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RESUMO 

Em Portugal, o projeto de órgãos de recolha de água pluvial é realizado com base em 

curvas de Intensidade-Duração Frequência (IDF) cujos parâmetros estão definidos na 

legislação em vigor, nomeadamente no Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de agosto (DR 

23/95). O DR 23/95 define três regiões pluviométricas em Portugal Continental e os valores 

dos dois parâmetros das curvas IDF a considerar em cada região. Estas curvas IDF foram 

desenvolvidas no pressuposto da estacionariedade do regime de precipitação e a partir de séries 

anuais de intensidade máxima de precipitação para Lisboa (localizadas na região pluviométrica 

A) e extrapoladas para o resto do país, assumindo que a intensidade média da chuva diminui 

20% na região Nordeste (região B) e aumenta 20% nas regiões montanhosas com maior altitude. 

Contudo, o campo da precipitação apresenta variabilidade espacial incompatível com as regiões 

pluviométricas definidas e têm vindo a ser observadas alterações no regime de precipitação 

enquanto as projeções dos modelos climáticos para o futuro sugerem alterações no regime de 

precipitação, em particular na frequência e intensidade de ocorrência de eventos de precipitação 

extrema.  

Este estudo teve como objetivo avaliar as potenciais alterações no regime de 

precipitação intensa em Portugal e as consequências dos futuros projetos de engenharia, 

nomeadamente no dimensionamento das passagens hidráulicas (PH) em vias de comunicação. 

Foram avaliados e comparados os resultados do dimensionamento realizado com dados 

observados para o passado recente e para diferentes períodos e cenários de clima futuro. 

A principal contribuição deste estudo consistiu na avaliação do impacto das alterações 

nos parâmetros climático e a criação de novas curvas IDF. Após o tratamento dos dados e a sua 

correção, foi possível quantificar e avaliar as alterações no regime de precipitação intensa. 

Assim, utilizando os novos valores das curvas IDF, procedeu-se ao dimensionamento de duas 

PH em três regiões diferentes, onde se verificou o impacto que as alterações tiveram no valor 

da altura da lâmina de água na secção das PH. De forma a concluir que as obras realizadas no 

passado recente poderão apresentar deficiências de dimensionamento e como deverão ser 

dimensionadas as futuras obras hidráulicas. 

Apesar do dimensionamento de PH depender de um grande conjunto de fatores e a 

altura da lâmina de água ser o resultado de uma combinação de fatores, os resultados permitem 

concluir que as alterações climáticas projetadas para o futuro implicam alterações no 

dimensionamento de PH. Averiguou-se ainda uma disparidade no dimensionamento de PH, 



 

 

utilizando os valores dos modelos climáticos em comparação com a legislação vigente, e ainda 

uma distribuição não homogénea em três regiões distintas, tal como preconizado na legislação 

em vigor. 

Palavras-chave: Passagens Hidráulicas, Alterações climáticas, Precipitação extrema, 

Intensidade máxima de precipitação, Dimensionamento. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

In Portugal, the rainwater harvesting project is carried out on the basis of Intensity-

Duration-Frequency curves (IDF), whose parameters are defined in the legislation, namely 

Implementing Decree nº 23/95 of August 23 (DR 23/95). This legislation defines three rainfall 

regions in Portugal and the values of the two parameters of the IDF curves to be considered in 

each region. These IDF curves were developed on the assumption of stationarity of the 

precipitation regime and from annual series of maximum precipitation intensity for Lisbon 

(located in rainfall region A) and extrapolated to the rest of the country, assuming that the 

average rainfall intensity decreases by 20% in the Northeast region (region B) and increases by 

20% in mountainous regions with higher altitude. However, the rainfall field presents high 

spatial variability incompatible with the defined rainfall regions and changes in the precipitation 

regime have been observed while the projections of the future climate models suggest changes 

in the precipitation regime, in particular the frequency and intensity of occurrence of extreme 

precipitation events. 

This dissertation aimed to evaluate the potential changes in the intense rainfall in 

Portugal and the consequences on future engineering projects, mainly in the design of hydraulic 

passages (PH) in communication routes. The results of the sizing were evaluated and compared 

with data observed for the recent past, for different periods and future climate scenarios. 

The main contribution of this study consisted in the evaluation of the impact of the 

changes in the climatic parameters, and the creation of new IDF curves. After the data treatment 

and its correction, it was possible to quantify and evaluate the changes in the regime of intense 

precipitation. Then, using the new values of the IDF curves, two PH were designed in three 

different regions, where the impact of the changes in the height of the water slide in the PH 

section was verified. In order to conclude that constructions of the recent past may present 

design deficiencies and how future hydraulic construction should be designed. 

 Although PH design depend on many factors and the height of water slide is the result 

of a combination of others factors, the results allow to conclude that future climate changes 

imply changes in the PH design. It was still ascertained a difference in the PH design, using the 

values of the climatic models in comparison with current legislation, as well as a non-

homogeneous distribution of the values in three distinct regions, as recommended in the current 

legislation. 



 

 

KEYWORDS: Hydraulic Passages, Climate Change, Extreme Precipitation, Maximum 

Precipitation Intensity, Design.
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White 

𝜀 Coeficiente de rugosidade de Manning-Strickler 

𝜃 Ângulo  

𝜇 Parâmetro de localização 

𝜎 Parâmetro de escala 

𝛾  Constante de Euler-Mascheroni 
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ACRÓNIMOS 

IDF Intensidade-Duração-Frequência 

DR Decreto Regulamentar 

PH Passagem Hidráulica 

SC Sistema Climático 

GEE Gases de Efeito de Estufa 

OMM Organização Meteorológica Mundial 

GCM Global Circulation Models 

AOGCM Atmosphere-Ocean Global Circulation Models 

RCM Regional Circulation Models 

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 

SETRA Service d’Études Techniques des Route et Autoroutes 

ECMWF Europe Center of Medium-Range Weather Forecasts 

EURO-CORDEX Cordinated Dowsnscaling Experiment- European Domain  

NWP Numerical Weather Prediction 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

A reconstituição da história do clima da Terra demonstra frequentes variações 

climáticas, algumas com alguma regularidade temporal, em ciclos relativamente bem definidos. 

A maioria das variações climáticas ocorre em períodos de tempo de dezenas, centenas, milhares 

ou milhões de anos e têm causas naturais, internas ou externas ao Sistema Climático (SC). Há, 

porém, um consenso cada vez mais generalizado na comunidade científica de que as emissões 

antropogénicas de gases de efeito de estufa (GEE) para a atmosfera têm alterado 

significativamente o balanço radiativo/energético do SC e, consequentemente, contribuído para 

as alterações climáticas que se admitem estar a ocorrer no último século e, especialmente, nos 

últimos 50 anos (Santos et al., 2006). 

As cheias são provocadas principalmente por eventos de precipitação intensa e em 

curtos períodos de tempo. Desta forma, importa obter e analisar informação sobre este tipo de 

fenómenos, para os quantificar bem como identificar e delimitar locais suscetíveis a 

inundações, procurando diminuir prejuízos materiais, nomeadamente problemas de erosão no 

solo, danos em infraestruturas de vias de comunicação, sistemas de drenagem, e ainda prejuízos 

relacionados com obras hidráulicas (Hartmann et al., 2011). Importa também referir que a 

construção de uma estrada interfere com o curso natural das linhas de água e aumentam a 

impermeabilização dos solos. Estas alterações do uso do solo podem, por sua vez, implicar 

alterações nos regimes de cheia e das áreas habitualmente afetadas.  

O desenvolvimento/melhoramento contínuo de metodologias e a realização de projetos 

de investigação são essenciais para um melhor conhecimento dos regimes de precipitação 

máxima em cada região, permitindo assim um eficaz dimensionamento de obras hidráulicas 

(Beijo et al., 2005). Estes processos exigem a caracterização correta das variáveis hidrológicas, 

que constitui a informação base essencial à atividade de projeto de Engenharia Civil. A 

estimação das referidas variáveis, como séries cronológicas diárias, mensais, ou anuais de 

precipitação ou escoamento tem partido do princípio que as séries temporais a que dão lugar 

são homogéneas e estacionárias. Estes pressupostos deixam de ser válidos numa situação de 

alteração climática que, caso se confirme, deverá poder ser detetada nas amostras longas de 

variáveis hidrológicas, como por exemplo, associadas ao aparecimento de tendências (de 

aumento ou de diminuição) nos valores registados (Portela et al., 2009). As mudanças 
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climáticas, são reveladas por alteração dos descritores estatísticas das séries temporais de 

algumas variáveis climatológicas, como a precipitação e a temperatura (Portela et al., 2001).  

As projeções das alterações climáticas indicam um aumento da frequência de eventos 

de precipitação extrema, tendo como consequência impactos sobre o regime hidrológico de uma 

região, e por sua vez, comprometer o dimensionamento atual e futuro de obras hidráulicas 

(Adam et al., 2011; Moreira et al., 2008). Em Portugal, as projeções para o clima indicam 

diferenças no regime da precipitação. Esta persistente mudança requer uma avaliação do 

impacto dos eventos extremos no dimensionamento de obras hidráulicas e uma avaliação das 

curvas IDF presentes no DR 23/95. 

Desta forma a presente análise sobre a influência das alterações climáticas, tem uma 

grande relevância, uma vez que no âmbito da conceção de sistemas de drenagem de águas 

pluviais, é usual, a nível mundial, de acordo com a legislação nacional é obrigatório, considerar 

curvas IDF que admitem considerar o aumento de frequência mas essencialmente intensidade 

dos eventos extremos de precipitação que, atualmente, se têm tornado cada vez mais frequentes 

em Portugal, de forma a minimizar riscos e danos relacionados com estes acontecimentos. 

