento do caudal no escoamento de base, o único tipo de escoamento 

existente, em relação ao cenário existente. 

 

Gráfico 9 - Cenário existente (base) vs. cenário 2 (alternative): componentes do escoamento estimado. 

 

B. Caudal 

 Cenário Existente 

Este gráfico 11 representa a relação entre a precipitação e os vários tipos de caudal na 

área de estudo simulada, para o cenário existente. 

Pode verificar-se que os períodos onde existe precipitação correspondem a um grande 

escoamento no meio impermeável, sendo que o caudal de escoamento de base não é tão 

significativo (gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Relação da precipitação com os vários tipos de escoamento. 

 

 Cenários de simulação (alternativos) 

Os gráficos seguintes exibem igualmente a relação entre a precipitação e os vários tipos 

de caudal na área de estudo simulada, para os cenários de simulação. 

Pode verificar-se no gráfico 11, correspondente ao cenário 1, e no gráfico 12, 

correspondente ao cenário 2, que os períodos onde existe precipitação correspondem a 

um grande escoamento no meio impermeável, sendo que o caudal de escoamento de 

base não é tão significativo. Mesmo existindo precipitação, a mesma não foi tão 

significativa de modo a verificar-se um grande caudal de escoamento de base. A grande 

diferença entre os dois gráficos são os valores do volume de caudal superficial no meio 

impermeável, sendo este maior no cenário 1 em relação ao cenário existente e menor no 

cenário 2 em relação ao cenário existente. 
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Gráfico 11 – Cenário existente (base) vs. cenário 1 (alternative): relação entre a precipitação e os 

vários tipos de escoamento. 

 

 

 

Gráfico 12 - Cenário existente (base) vs cenário 2 (alternative): relação entre a precipitação e os vários 

tipos de escoamento. 

 

 

 



 

 

52 

 

 Cenário existente vs. Cenários de simulação 

Nos gráficos seguintes é exibida a precipitação em comparação com o caudal em meio 

impermeável, tanto do cenário existente como do cenário de simulação (alternativo) 

para a área de estudo simulada. Para uma melhor interpretação dos resultados foi 

definido o mesmo período de precipitação. 

No gráfico 13 está representada a diferença do escoamento em meio impermeável do 

cenário 1. De notar que para a precipitação existente entre as 21:00 e a 01:00 

corresponde uma grande quantidade de escoamento em meio impermeável, sendo que é 

mais significativa no cenário 1 em relação ao cenário existente. 

Pode verificar-se que existe um aumento do caudal no cenário 1 (alternative) 

relativamente ao cenário existente (base), devido ao aumento da impermeabilidade do 

solo no cenário de simulação. 

 

Gráfico 13 – Cenário existente (base) vs cenário 1 (alternative): relação da precipitação com o 

escoamento em meio impermeável e o escoamento de base. 

 

Por sua vez, no gráfico 14 está representada a diferença do escoamento em meio 

impermeável do cenário 2. Uma vez que a percentagem de solo impermeável não difere 
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muito de um cenário para o outro a diferença não é tão percetível neste gráfico como no 

gráfico do cenário 1. 

Pode verificar-se que para uma pequena redução da impermeabilidade do solo existe 

uma diminuição do caudal no cenário 2 (alternative) relativamente ao cenário existente 

(base). 

 

Gráfico 14 – Cenário existente (base) vs cenário 2 (alternative): relação da precipitação com o 

escoamento em meio impermeável e o escoamento de base. 

 

 Cenário de simulação vs. cenário existente  

Os gráficos seguintes exibem os resultados da diferença entre o caudal estimado no 

cenário existente e o caudal estimado no cenário de simulação. O resultado mostra o 

aumento ou a diminuição dos escoamentos (total e dos componentes) devido a 

mudanças nas condições de ocupação do solo. 

No gráfico 15, correspondente ao cenário 1, verifica-se o aumento do escoamento em 

meio impermeável quando ocorrem períodos mais significativos de precipitação. Os 

valores deste aumento são positivos porque a área impermeável aumenta no cenário 1, 

em relação ao cenário existente. 
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Gráfico 15 – Cenário 1 (alternative) vs cenário existente (base): variação do escoamento em meio 

impermeável. 