A precipitação é um dos elementos climáticos mais difíceis de modelar e, por isso, em 

geral, a sua simulação é afetada por uma maior incerteza. Assim, os estudos sobre alterações 

climáticas baseados em projeções dos modelos de circulação atmosférica, têm de lidar com as 

dificuldades associadas à deficiências dos modelos climáticos em estimar acontecimentos 

futuros (Zolina, 2012). 

As simulações climáticas apresentam desvios sistemáticos ou viés relativamente às 

séries históricas correspondentes ao mesmo período. Os resultados fornecidos pelas simulações 

devem ser corrigidos do viés para evitar interpretações incorretas dos cenários de clima 

futuro.(Mourato et al., 2008). É de realçar a importância da utilização de simulações com o viés 

parcialmente corrigido, pois permite obtenção de dados mais realistas e com um reduzido erro. 

As situações mais constantes de roturas em vias de comunicação são de natureza 

hidráulica, devido à inadequada capacidade de transportar todo o caudal de água que a elas 

convergem. Esta falha poderá vir da deficiente determinação do caudal de dimensionamento ou 

do desajustado dimensionamento hidráulico da passagem. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar eventuais alterações nas curvas IDF e 

consequências no dimensionamento de obras hidráulicas, em resultado de alterações na 

distribuição dos valores extremos de intensidade de precipitação devido às alterações 

climáticas.   
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1.2. Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos, sumariamente descritos da 

seguinte forma: 

• Capítulo 1 – Introdução – onde são apresentados o enquadramento do tema, a 

motivação, e os objetivos deste estudo bem como a estrutura da dissertação; 

• Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica – que compreende a revisão da literatura e 

a fundamentação teórica dos temas abordados ao longo deste trabalho, 

possibilitando o entendimento sobre como este tema foi analisado e abordado 

em trabalhos anteriores; 

• Capítulo 3 – Metodologia – dedicado à descrição da área de estudo, dos 

métodos selecionados para analisar os dados e enumerar as várias etapas 

metodológicas para a obtenção dos resultados necessários para concretização 

dos objetivos deste trabalho; 

• Capítulo 4 – Análise e discussão de resultados – onde foram expostos os dados 

obtidos e onde foi feita a análise e interpretação destes dados;  

• Capítulo 5 – Conclusões – dedicado à apresentação das conclusões finais deste 

estudo e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Ciclo hidrológico 

O ciclo hidrológico pode ser descrito pelo armazenamento e transporte de água, nas 

diferentes, fases na hidrosfera (Figura 1). A maior quantidade da substância água pode ser 

permanentemente encontrada nos oceanos, enquanto uma relativamente menor quantidade está 

continuamente em circulação na atmosfera, sobre a superfície terrestre, no subsolo, e oceanos. 

Este ciclo é mantido com a energia proveniente do Sol, que promove a evaporação da água da 

superfície para a atmosfera. A gravidade promove a precipitação da água condensada para a 

superfície terrestre, onde segue diversos caminhos, a infiltração no solo ou o escoamento 

superficial, até aos oceanos, mares e aquíferos. Nem toda a água precipitada alcança o solo, já 

que uma parte, durante a sua queda é intercetada pela vegetação e volta a evaporar-se (Nicolao, 

2011). 

Figura 1 - Diagrama de Horton (Lencastre et al., 1992). 
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O estudo da precipitação numa determinada região é essencial para a determinação do 

caudal de ponta de cheia, uma vez que condiciona diretamente o dimensionamento de obras 

hidráulicas. A adequada avaliação das precipitações intensas será fundamental para um 

dimensionamento eficaz das obras hidráulicas tanto no presente como para o futuro. 

A precipitação é o processo pelo qual a água, na fase líquida (chuva) ou sólida (neve, 

granizo, etc.), atinge a superfície da terra  (Brandão, 1995; Rodrigues et al., 2011). É 

amplamente reconhecida por muitos investigadores como um dos elementos climáticos mais 

importantes para os sistemas naturais e humanos. 

Em Portugal, a maior parte da precipitação ocorre na forma de chuva pelo que, é 

frequente se utilizar o conceito mais geral de precipitação em substituição do de chuva. As 

precipitações intensas são caracterizadas por três descritores/parâmetros: 

• Duração – A duração da precipitação é fundamental para o dimensionamento 

das obras hidráulicas onde a determinação dos caudais de cheia é solicitada. O 

período de tempo pode variar desde poucos minutos (período determinante 

para o dimensionamento de coletores de águas pluviais) a algumas horas (obras 

em rios com pequenas bacias hidrográficas) ou, até mesmo, alguns dias (obras 

em rios com grandes bacias hidrográficas); 

•  Intensidade – Definida pelo quociente entre a altura de chuva e o tempo de 

duração do evento; 

•  Frequência – É a probabilidade de ocorrência de uma chuvada conhecida a sua 

duração e intensidade, normalmente expressa em termos de período de retorno, 

(T). 

2.2. Clima e alterações climáticas 

O que permite conhecer com aproximação o clima de uma região é avaliar a sua 

variabilidade ao longo do tempo. As instabilidades de um clima podem surgir de um ano para 

o outro, ou de uma década para a outra, num dado local, pelo que é, frequentemente muito 

difícil distinguir entre uma tendência importante que parece emergir e uma mera irregularidade 

de curta duração no padrão climático.  

Desta fora uma boa avaliação do regime de precipitação de uma região é um fator 

importante para o dimensionamento de obras hidráulicas, uma vez que é um dos elementos 
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principais para o seu dimensionamento. Uma alteração significativa do regime de precipitação 

pode por em causa estabilidade obras hidráulicas as áreas circundantes. 

2.2.1. Conceito de clima e alteração climática 

O conceito de clima e definido pela descrição da distribuição estatística dos valores 

das variáveis meteorológicas/elementos climáticos observados num determinado local/região 

durante um período de tempo suficientemente longo, que pode variar de alguns meses ate 

milhões de anos. A organização Meteorológica Mundial (OMM) sugere um período mínimo de 

30 anos para definir o clima de uma região (Solomon et al., 2007).  

As alterações climáticas são fenómenos cíclicos, havendo registos históricos de 

mudanças climáticas do planeta ao longo do tempo. Existe um agravamento e aceleração do 

seu processo natural, devido à ação humana. 

Uma alteração climática ocorre quando surge uma alteração, estatisticamente 

significativa (tal como avaliada por algum teste) na distribuição estatística de um dos elementos 

climáticos. Estas alterações podem ocorrer nos descritores estatísticos de localização, de 

dispersão ou de ordem superior. 

Os estudos climáticos exigem um conjunto séries temporais de valores de parâmetros 

climáticos como a temperatura do ar e a precipitação, medidos e registados sistematicamente, 

numa determinada região durante um longo período de tempo, ou simulados por modelos 

atmosféricos. 

A alteração do ciclo da água é uma das consequências mais percetível do aquecimento 

global (Allen et al., 2002; Huntington, 2006), sendo a precipitação o elemento que se apresenta 

como um ponto-chave neste processo (Mariotti et al., 2002). Como resultado, os estudos 

científicos sobre a ocorrência e distribuição de precipitação aumentou ao longo das últimas 

décadas, pois estas são interessantes não só do ponto de vista climático, mas também em termos 

de gestão de recursos hídricos (Gonzalez-Hidalgo et al., 2010). 

2.2.2. Modelos climáticos 

Os modelos de circulação global ou modelos globais de clima (Gobal Circulation 

Models, GCM) são baseados nos princípios físicos gerais da dinâmica dos fluidos e 

termodinâmica e estão na origem na previsão numérica de tempo meteorológico. Os GCM 

incluem as interações entre os principais componentes do sistema climático global; a atmosfera, 

os oceanos e processos de interação com superfície da terra (ou seja, aspetos da biosfera e 
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litosfera, relevantes para a superfície e equilíbrio energético). Por vezes, os GCM são associados 

a modelos de circulação oceânica e passam a ser referidos Atmosfera-Oceano GCM (AOGCM). 

Estes modelos incluem vários fenómenos/efeitos, como os dos gases de efeito de estufa, 

forçamento por aerossóis, processos da química da atmosfera, etc. 

Os modelos regionais de circulação (RCM) são, essencialmente GCM com muito 

maior resolução espacial, mas numa área limitada. Os RCM são habitualmente utilizados para 

a investigação de processos específicos da atmosfera, para realizar o downscalling físico das 

simulações dos GCM ou para fazerem a previsão do tempo para uma região. Nestes casos, os 

RCM são habitualmente “alimentados” pelos GCM para a definição das condições iniciais e 

condições-fronteira pelo que se refere que os RCM são “forçados” pelos GCM.  

O modelo global, que descreve os efeitos a larga escala e os processos de circulação 

atmosférica, determina a sequência de eventos meteorológicos que caracterizam o clima de uma 

determinada região. Essas caraterísticas são o resultado da emissão de gases de estufa, variação 

da atividade solar e das erupções vulcânicas. Os RCM permitem resolver processos físicos em 

escalas mais pequenas e consequentemente com detalhe e realismo acrescido, quando 

comparados com resultados de modelos globais. Os RCM, forçados com o resultado dos GCM, 

permitem o estudo de processos regionais e geram informação escalas relevantes para estudos 

de vulnerabilidade, impactos e adaptação (IPMA, 2018). 

2.2.3. Eventos de precipitação extrema 

Para este estudo, o elemento climático fundamental é a precipitação, em particular o 

aumento da frequência de chuvas extremas. Pela sua natureza estatística, de extremo, estes 

eventos não ocorrem todos os dias, mas ocorrem com alguma frequência.  

 Com a mudança climática, existe um grande potencial para a intensidade das 

precipitações extremas aumentarem. Este fato é uma preocupação social devido às inundações 

resultantes da precipitação serem um dos perigos naturais mais caros e que apresentam maior 

risco em todo o mundo (Westra et al., 2014). 

Atualmente os eventos climáticos extremos ocorre cada vez com mais frequência. 

Intensidades de precipitações que ocorriam em média a cada 25 anos, ocorrem agora com 6 

anos de intervalo. O subdimensionamento dos sistemas de drenagem ligado a um aumento de 

precipitação intensa irá criar consequências danosas a nível financeiro, agrícola e humano 

(Fowler et al., 2003). 
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As previsões das alterações climáticas para Portugal apontam para o aumento da 

temperatura e da frequência de eventos de precipitação extrema o que pode comprometer o 

dimensionamento atual e futuro das obras hidráulicas (Moreira, 2008). 

No inverno de 2010, assistiu-se a um evento de precipitação extrema na ilha da 

Madeira. A precipitação com intensidades elevadas e em curtos intervalos de tempo originaram 

cheias repentinas e deslizamentos de terras. Desta forma, para além da destruição de diversos 

bens materiais e ambiente paisagístico da ilha, onde a principal fonte de rendimento é o turismo, 

a tempestade provocou 43 vítimas mortais, dezenas de feridos e prejuízos avaliados em 1,3 mil 

milhões de euros (Sepúlveda, 2011). 

Para a Europa, onde numa visão geral da variabilidade climática dos extremos de 

precipitações indica que as precipitações mais fortes e extremas apresentam uma variabilidade 

complexa no último meio século. Os extremos de precipitação absoluta aumentaram no inverno 

com magnitudes de tendência de 4 a 10% por década (cerca de 1 a 3 mm/dia por década) 

(Zolina, 2012). 

Com o aquecimento global prevê-se uma maior intensidade de precipitação e períodos 

de seca mais longos na Europa (IPCC, 2012). As projeções apresentam uma alteração nos 

padrões de precipitação diária, na maior parte da Europa no inverno, em até 35% durante o 

seculo XXI (EEA, 2017). Foram encontrados padrões para outros índices de precipitação 

intensa (Rajczak et al., 2013). 

2.3. Determinação dos parâmetros hidrológicos 

2.3.1. Método racional 

Entre todas as metodologias de cálculo do caudal de ponta de cheia em bacias 

hidrográficas, a fórmula racional é de facto a mais utilizada à escala mundial.  

A fórmula racional tem algumas limitações, resultantes da sua aplicação que se 

prendem com as simplificações de natureza hidrológica e hidráulica na sua formulação. As 

limitações hidrológicas consistem no pressuposto que a precipitação se mantem invariável no 

espaço e no tempo, na existência de uma relação linear da transformação da precipitação em 

escoamento, em ignorar as perdas iniciais por infiltração e a saturação do terreno. A limitação 

hidráulica consiste em considerar que o caudal de ponta de cheia só ocorre quando toda a bacia 

contribui para o escoamento.  
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Apesar de vários autores considerarem diversas áreas para as bacias, o comum é 

utilizar a fórmula racional satisfatoriamente, em bacias com áreas inferiores a 25 km² como 

estipula o autor referido (Lencastre, 1992).  

A utilização da fórmula racional requer o conhecimento da área e do tipo de ocupação 

do solo da bacia hidrográfica, do coeficiente de escoamento e da intensidade da precipitação. 

A fórmula racional e definida pela equação 1. 

𝑄 =
𝐶 × 𝐼 × 𝐴 × 𝐾𝑎

3.6
 

 

(1) 

 

Sendo:  

➢ Q – Caudal (m3/s)  

➢ C – Coeficiente de escoamento  

➢ Ka – Coeficiente de abatimento  

➢ I – Intensidade de precipitação (mm/h) 

➢ A – área da bacia (km²) 

O coeficiente de abatimento foi apenas considerado nas bacias com área inferior a 1 

km², com o fim de permitir a aquisição da precipitação média sobre a bacia a partir da 

precipitação pontual. Para a determinação do coeficiente utilizou-se a fórmula de Vuillaume 

como indica a equação 2. 

𝐾𝑎 = 1 − 0,001(9 × 𝑙𝑜𝑔10(𝑇𝑟) − 0,042 × 𝑃𝑚𝑎 + 152) × 𝑙𝑜𝑔10(𝐴) (2) 

 

Sendo:  

➢ Ka – Coeficiente de abatimento  

➢ Tr – Período de retorno (anos)  

➢ Pma – Precipitação média anual (mm)  

➢ A – Área da bacia (km²), com A > 1 km² 

2.3.2. Coeficiente de escoamento 

O coeficiente de escoamento consiste na relação entre a quantidade total de água 

escoada numa determinada secção e a quantidade total de água precipitada na bacia hidrográfica 

que contribui para essa secção. 
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Uma boa avaliação do coeficiente de escoamento é essencial, pois a carência da 

capacidade de escoamento de uma qualquer obra de drenagem e os prejuízos consequentes tanto 

da própria obra como também das áreas contíguas, devem-se, maioritariamente das vezes, à sua 

deficiente quantificação e/ou à alteração das condições de escoamento na bacia. 

É fundamental uma boa caracterização do coeficiente, pois este depende do tipo e 

características da superfície do terreno mantendo-se constantes ao longo da precipitação e da 

bacia. 

Para a utilização do método racional, são aplicados os valores médios do coeficiente 

de escoamento (C) do Quadro 1. 

Quadro 1 - Valores médios do coeficiente C da fórmula racional (adaptado de ASCE, manual nº37). 

Ocupação Valor de C 

Zonas Verdes (jardins, parques) 0,05 - 0,35 

Zonas comerciais 0,50 - 0,95 

Zonas residenciais 0,25 - 0,70 

Zonas industriais 0,20 - 0,90 

Vias férreas 0,20 - 0,40 

Ruas e entradas 0,70 - 0,95 

Passeios 0,75 - 0,85 

Telhados  0,75 - 0,75 

Baldios 0,10 - 0,30 

Áreas agrícolas 0,10 - 0,50 

Áreas Valor de C 

Zonas comerciais 
 

Centro da cidade 0,70 - 0,90 

Subúrbios 0,50 - 0,70 

Zonas residenciais 
 

Casas isoladas 0,30 - 0,50 

Casas não contínuas 0,40 - 0,60 

Casas contínuas 0,60 - 0,75 

Apartamentos 0,50 - 0,70 

Zonas industriais 
 

Indústria ligeira 0,50 - 0,80 

Indústria pesada 0,6 - 0,90 

Parques, cemitérios 0,10 - 0,25 

Áreas agrícola, pastagens 0,05 - 0,30 

Florestas 0,05 - 0,20 

Tipo de solo Valor de C 

Asfalto 0,70 - 0,95 

Tijolo 0,70 - 0,85 

Telhados  0,75 - 0,95 
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Ocupação Valor de C 

Relvados, solos arenosos 
 

Terreno plano, até 2% de inclinação 0,05 - 0,10 

Terreno ondulado 2% a 7% de inclinação 0,10 - 0,15 

Terreno declivoso superior a 7% de inclinação 0,10 - 0,20 

Relvados, solos argilosos 
 

Terreno plano, até 2% de inclinação 0,13 - 0,17 

Terreno ondulado 2% a 7% de inclinação 0,18 - 0,22 

Terreno declivoso superior a 7% de inclinação 0,25 - 0,35 

2.3.3. Intensidade de precipitação  

Para a determinação do caudal de ponta de cheia é necessário a especificação de uma 

precipitação de projeto, que consiste em definir a duração da precipitação, a quantidade de 

precipitação associada a um período de retorno e a distribuição temporal da precipitação.  

A caracterização da precipitação e essencialmente baseada na altura pluviométrica, ou 

seja, altura da quantidade precipitada numa unidade de área, na duração da chuvada, na 

intensidade, que traduz a quantidade de precipitação por unidade de tempo e na frequência que 

corresponde ao número de ocorrências da precipitação num intervalo de tempo (Orsi, M. C. V. 

L., e Sarubo, 2010).  

As curvas IDF identificam a relação entre a intensidade de precipitação (I), a duração 

da precipitação (tp) e o período de retorno (Tr), sendo que as variáveis a e b dependem do 

período de retorno. A intensidade de precipitação depende do período de retorno e da duração 

de precipitação.  

Existem diversas expressões para representar esta relação, mais concretamente as 

expressões da curva exponencial (3) ou da curva hiperbólica (4).  

➢ Exponencial 

I = a(Tr) × tp
b(Tr)

 (3) 

 

➢ Hiperbólica 

I =
a(Tr)

tp × b(Tr)
 (4) 
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2.3.4. Tempo de concentração 

Tempo de concentração de uma bacia hidrográfica é o tempo para que a totalidade da 

bacia contribua para o escoamento superficial na secção considerada. Pode ser definido também 

como o tempo necessário para que uma gota de água caída no ponto hidraulicamente mais 

afastado da bacia atinja a secção considerada.  

O tempo de concentração é considerado uma característica constante da bacia, sendo 

independente das características das chuvadas. Este, é aplicado na determinação do caudal de 

ponta de cheia quando se utilizam expressões cinemáticas, que entram em linha de conta com 

as características do movimento da água na bacia hidrográfica (Lencastre, 1992).  