 

No gráfico 16, observa-se o cenário 2 e verifica-se uma variação do escoamento em 

meio impermeável quando ocorrem períodos mais significativos de precipitação. Esta 

variação ocorre no sentido negativo do gráfico uma vez que a área impermeável diminui 

no cenário 2, em relação ao cenário existente. 
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Gráfico 16 – Cenário 2 (alternative) vs cenário existente (base): variação do escoamento em meio 

impermeável. 
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4. SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS E APRECIAÇÃO 

CRÍTICA AO PROGRAMA INFORMÁTICO I-TREE 

Sumariamente os resultados obtidos evidenciam que existe um aumento do escoamento 

superficial aquando de um aumento da área impermeável e consequente diminuição da 

área permeável. O oposto acontece quando são aplicadas medidas de mitigação de 

cheias em meio urbano. 

Um dos aspetos que mais se destaca, tanto no cenário 1 como no cenário 2 é o facto de 

não existir escoamento superficial em meio permeável. Uma vez que a quantidade de 

precipitação não foi muito significativa durante o mês simulado, nem existem eventos 

de precipitação extrema, já era esperado não haver casos de escoamento em meio 

permeável. Com precipitação fraca não há saturação do solo permeável, o que limita 

qualquer fenómeno de escoamento superficial. 

As limitações do software i-Tree Hydro, principalmente para projetos fora dos Estados 

Unidos da América, são várias e espelham as dificuldades encontradas nesta 

dissertação: 

- A classificação do uso dos solos é limitada às opções existentes no programa; 

- Há falta de alternativas para a introdução de materiais porosos; 

- Na textura do solo existe a impossibilidade de escolher mais do que um tipo de 

textura. A área de estudo deste trabalho não era muito extensa e mesmo assim existiu a 

dificuldade de eleger apenas um tipo de textura, o que influencia diretamente a 

condutividade hidráulica dos solos. A lista do tipo de textura é também muito 

especifica; 

- Ao nível da base de dados também existem limitações, uma vez que a lista de cidades 

onde é efetuada a simulação só contém cidades dos Estados Unidos da América, o que 

torna a simulação menos precisa, embora se tente minimizar esse facto escolhendo uma 

cidade com características similares, no que a latitude e altitude diz respeito;  

- Não existe uma ferramenta disponível que permita gerar um ficheiro no formato 

NCDC (National Climatic Data Center) compatível com o software, que contém 

informação relativa ao cruzamento de dados entre os valores da precipitação e as 

características do clima da estação meteorológica. Este cruzamento é efetuado pela 
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equipa do i-Tree, uma vez que utilizam um tipo de software inexistente no mercado. A 

autonomia para realizar algum tipo de estudo é, portanto, limitada. 

Relativamente aos dados necessários para inserir no software, também existiu alguma 

dificuldade em obtê-los, uma vez que se trata de um software internacional. A 

informação disponível e estudos efetuados nos Estados Unidos da América são mais 

extensos do que em Portugal. Em Portugal, os dados registados nas estações 

meteorológicas são limitados. 

Apesar de Janeiro ser um mês invernal, onde normalmente a quantidade de precipitação 

é alta, 2012 foi ano atípico para este mês, onde a precipitação total foi pouco mais de 

10mm. Para haver um maior contraste nos resultados e uma simulação mais fiel do 

escoamento seria necessário ter uma precipitação da ordem dos 100mm mensais. No 

que diz respeito aos parâmetros utilizados nas características do terreno apenas houve 

alguma dificuldade em atribui o tipo de textura dos solos. Os estudos existentes são 

escassos e a caracterização dos solos na maior parte das vezes não inclui este parâmetro. 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Os impactes ambientais da impermeabilização dos solos, resultado de uma urbanização 

cada vez mais elevada, são significativos. Deve existir um equilíbrio do balanço hídrico 

no ciclo hidrológico, o qual pode ser alterado devido à diminuição da infiltração natural 

da precipitação no solo. Uma das principais consequências desta redução é o aumento 

do risco de cheia urbana.  

Nas zonas urbanas, quando existem eventos de precipitação intensa (eventos extremos 

de precipitação) verifica-se constantemente que a capacidade dos sistemas de drenagem 

é excedida, levando a um aumento de cheias locais. Vários fatores podem estar 

relacionados com o aumento das cheias urbanas, sendo que o principal é a 

impermeabilização dos solos e consequente falta de infiltração natural das águas no 

mesmo. Para combater esta tendência devem ser consideradas as várias técnicas de 

SuDS existentes e que ganham cada vez mais protagonismo um pouco por todo o 

mundo, uma vez que imitam o ciclo natural da água, isto é, o ciclo anteriormente 

existente nos locais que sofreram uma impermeabilização dos solos. 