Para calcular os tempos de concentração em bacias de drenagem transversal, 

apresenta-se de seguida a equação 5, de Kirpich, frequentemente utilizada nos projetos 

elaborados pela Infraestruturas de Portugal. 

 

tc = [
0,871 × Lt3

H
]

0.385

 
(5) 

 

Sendo:  

➢ tc – Tempo de concentração (horas);  

➢ Lt – Comprimento do talvegue (km); 

➢ H – Diferença de cotas entre o ponto mais afastado da bacia e a secção de 

referência (m). 

Após a determinação do tempo de concentração para a bacia e a duração da chuvada 

vamos ter vários casos possíveis. Sendo tc o tempo de concentração e tp a duração da chuvada 

em minutos podemos ter: 

1) tp > tc – admitindo que a chuvada se mantém com intensidade constante 

durante todo o tempo e em toda a superfície da bacia, o caudal vai aumentando 

até ao fim do tc. No fim do tempo de concentração vamos ter toda a bacia a 

contribuir para o caudal na secção em estudo desta forma atinge-se o caudal 

máximo no fim do tempo de concentração. Este caso é ilustrado na Figura 2.  
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Figura 2 - Hidrograma para tp > tc (Marques et al., 2011). 

2) tc = tp – neste caso obtém-se o caudal máximo apenas no instante em que o 

tempo de concentração acaba, ou seja, o instante em que toda a bacia contribui 

na totalidade, a Figura 3 ilustra este caso.  

 

Figura 3 - Hidrograma para tp = tc (Marques, 2011). 

Desta forma observa-se que o tempo de concentração é um dos parâmetros essenciais 

para o cálculo de caudais, pelo que a sua determinação deve ser adequada. No projeto em estudo 

o tempo que é utilizado para a determinação da intensidade de precipitação é o tempo de 

concentração em minutos. 
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2.3.5. Período de retorno 

No dimensionamento de estruturas de drenagem, nomeadamente Passagens 

Hidráulicas, procedemos ao cálculo dos caudais de ponta de cheia, sendo assim fundamental a 

escolha do período de retorno Tr. Este está associado à probabilidade da ocorrência desses 

mesmos caudais de ponta de cheia. Assim sendo, considera-se que o período de retorno de um 

caudal é Tr quando o seu valor é ultrapassado ou igualado, em média, uma vez a cada intervalo 

de tempo T. 

A função de distribuição de determinado fenómeno é dada por F(x), desta forma o 

período de retorno é dado pela equação 6: 

𝑇𝑟 =
1

1 − 𝐹(𝑥)
 (6) 

 

Uma outra forma de determinar o período de retorno, será fixar o risco de o caudal 

associado a um certo período de retorno ser ultrapassado durante o tempo de vida útil da obra 

dado pela equação 7. 

𝑇𝑟 =
1

1 − (1 − 𝑟)
1
𝑡

 (7) 

 

Sendo: 

➢ Tr – Período de retorno (anos); 

➢ r – Risco aceitável; 

➢ t – Período de vida útil da obra (anos). 

O Quadro 2 apresenta os valores de período de retorno de acordo com a equação 7, 

considerando a vida útil da obra t, e tendo em atenção o risco aceitável r associado a que se esta 

disposto a correr. 
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Quadro 2 - Valores de período de retorno T, em função do risco aceitável e da vida útil da obra 

(adaptado de Pedroso De Lima et al., 2013). 

Risco 

aceitável 
Vida útil da obra (t) 

r 10 20 30 40 50 100 200 

0,01 995 1990 2985 3980 4975 9950 19900 

0,10 95 190 285 380 475 950 1899 

0,25 35 70 105 140 174 348 696 

0,50 15 29 44 58 73 145 289 

0,75 8 15 22 29 37 73 145 

0,99 3 5 7 9 11 22 44 

2.3.6. Determinação das curvas IDF 

Em Portugal o território encontra-se dividido em três regiões pluviométricas, onde 

foram desenvolvidas curvas IDF para cada uma dessas regiões com períodos de retorno 

compreendidos entre valores de 2 a 100 anos. 

Os autores deste estudo, (Matos et al., 1986), propuseram a utilização de curvas IDF 

que estabeleceram para Lisboa. Desta forma, propõem que as intensidades médias das 

precipitações resultantes daquelas curvas sejam agravadas em 20% nas regiões montanhosas de 

altitude superior a 700 m, e reduzidas em 20% nas regiões do Nordeste.  

Na Figura 4 são apresentadas as três regiões pluviométricas e os parâmetros a e b 

propostos por Matos e Silva (1986). 

 

Figura 4 - Regiões pluviométricas e parâmetros das curvas intensidade-duração-frequência (adaptado 

Matos e Silva, 1986). 
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Num estudo mais recente realizado por (Brandão et al., 2001) foram apresentados os 

parâmetros das curvas IDF utilizando 27 postos udográficos, para períodos de retorno 

compreendidos entre 2 e 1000 anos e para três intervalos de duração de precipitação, entre 5 e 

30 minutos, entre 30 minutos e 6 horas e entre 6 horas e 48 horas.  

2.4. Dimensionamento hidráulico 

2.4.1. Considerações prévias 

A caracterização dos aspetos hidráulicos é fundamental no projeto de passagens 

hidráulicas inferiores rodoviárias para águas pluviais. Em alguns casos constitui mesmo um 

elemento condicionante na avaliação técnico-económica das soluções a considerar, tendo em 

atenção não só o tipo e as dimensões da estrutura final e a sua localização, mas também as obras 

relativas ao período de construção. Portanto, no dimensionamento hidráulico destas estruturas 

deve ter-se especial atenção aos seguintes aspetos (Martins, 2000):  

• Posicionamento relativo do eixo da Passagem Hidráulica em relação à 

orientação do escoamento;  

• Estabilidade das margens e leito da linha de água;  

• Avaliação dos caudais de ponta de cheia/caudais de dimensionamento;  

• Largura do leito da linha de água;  

• Altura disponível entre a cota da plataforma da via e a cota de fundo do talvegue 

do leito;  

• Diâmetro, ou outro parâmetro geométrico se a conduta não for circular;  

• Comprimento;  

• Material da PH para a determinação da rugosidade absoluta das paredes;  

• Inclinação do leito e soleira da PH;  

• Posicionamento relativo dos encontros das estruturas de entrada e de saída e o 

respetivo grau de estreitamento;  

• Proteções do leito e das margens;  

• Características do escoamento a montante e a jusante;  

• Sobrelevação da superfície livre por eventuais obstruções.  

A abordagem das considerações anteriores deverá ser feita numa perspetiva de 

quantificação dos efeitos sobre a própria passagem hidráulica, sobre a obra rodoviária e sobre 
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o curso de água e áreas adjacentes, e de definição de medidas para proteger e aliviar ocorrências 

de danos e prejuízos indesejáveis.  

O dimensionamento hidráulico de passagens hidráulicas consiste essencialmente em:  

• Predefinir o tipo de estrutura a adotar tendo em conta as considerações atrás 

referidas;  

• Verificar a sua capacidade de vazão face aos caudais de ponta de cheia;  

• Verificar a compatibilidade entre as alturas de água a montante e as alturas 

admissíveis;  

• Avaliar a necessidade de proteções a montante e a jusante para efeitos de 

controlo de erosão. 

Na Figura 5 apresenta-se a simbologia utilizada nas alíneas subsequentes. Uma 

passagem hidráulica é essencialmente constituída por uma estrutura de entrada, conduta, 

frequentemente designada por corpo da PH, uma estrutura de saída e, eventualmente, uma 

estrutura de dissipação de energia.  

 

Figura 5 - PH tipo. Simbologia utilizada (adaptado de Martins, 2000). 
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Sendo: 

➢ Hw – Altura de água à entrada (m); 

➢ LE - Linha de energia (m/m); 

➢ D – Diâmetro (m); 

➢ Tw – Altura de água à saída (m); 

➢ Q – Caudal (m³/s); 

➢ L - Comprimento da passagem hidráulica (m). 

2.4.2. Controlo do escoamento 

O funcionamento hidráulico de um aqueduto depende do modo como o escoamento é 

controlado. O controlo do escoamento pode ser feito a montante ou a jusante, possibilitando: 

• Escoamento com superfície livre ao longo de toda a PH, estando a entrada do 

mesmo livre;  

• Escoamento com superfície livre ao longo de toda a PH, estando a entrada do 

mesmo afogada;  

• Escoamento sob pressão ao longo de toda a PH.  

Quando o controlo do escoamento é a montante, a capacidade de vazão da PH é 

controlada pela altura de água a montante, pela geometria da estrutura de entrada e pela 

inclinação longitudinal da soleira da PH.  

O controlo do escoamento a jusante ocorre, por exemplo, em PH situadas em zonas 

inundáveis, em zonas com níveis de água elevados, por estarem próximas de outras linhas de 

água sujeitas a cheias, ou ainda devido a possíveis obstruções a jusante. Nestas situações, o 

caudal de vazão é função da diferença de níveis entre montante e jusante, ΔH, que está 

relacionada com a altura de água a montante, Hw, através da expressão 8 (U. S. Department of 

Transportation, 1997):  

𝐻𝑤 = ∆𝐻 + ℎ0 − 𝐿 × 𝑆0 
(8) 

 

Sendo: 

• Hw – Altura de água acima da soleira na secção de montante (m);  

• ΔH – Perda de carga total entre as secções de montante e jusante da PH (m);  

• h0 – Parâmetro que depende da altura de água a jusante (m);  
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• L – Comprimento da PH (m);  

• S0 – Inclinação da soleira da PH (%). 

Se a altura de água no canal de saída estiver acima do bordo superior da PH (Tw≥D), 

deverá considerar-se h0 = Tw. Caso contrário deve considerar-se o maio dos seguintes valores 

h0 = Tw ou h0 = (hc + D)/2, em que hc é a altura crítica do escoamento na PH. Corretamente 

dever-se-á considerar a altura ou diâmetro da PH segundo a vertical, seja D’ = D/ cos𝛼, todavia, 

atendendo a que a inclinação da PH é sempre reduzida, pode considerar-se D = D’, ilustrado na 

Figura 6. 

 

Figura 6 - Controlo do escoamento a jusante. Simbologia utilizada. 

Para facilitar o dimensionamento hidráulico de aquedutos, os autores (Herr et al., 

1965) e (Federal Highway Administration, 1972) apresentam ábacos, recomendados pela 

American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO) e pelo Service 

d’Études Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) e frequentemente utilizados em 

projetos realizados pela Infraestruturas de Portugal. Se o controlo é a montante, os ábacos 

relacionam o caudal de dimensionamento, Qd, a carga a montante, Hw, e a altura ou diâmetro 

da PH, D. Se o controlo é a jusante, relacionam o caudal, a perda de carga total, a altura ou 

diâmetro da PH e a perda de carga à entrada, caracterizada pelo coeficiente, ke. 
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2.4.3. Tipos de escoamentos em passagens hidráulicas 

2.4.3.1. Considerações prévias 

De acordo com as alturas de água a montante e a jusante e as características 

geométricas das PH, diversos autores (Bodhaine, 1976; French, 1986; Ramsbottom et al., 1996; 

Te Chow, 1959) consideram seis tipos diferentes de escoamento através de PH, cujas principais 

características se resumem no Quadro 3.  

Quadro 3 - Escoamento em PH. Tipos e características 

 

Em termos práticos, sempre que possível devem considerar-se os tipos de escoamento 

com superfície livre e controlo a montante (escoamento tipo I e V), pois nestas situações o 

caudal admitido apenas é condicionado pela altura de água a montante, pelo tipo de estrutura 

de entrada e inclinação da PH. 

2.4.3.2. Escoamento tipo I – altura crítica a montante 

No escoamento do tipo I, com superfície livre e controlo de escoamento na secção de 

montante da PH, a altura crítica ocorre na vizinhança da entrada da PH como se pode verificar 

na Figura 7. Para que ocorra este tipo de escoamento será necessário verificarem-se as seguintes 

condições (Martins, 2000): 

• A relação entre a altura de água a montante e a altura da PH, Hw/D, não deve 

ultrapassar 1,5;  

• A inclinação da soleira da PH, S0 deve ser superior à inclinação crítica, Sc;  

• A altura de água a jusante tem de ser inferior à altura crítica na mesma secção.  
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Figura 7 - Escoamento tipo I. 

2.4.3.3. Escoamento tipo II – Altura crítica a jusante 

O escoamento tipo II, apresentado na Figura 8, é em superfície livre com controlo a 

jusante, devendo verificarem-se os seguintes condicionalismos (Martins, 2000):  

• Hw/D não deve ultrapassar 1,5;  

• A inclinação da soleira da PH deve ser inferior à inclinação crítica;  

• A altura de água a jusante tem de ser inferior à altura crítica na mesma secção.  

 

Figura 8 - Escoamento do tipo II. 

2.4.3.4. Escoamento tipo III – escoamento lento em toda a passagem hidráulica 

Neste tipo de escoamento o controlo é a jusante, sendo a altura do escoamento sempre 

superior à altura crítica, como se pode observar na Figura 9. As condições para que este tipo de 

escoamento se verifique são as seguintes (Martins, 2000):  

• A relação entre a altura de água a montante e a altura da PH, Hw/D, não deve 

ultrapassar 1,5;  

• A altura de água a jusante, Tw, não deve ultrapassar a altura da PH, devendo, 

contudo, ser superior à altura crítica do escoamento;  

• O limite inferior para a altura de água a jusante, Tw, deve ser superior a uma 

altura correspondente à altura crítica à entrada da PH.  
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Figura 9 - Escoamento tipo III. 

2.4.3.5. Escoamento tipo IV – saída submersa 

O escoamento do tipo IV, apresentado na Figura 10, processa-se sob pressão e ocorre 

quando as alturas de água a montante e a jusante são superiores à altura da PH (Hw>D e Tw>D). 

O caudal de dimensionamento pode ser determinado a partir da equação da conservação de 

energia, ou recorrendo às leis de resistência dos escoamentos uniformes  (Martins, 2000). 

 

Figura 10 - Escoamento tipo IV. 

2.4.3.6. Escoamento tipo V – entrada afogada e regime rápido 

Neste caso, a relação entre a altura de água a montante e a altura da PH, Hw/D, 

ultrapassa o valor de 1,5, processando-se o controlo do escoamento a montante. Ao longo de 

toda a PH a altura da superfície é sempre inferior à altura crítica, podendo verificar-se o ressalto 

hidráulico a jusante da estrutura de saída como apresenta a Figura 11 (Martins, 2000). 

 

Figura 11 - Escoamento tipo V. 
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2.4.3.7. Escoamento tipo VI – secção cheia com saída livre 

Neste tipo de escoamento a estrutura de saída não está afogada (Tw/D ≤ 1,0) e por 

outro lado o escoamento processa-se em secção cheia ao longo da extensão da PH, verificando-

se que o controlo do escoamento é a jusante da estrutura de saída, como é apresentado na Figura 

12. Tal como no escoamento tipo V, também se verifica que a relação entre a altura de água a 

montante e a altura da PH, Hw/D, deve ultrapassar o valor de 1,5 (Martins, 2000). 

 

Figura 12 - Escoamento tipo VI. 

2.4.4. Perdas de carga 

2.4.4.1. Perdas de carga contínuas 

Quando o escoamento se processa com controlo a jusante, a capacidade de vazão da 

PH é função das perdas de carga à entrada, da rugosidade da conduta, da inclinação, do 

comprimento, do diâmetro, ou de outro parâmetro geométrico da conduta e da altura de água a 

jusante da conduta, se o nível de jusante ultrapassar a cota da linha de energia crítica.  

A energia do escoamento a montante poderá ser obtida adicionando à energia do 

escoamento a jusante a perda de carga contínua e as perdas de carga localizadas à entrada, na 

saída e em singularidades, se existirem, ao longo da PH.  

O valor da perda de carga contínua ao longo da PH pode ser calculado pela fórmula 

geral das perdas de carga, apresentada na equação 9 (Martins, 2000): 

∆𝐻𝑐 = 𝐿
𝑓

𝐷

𝑈2

2𝑔
 (9) 

 

Sendo:  

• Δ𝐻𝑐 – Perda de carga contínua;  

• D – Diâmetro da secção transversal;  

• U – Velocidade média do escoamento;  

• f – Fator de resistência ou fator de Darcy-Weiscach;  
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• g – Aceleração da gravidade; 

• L – Comprimento da PH. 

O valor do fator de resistência pode ser obtido através do ábaco de Moody ou pela 

fórmula de Colebrook-White, apresentada na equação 10 (Martins, 2000): 

1

√𝑓
= −2𝑙𝑜𝑔10 (

𝜀

3,7𝐷
+

2,51

𝑅𝑒√𝑓
) (10) 

 

em que Re, é o número de Reynolds do escoamento e 𝜀 representa a rugosidade absoluta das 

paredes da conduta. No Quadro 4 (Lencastre, 1996) apresentam-se valores da rugosidade 

absoluta de condutas de betão com diferentes acabamentos.  

Quadro 4 - Rugosidade absoluta de condutas de betão (adaptado Lencastre, 1996). 

 

Segundo (Dranke, 1966), no caso de se optar por PH metálicas com paredes corrugadas 

e não e dispuser de valores do fabricante para o coeficiente de resistência e para o coeficiente 

de rugosidade da fórmula de Manning-Strickler podem utilizar-se, respetivamente,  na equação 

11 e equação 12. 

𝑓 = 0,0978𝐷−0,478 
(11) 

 

𝜂 = 0,0280𝐷−0,075 

 

(12) 

 

Sendo D a altura da secção transversal (m) e 𝜂 o coeficiente de rugosidade. 
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Uma outra forma de calcular as perdas de carga contínuas, é através das chamadas leis 

empíricas, baseando-se no facto de a perda de carga unitária, num regime turbulento rugoso no 

interior de um tubo, variar de forma proporcional ao quadrado da velocidade média. Entre as 

várias fórmulas empíricas, destaca-se a de Manning-Strickler, apresentada na equação 13, pela 

sua extensa divulgação. 

𝑈 = 𝜂−1𝑅2/3𝐽1/2 (13) 

 

Sendo:  

• U – Velocidade média (m/s);  

• η – Coeficiente de rugosidade (𝜂 = 1𝐾);  

• K – Coeficiente da fórmula de Manning-Strickler (Quadro 3);  

• J – Perda de carga unitária (m/m);  

• R – Raio hidráulico (m).  

Com a fórmula geral das perdas de carga a fórmula de Manning-Strickler pode ser 

obtida a seguinte expressão para o cálculo do fator de resistência, apresentada na equação 14, 

mais simples que a expressão de Colebrook-White. 

𝑓 =
12,7𝑔

𝐾2
𝐷−1/3 

(14) 

 

Sendo: 

• f – Fator de resistência (adimensional); 

• D – Diâmetro (m); 

• K – Coeficiente descrito no Quadro 5 (m1/3/s); 

• g – Gravidade (m/s2). 