A análise efetuada neste trabalho vai de encontro ao esperado, uma vez que os 

resultados obtidos mostram que, para cenários onde é verificado um agravamento da 

permeabilidade dos solos, existe um igual aumento no risco de cheias, enquanto para os 

cenários onde existe uma melhoria na permeabilidade dos solos equivale uma redução 

do risco de cheias. O uso de software específico para simulações hidráulicas, como por 

exemplo o i-Tree Hydro, prova ser uma ferramenta importante e útil para identificar e 

analisar o comportamento da água em meio urbano, o que por sua vez contribui para 

definir estratégias de mitigação das cheias. Este software, apresenta, no entanto, 

algumas limitações para a aplicação no nosso país, como já foi referido. Seria 

importante desenvolver bases de dados nacionais com informação relevante para 

alimentar este tipo de software. 

Para terminar, como trabalho futuro seria recomendável um estudo mais detalhado e 

minucioso dos SuDs, sistemas sustentáveis com uma implementação relativamente 

simples, que permitem otimizar os sistemas de drenagem de águas pluviais e mitigar o 

risco de cheias em polos urbanos, zonas altamente impermeáveis. 
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7. ANEXOS 
 

Quadro 1 – Dados climáticos utilizados (campos, definição e unidades). 

Nome do campo a preencher Definição Unidades 

USAF Número da estação do catálogo da força do ar N/A 

WBAN Número NCDC WBAN N/A 

YR--MODAHRMN Ano-Mês-Dia-Hora-Minuto, GMT  AAAAMMDDhhmm 

DIR Direção do vento em graus de compasso, que varia de 0 até 360 (onde o valor 990 = variável) N/A 

SPD Velocidade do vento mph 

GUS Rajadas em milhas por hora (Quando o ar é calmo a velocidade é 000) mph 

CLG Teto das nuvens -- Refere-se à camada opaca mais baixa, com 5/8 ou maior cobertura (722 = ilimitado) centenas de pés 

SKC 
Cobertura do céu -- CLR-Limpo, SCT-Disperso -1/8 a 4/8, BKN-Partido -5/8 a 7/8, OVC-Nublado, OBS-

Pouco nublado, POB-Parcialmente nublado 
N/A 

L Tipo de nuvens baixas, de 0 a 9 N/A 

M Tipo de nuvens médias, de 0 a 9 N/A 

H Tipo de nuvens altas, de 0 a 9 N/A 

VSB Visibilidade mi (aproximado às décimas) 

WW WW WW Tempo presente (Classificação efetuada manualmente pelos gestores do programa) N/A 

W Indicador tempo passado (Classificação efetuada manualmente pelos gestores do programa) N/A 

TEMP Temperatura  °F 

DEWP Ponto de condensação da água °F 

SLP Pressão do nível do mar em milibares aproximado ás décimas mbar (aproximado ás décimas) 

ALT Fixação do altímetro in (aproximado ás centésimas) 

STP Pressão da estação meteorológica mbar (aproximado ás décimas) 

MAX Temperatura máxima (o período de tempo varia) °F 

MIN Temperatura mínima (o período de tempo varia) °F 

   

 

Quadro 1 – Dados climáticos utilizados (campos, definição e unidades) (continuação). 

Nome do campo a preencher Definição Unidades 
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PCP01 
1 hora de relatório de precipitação líquida, isto é, a precipitação registada no período relativo a 1 hora 

antes 
in (aproximado ás centésimas) 

PCP06 
6 hora de relatório de precipitação líquida, isto é, a precipitação registada no período relativo a 6 hora 

antes 
in (aproximado ás centésimas) 

PCP24 
24 horas de relatório de precipitação líquida, isto é, a precipitação registada no período relativo a 24 horas 

antes 
in (aproximado ás centésimas) 

PCPXX 

Relatório de precipitação líquida, para outros períodos (normalmente períodos de 12 horas para estações 

fora dos E.U.A.) 

T = traço para qualquer campo de precipitação 

in (aproximado ás centésimas) 

SD Profundidade da neve in 

 