O Quadro 5 apresenta os valores dos coeficientes a utilizar na fórmula de Manning-

Strickler. 
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Quadro 5 - Coeficientes da fórmula de Manning-Strickler (adaptado Lencastre, 1996). 

 

2.4.4.2. Perdas de carga localizadas 

As perdas de carga localizadas avaliam-se por uma expressão do tipo (15): 

∆H𝐿 = 𝐾𝑙

𝑈2

2𝑔
 

(15) 

 

Sendo U a velocidade média do escoamento e 𝐾𝑙 o coeficiente de perda de carga 

localizada.  

No caso de não existirem singularidades no interior da PH, consideram-se apenas a 

perda de carga à entrada da PH, caracterizada pelo coeficiente 𝑘𝑒 e a perda de carga à saída, em 

que se admite 𝑘𝑠 = 1.  

No Quadro 6 apresentam-se valores para o coeficiente 𝑘𝑒 da expressão para o cálculo 

das perdas de carga localizadas à entrada de PH, em função da forma e do material da estrutura 

de entrada.  

Desta forma, a perda de carga total, Δ𝐻, obtém-se pela equação 16. 

∆H = (1 + 𝑘𝑒 +
12,7𝑔𝐿

𝐾2𝐷
4
3

)
𝑈2

2𝑔
 

(16) 

 

Sendo: 

• ΔH – Perda de carga (m/m); 

• Ke – coeficiente de perda de carga; 
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• g – Gravidade (m/s2); 

• L – Comprimento (m); 

• D – Diâmetro (m); 

• U – Velocidade média de escoamento (m/s); 

• K – Coeficiente descrito no Quadro 5. 

No Quadro 6 são apresentados os valores de perda de carga na entrada das PH 

propostos por (Corps Engineers, 1983). 

Quadro 6 - Coeficiente de perda de carga na entrada de PH (adaptado Lencastre, 1996). 

 

Deste modo, para dimensionar uma PH com controlo a jusante pode utilizar-se a 

expressão anterior ou, alternativamente, recorrer-se à Figura 32 do Anexo, que relacionam o 

caudal, a perda de carga total (Δ𝐻), as dimensões da PH e ainda a perda de carga à entrada. 

2.4.5. Escoamento com superfície livre 

No escoamento com controlo a montante, que se observa apenas em condutas 

parcialmente cheias, a capacidade de vazão da PH é controlada pela altura de água a montante, 

pela geometria da estrutura de entrada, que inclui a secção transversal, e pela inclinação 

longitudinal da PH. Quando o escoamento em superfície livre tem controlo a jusante, a 

capacidade de vazão do coletor é função das perdas de carga na secção de entrada, da altura de 

água a montante, da rugosidade da conduta, do seu comprimento, do diâmetro ou altura, da 

inclinação e, como já foi referido, da altura de água a jusante  (Martins, 2000).  
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Os declives mais frequentes utilizados no dimensionamento hidráulico de uma PH 

correspondem a situações de declive forte. Nestes casos, o escoamento é crítico na secção de 

entrada da PH e em regime rápido ao longo de toda a PH, desde que a altura de água a jusante 

não seja superior à altura crítica.  

A altura máxima de água verifica-se à entrada da PH e será igual à altura crítica quando 

o controlo do escoamento é a montante. Considerando a contração da veia líquida e designado 

o coeficiente de contração por Cc, a energia específica nessa secção pode ser determinada 

através da equação 17. 

𝐸0 = 𝐻𝑤 = ℎ𝑐 +
𝑄𝑑

2

2𝑔𝐶𝑐
2𝐴2

 (17) 

 

Sendo: 

• E0 – Energia específica (m/m); 

• Hw – Altura de água (m); 

• hc - altura critica (m); 

• Qd – Caudal de dimensionamento (m³/s); 

• Cc – Coeficiente de contração (adimensional); 

• A – Área da seção (m²); 

• g – Aceleração da gravidade (m/s2). 

em que 𝐸0 é a energia específica na secção de montante da PH.  

Em secções trapezoidais, a altura crítica do escoamento é traduzida por: 

ℎ𝑐 = (
𝑄𝑑

2

𝑔
)

1/3

×
(𝑏 + 2 × 𝑚 × ℎ𝐶)1/3

𝑏 + 𝑚 + ℎ𝐶
 

(18) 

 

Sendo:  

• ℎC – Altura crítica (m); 

• b – Largura correspondente à base da PH (m); 

• m – Parâmetro correspondente à inclinação das paredes da PH (V:H);  

• Qd – Caudal de dimensionamento (m³/s); 

• g – Gravidade (m/s2). 
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No caso de secções circulares, recorre-se às seguintes fórmulas: 

𝜃 = 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 8 × (
𝑄𝑑

2

𝑔
)

1/3

× (𝑠𝑖𝑛
𝜃

2
)

1/3

× 𝐷−5/3 
(19) 

 

 

ℎ𝐶 =
𝐷

2
× (1 − 𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
) (20) 

 

sendo D o diâmetro da conduta e 𝜃 o ângulo definido na Figura 11 em radianos. 

 

Figura 13 - Geometria de uma secção circular. 

Sendo: 

• D – Diâmetro (m); 

• ϴ - Ângulo (radianos); 

• h – Altura da lâmina líquida (m). 

A altura mínima de água e a velocidade máxima verificam-se na extremidade a jusante 

quando o aqueduto é de declive forte.
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3. METODOLOGIA 

3.1. Características da área de estudo 

A componente climatológica deste estudo foi realizada para todo o território de 

Portugal Continental, portanto, nas três regiões pluviométricas definidas no DR 23/95. 

Contudo, os exercícios de aplicação ao projeto de engenharia civil foram aplicados em pontos 

específicos. Os pontos em específico, foram escolhidos de forma a estarem nas três regiões 

pluviométrica diferentes e ainda, por não existir uma possibilidade no futuro existirem planos 

para novas estradas. Na Figura 14 são apresentadas as localizações dos três pontos em estudo. 

 

Figura 14 - Localização de dimensionamento. 
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O ponto A localiza-se na região de Aveiro, que para efeitos de dimensionamento, de 

acordo com o DR 23/95,  está localizado na região pluviométrica A. Segundo a classificação 

climática de Köppen e Geiger (Finlayson et al., 2007), Aveiro tem um tipo de clima temperado, 

com mais pluviosidade durante o Inverno e temperatura média do ar de 14,9 °C e pluviosidade 

média anual de 1027 mm. A precipitação média no mês mais seco (julho) é 12 mm, e, no mês 

mais húmido (janeiro) é 142 mm. A temperatura do ar do mês mais quente (agosto) é 19,3 °C 

e, do mês mais frio (janeiro) é 9,9 °C (Climate-data.org, 2018). 

O ponto B localiza-se na região de Vila Real, que para efeitos de dimensionamento 

localiza-se na região pluviométrica B, segundo o DR 23/95. Com um clima quente e temperado, 

a sua classificação climática de acordo com a Köppen e Geiger (Finlayson, 2007), é de 14,0 °C 

de temperatura média e 1131 mm é a pluviosidade média anual. Julho é considerado o mês mais 

seco com uma média de 12 mm de precipitação, sendo janeiro o mês com maior precipitação, 

que apresenta uma média de 168 mm. O mês de julho é também considerado o mais quente do 

ano apresentando uma temperatura média de 21,7 °C e a temperatura mais baixa de todo o ano 

é em janeiro, apresentando uma temperatura média é 6,8 °C.  

Por último, o ponto C localiza-se na região de Lamego, foi a terceira região escolhida 

para este trabalho que para efeitos de dimensionamento localiza-se na região pluviométrica C, 

segundo o DR 23/95. Com um clima quente e temperado. De acordo com a classificação de 

Köppen e Geiger (Finlayson, 2007),  a temperatura média em Lamego é de 13,6 °C e a 

pluviosidade média anual é de 1194 mm. O mês de julho é o mais seco, apresentando uma 

precipitação média de 12 mm, e o mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 179 

mm. Em relação à temperatura, julho é também o mês mais quente do ano, apresentando uma 

temperatura média de 21,3 °C sendo o mais frio o mês de janeiro com uma temperatura média 

de 6,6 °C.  

3.2. Dados 

Para este estudo foram utilizados dados simulados, para avaliar eventuais alterações 

climáticas. A inexistência de series temporais de valores observados suficiente longas para 

assegurar a robustez dos resultados e em número suficientemente grande que permitisse garantir 

uma densidade espacial suficiente adequada e que cobrisse a generalidade do território 

continental, esteve na base de se optar por reanálises e disponibilizadas em rede. Assim, na 

realização do presente trabalho foram utilizados dados de precipitação obtidos a partir de duas 

bases de dados: ERA-Interim, fornecida pelo European Centre for Medium-Range Weather 
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Forecasts (ECMWF), e EURO-CORDEX, Coordinated Downscaling Experiment - European 

Domain. 

 No presente trabalho foram utilizados dados de precipitação obtidos a partir de uma 

base de dados: EURO-CORDEX, Coordinated Downscaling Experiment - European Domain. 

3.2.1. Dados ERA-Interim 

Os dados de precipitação diária observados e utilizados neste trabalho são provenientes 

da base de dados ERA-Interim do ECMWF da versão (Dee et al., 2011). Em resumo, o ERA-

Interim é um conjunto de dados de reanálises global disponíveis desde 1979 e continuamente 

atualizados, quase em tempo real, até à atualidade. O ERA-Interim disponibiliza dados em rede 

espacial, com resolução até 0.125º, com amostragem temporal mínima de 3 horas, que permite 

descrever as condições meteorológicas desde a superfície da Terra até à estratosfera.  

Em detalhe, ERA significa 'ECMWF Re-Analysis' e refere-se a uma série de projetos 

de investigação do ECMWF que resultaram em vários conjuntos de dados (e.g., ERA-Interim, 

ERA-40, etc.). O ERA-Interim utiliza uma versão fixa de um sistema de previsão numérica do 

tempo (Numerical Weather Prediction, NWP) IFS - Cy31r2 para produzir os dados 

reanalisados. A versão fixa garante que nenhuma tendência falsa seja causada pelo sistema 

NWP em evolução, uma vez que um sistema de observação variável possa criar essas 

tendências. O sistema NWP mistura ou assimila as observações com uma previsão anterior para 

obter o melhor ajuste para ambas. O resultado dessa combinação é chamado de análise e é o 

ponto de partida para a próxima previsão. Desta maneira, os dados são produzidos em tempos 

cada vez mais tardios. 

Os dados analisados são descritos como instantâneos, embora possam representar uma 

média/soma durante um período de processamento do modelo (30 minutos para o ERA-

Interim). Dependendo do parâmetro, os dados o ERA-Interim são instantâneos (variável 

intensiva) ou acumulados (variável extensiva) desde o início da previsão (previsões duas vezes 

por dia a partir de 00 e 12 UTC). As análises estão disponíveis a cada 6 horas (0, 6, 12, 18 UTC) 

e as previsões duas vezes ao dia (de 00 e 12 UTC) fornecem saída para os parâmetros de nível 

de superfície e pressão, nas etapas de previsão a cada 3 horas a 24 horas. Os produtos ERA-

Interim são normalmente atualizados uma vez por mês, com um atraso de dois meses para 

permitir a garantia de qualidade e corrigir problemas técnicos com a produção, se se 

verificarem. 

http://www.ecmwf.int/
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Esta base de dados encontra-se em vários estudos climáticos publicados, 

principalmente em estudos de eventos extremos. Em Portugal e na Europa existem vários 

artigos publicados que utilizam esta base de dados para estudos de ondas de calor, seca, 

precipitações extremas um pouco por todo o mundo (Parente et al., 2018). 

Para este trabalho foram utilizados dados diários de precipitação acumulada de 3 em 

3 h para o período compreendido entre 1981 – 2017, para um domínio espacial sobre Portugal 

continental. A possibilidade de criar figuras dos valores de precipitação máxima e média de 

precipitação máxima anual, permite uma rápida análise das diferenças entre o regime de 

precipitação em Portugal no passado mais recente e as três regiões pluviométricas descritas no 

DR 23/95. 

3.2.2. Dados EURO-CORDEX  

Os dados meteorológicos para o futuro resultam de simulações dos modelos de 

circulação atmosférica. Para se produzir simulações para longos períodos de tempo (cerca de 

100 anos) têm de ser utilizados GCM. Contudo, como os stakeholders necessitam de valores 

com a maior resolução espacial possível, investigadores recorrem a simulação de RCM forçados 

pelos GCM.  

Esta base de dados é frequentemente utilizada para estudos climáticos, incluindo estudos 

de eventos extremos. Encontra-se em vários artigos publicados que utilizam esta base de dados 

para estudos de ondas de calor, seca, precipitações extremas um pouco por todo o mundo, 

especialmente na Europa e em Portugal (Parente, 2018). 

Os modelos climáticos têm deficiências inerentes às características do Sistema 

Climático, da natureza não linear das equações, simplificações nas equações, parametrização, 

processos em falta, imperfeitos ou simplificados bem como representação das condições de 

fronteira laterais e iniciais. Desta forma, as simulações do passado e do futuro surgem 

frequentemente afetada por viés que importa corrigir. As simulações de modelos climáticas 

regionais da CORDEX-ADJUST (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) do 

projeto DataSet (http://CORDEX.org/Data-Access/Bias-adjusted-RCM-data/) são usadas para 

avaliar as diferenças potenciais nas ocorrências de precipitação e características para cenários 

climáticos futuros. O projeto CORDEX-ADJUST contém um subconjunto de simulações 

EURO-CORDEX (European-CORDEX) disponível para as representative concentration 

pathways (RCP) 4.5 e 8.5 (WRCP CORDEX, 2018). A iniciativa EURO-CORDEX é uma das 

15 partes do CORDEX global, que prevê projecções climáticas regionais para a Europa com 

http://cordex.org/data-access/bias-adjusted-rcm-data/
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50 km (EUR-44) ou 12 km (EUR-11) de resolução (Jacob et al., 2014; Ouzeau et al., 2016) As 

simulações regionais são um downscaling físico do Coupled Model Intercomparison Project 

Phase 5 (CMIP5) projeções climáticas globais. Neste estudo, utilizamos simulações de viés 

ajustadas fornecidas pelo Instituto Sueco meteorológico e hidrológico (SMHI) corrigidos com 

o método de ajuste de viés baseado em distribuição (DBS45) (Yang et al., 2010) e utilizando a 

reanálise regional Mesan (UE sétimo PQ EURO4M Project) DataSet (Landelius et al., 2016), 

para o EUR-11 Domínio CORDEX. Em resumo, foram analisados dados de precipitação diária 

para o período climatológico (30 anos) de controlo é (1981 – 2010) e 5 períodos climatológicos 

consecutivos, (2021 – 2050, 2031 – 2060, 2041 – 2070, 2051 – 2080 e 2061 – 2090) e para os 

RCP4.5 e RCP8.5. e simulados por 6 pares diferentes de modelos GCM/RCM.  

3.3. Agregação e desagregação da precipitação 

As bases de dados selecionadas para a realização deste trabalho (ERA-Interim e 

EURO-CORDEX) fornecem dados de precipitação que não têm as características necessárias 

para a realização deste trabalho. O presente estudo requer dados de intensidade de precipitação 

máxima para um conjunto de durações, nomeadamente 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 

6 h, 12 h, 24 h e 48 h. Por consequência, foi necessário recorrer a métodos de agregação e 

desagregação para estimar os valores de intensidade de precipitação pretendidos para as 

durações referidas. 

De seguida serão descritos os métodos utilizados que permitiram obter os dados de 

intensidade de precipitação máxima para as durações atrás referidas. O processo de agregação 

consiste na utilização de valores de intensidade de precipitação para períodos de amostragem 

inferiores para calcular valores de intensidade de precipitação para durações maiores. Neste 

caso específico, a base de dados do ERA-Interim fornecia dados de precipitação acumulados 

de 3 em 3 horas. Assim, com bases nestes valores, foram somados os valores de precipitação 

para períodos de 24 e 48 h. Por outro lado, a base de dados do EURO-CORDEX facultava dados 

de precipitação acumulada em períodos de 24 h, pelo que se efetuou a soma dos valores de 

intensidade de precipitação de dois dias consecutivos para obter os valores de intensidade de 

precipitação para a duração de 48 h.  

A desagregação consiste na estimação de valores de intensidade de precipitação para 

durações inferiores às dos dados provenientes das duas bases de dados. Neste estudo recorreu-

se à metodologia proposta por Brandão et al. (2001) para Portugal (Figura 15), o qual descreve 

de forma pormenorizada a relação entre a precipitação horária e a precipitação sub-horária e 
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utiliza valores estimados para a fragmentação dos valores de precipitação no território de 

Portugal Continental. Esta metodologia será descrita nas duas subseções seguintes. 

3.3.1. Desagregação da precipitação diária em sub-diária 

O processo de desagregação da precipitação diária pretende obter valores de 

intensidade de precipitação máxima para períodos sub-diários. Para a obtenção dos valores da 

intensidade de precipitação para 1 h, 2 h, 6 h e 12 h, recorreu-se ao método proposto por 

Brandão et al (2001) que compreende as seguintes fases:  

1) A partir dos dados das bases de dados do EURO-CORDEX, foram calculados 

os valores de intensidade de precipitação máxima para a duração de 24 h; 

2) Posteriormente, são aplicados a relação entre a precipitação de 1 hora e diária 

para períodos de retorno de 100 anos, propostos por Brandão et al (2001) 

apresentados na Figura 15, aos valores máximos de precipitação diário obtendo 

assim valores para as durações 1 h; 

3) De seguida efetuou-se a soma de precipitação para obter valores para períodos 

de 2, 6 e 12 h. 

 

Figura 15 - Isolinhas das relações entre precipitações de 1 hora com a diária para o período de retorno de 100 

anos (adaptado Brandão et. al (2001)) Desagregação da precipitação sub-diária em sub-horária. 
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Para a desagregação da precipitação horária em sub-horária, quer dos dados 

observados quer dos dados simulados, foram também aplicados os coeficientes de desagregação 

respetivos propostos por Brandão et al. (2001). Estes foram obtidos a partir da leitura dos 

valores representados nos mapas de isolinhas das relações associadas ao percentil 50% entre 

precipitações de 5 min/h, 10 min/h, 15 min/h, 30 min/h. Todo este processo foi aplicado para 

cada célula da malha das duas bases de dados, de forma a obter os valores de intensidade de 

precipitação máxima para as séries temporais para durações inferiores à hora pela multiplicação 

dos coeficientes de desagregação e os valores de precipitação máximos para a hora. 

3.4. Curvas de Intensidade-Duração-Frequência (IDF) 

Desta forma a presente análise sobre a influência das alterações climáticas, tem uma 

grande relevância, uma vez que no âmbito da conceção de sistemas de drenagem de águas 

pluviais, é usual, a nível mundial, de acordo com a legislação nacional é obrigatório, considerar 

curvas IDF que admitem considerar o aumento de frequência mas essencialmente intensidade 

dos eventos extremos de precipitação que, atualmente, se têm tornado cada vez mais frequentes 

em Portugal, de forma a minimizar riscos e danos relacionados com estes acontecimentos. 

Os valores dos parâmetros a e b das curvas IDF foram determinados para cada célula 

da malha espacial de cada base de dados sobre Portugal Continental, utilizando a metodologia 

proposta por (Pereira et al., 2014), que se baseia na metodologia de Brandão et al. (2001) que 

constitui o desenvolvimento da metodologia anterior de Brandão (1995). Esta metodologia 

inclui os seguintes processos: 

1) Determinar os valores de intensidade de precipitação máxima anual para as 

durações de 5, 10, 15 e 30 min e 1, 2, 6, 12, 24 e 48 h, o que permite obter 

séries anuais de intensidade de precipitação máxima; 

2) Análise estatística exploratória de cada uma das séries que correspondem às 

dez durações anteriormente referidas. A análise abrange vários descritores 

estatísticos (média, desvio-padrão, coeficiente de assimetria e coeficiente de 

achatamento), assim como o ajuste da função de distribuição de probabilidades 

de extremos tipo I (lei de Gumbel) às 10 séries de valores de intensidade de 

precipitação. A estimativa dos parâmetros de distribuição de Gumbel foi 

executada recorrendo ao método da máxima verossemelhança enquanto a 

avaliação da qualidade do ajuste foi efetuada através do teste de Kolmogorov-

Smirnov (KSteste) bem como dos gráficos Quantil-Quantil (Q-Q Plot); 
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3) Determinar as intensidades de precipitação para oito períodos de retorno (2, 5, 

10, 20, 50, 100, 500 e 1000 anos) para cada uma das durações usando a função 

inversa de distribuição de probabilidade de Gumbel; 

4) Representar graficamente, para cada período de retorno, das intensidades de 

precipitação (mm/h) em função da duração da precipitação (min), como 

sugerido em Brandão (1995), em que a relação entre as duas grandezas é do 

tipo potencial (I = a. tb) e que mostrou alterações na evolução da intensidade 

de precipitação para durações de 30 min e de 6 h. Neste sentido, considerou-se 

conveniente estimar os parâmetros a e b seja realizada separadamente em três 

trechos: entre 5 min e 30 min, entre 30 min e 6 h e, entre 6 h e 48 h; 

5) Determinar os parâmetros a e b, para cada período de retorno, com base na 

linearização do gráfico (após aplicação de logaritmos decimais aos valores da 

intensidade da precipitação máxima em função da duração) recorrendo ao 

método dos mínimos quadrados e ao método de ajuste robusto. Em ambos os 

métodos, os parâmetros foram estimados para uma significância estatística de 

5% enquanto a qualidade do ajuste é avaliada pelos valores do coeficiente de 

determinação (R2) e da estatística F. 

A utilização, na metodologia deste trabalho, do ajuste dos valores máximos anuais de 

precipitações intensas pela função de distribuição de Gumbel foi considerada a adequada para 

a obtenção dos resultados pretendidos, e tem sido considerada a adequada por estudos recentes   

(Bara et al., 2010; Beijo, 2005; Hartmann, 2011; Olsson et al., 2012). A função definida pela 

seguinte expressão: 

𝑓(𝑥)  =  𝜎−1 exp(−𝑧) exp (− exp(−𝑧 −)) 
(21) 

 

Onde: 

• 𝑧 =
𝑥−𝜇

𝜎
; 

• 𝑥 (−∞ < 𝑥 < ∞) – Variável aleatória associada a valores máximos do 

período; 

• 𝜇 (−∞ < 𝜇 < ∞) – Parâmetro de localização; 

• 𝜎 (𝜎 < 0) – Parâmetro de escala. 
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A função cumulativa da função de distribuição de Gumbel da variável aleatória x, para 

valores extremos máximos, é a seguinte: 

𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [−𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑥 − 𝜇

𝜎
)]] 

(22) 

 

Em relação a uma amostra que apresente uma distribuição semelhante: 

• A moda é igual ao parâmetro de localização, μ; 

• A mediana igual a 𝜇 − 𝜎 ln(ln 2); 

• A média é igual a 𝜇 ± 𝜎𝛾, onde γ é a constante de Euler-Mascheroni, (com o 

valor de 0.577216); 

• O desvio padrão é igual a 𝜎𝜋/√6; 

• O valor do coeficiente de assimetria é aproximadamente igual 1,14 ≈
12√6 Ϛ(3)

𝜋3 ; 

• A curtose é igual a 12/5. 

A função inversa da distribuição de probabilidade de extremos tipo I é obtida sabendo 

que a probabilidade (P) de que ocorra uma precipitação máxima superior a um certo valor x, é 

dada pela expressão: 

𝑃 = 1 − 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑥 − 𝜇

𝜎
)]] (23) 

 

Tendo em conta que a probabilidade (P) é inversamente proporcional ao período de 

retorno (T), 𝑃 =
1

𝑇
 a precipitação máxima provável para um determinado período de retorno T 

pode ser determinada pela função inversa da distribuição de Gumbel, definida pela expressão 

seguinte: 

𝑥 =  𝜇 − 𝜎 ln [ln (
𝑇

𝑡 − 1
)] (24) 

 

O cálculo dos valores dos parâmetros da função de distribuição de Gumbel e os 

parâmetros a e b das curvas IDF foi realizado para: 

• Oito valores de períodos de retorno; 

• Dez valores de duração, 5, 10, 15, e 30 min, e 1, 2, 6, 12, 24 e 48 h; 

• Para os dados simulados da base de dados EURO-CORDEX, para os períodos 

1981 – 2010, 2021 – 2050, 2031 – 2060, 2041 – 2070, 2051 – 2080, 

2061 – 2090; 
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• E para as simulações dos 6 pares de modelos GCM/RCM. 

De referir que todos os resultados foram produzidos para cada célula de uma malha 

regular de 0,125º de latitude e longitude para os dados simulados. 

3.5. Parâmetros a e b das curvas IDF 

Para a determinação da precipitação total de cada local ou região, é importante 

conhecer a relação entre a intensidade de precipitação máximas e a duração para diferentes 

períodos de retorno. A relação entre estas variáveis pode ser obtida através de uma avaliação 

simples do diagrama de dispersão, o que possibilita identificar a função que formaliza essa 

dependência. A análise de regressão é uma das técnicas estatísticas disponíveis para a 

identificação da relação funcional entre duas variáveis, de pode ser aplicada apenas quando essa 

relação é linear. Assim, a equação do modelo de regressão que relaciona 𝑌, denominada 

variável dependente (no caso deste estudo, a intensidade de precipitação), e 𝑋 denominada 

variável independente (no caso deste estudo, a duração), deve ser capaz de explicar, em termos 

médios e de dispersão, o valor de 𝑌 em função do valor de 𝑋. Os pontos definidos por [xi, yi] 

devem apresentar uma variabilidade aleatória e de pequena dimensão em torno da reta 

estabelecida pela análise de regressão, que é denominada variação residual. Sabendo que a 

relação entre a intensidade de precipitação (I) e a duração (t) é do tipo potencial 𝐼 = 𝑎 × 𝑡𝑏, 

onde a e b são constantes dependentes do período de retorno, é óbvia a existência de uma 

relação curvilínea. Todavia, algumas relações não lineares podem ser linearizadas mediante 

transformações adequadas; neste caso, a linearização é facilmente alcançada pela aplicação de 

logaritmos 𝑙𝑜𝑔(𝐼) = 𝑙𝑜𝑔(𝑎) + 𝑏 × 𝑙𝑜𝑔(𝑡) (Sanches Fernandes et al., 2018). 

O método mais usual para realizar a regressão linear, é o método dos mínimos 

quadrados. Tem como objetivo encontrar a função de regressão que minimiza a soma dos 

quadrados dos resíduos da regressão (diferenças entre o valor estimado e os dados observados), 

obtendo de forma (direta e indireta) estimativas dos valores dos parâmetros (a e b) da reta que 

mais se aproxima dos pontos experimentais. 

Os modelos de regressão linear, com base na minimização do quadrado dos erros 

assenta num conjunto de pressupostos que nem sempre são verificados. Temos como exemplo, 

a não normalidade dos resíduos, a existência de uma distribuição assimétrica de erros, de 

outliers e pontos extremos, que comprometem a validade dos referidos pressupostos, enquanto 
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as estimativas dos parâmetros, intervalos de confiança e outras estatísticas deixam de ser 

fiáveis, o que fomenta a procura de técnicas mais robustas. 

Desta forma, o método de ajuste robusto ou regressão robusta representa uma 

abordagem alternativa que pretende ser mais robusta e resistente que o método dos mínimos 

quadrados, uma vez que é menos sensível a este tipo de problemas. A grande diferença entre 

estes métodos reside na atribuição, no caso do método de ajuste robusto, de pesos aos valores 

observados na amostra, de forma que o peso de determinado valor da amostra seja tanto maior 

quanto menor for o resíduo da regressão. Este fato é tão mais importante quanto os problemas 

enunciados possam afetar apenas uma pequena parte dos dados. 

3.6. Correção do viés 

Devido à dificuldade dos modelos climáticos em reproduzir com precisão a 

precipitação observada, surge a necessidade de tentar corrigir os erros relacionados com a 

modelação climática, nomeadamente o viés.  

A correção do viés pode ser realizada com diferentes métodos. Os dados simulados 

selecionados para este estudo já sofreram um processo de correção do viés. Contudo, como o 

objetivo deste trabalho a comparação entre os resultados com o dimensionamento de coletores 

de águas pluviais definidos no DR 23/95 de 23 de agosto com o dimensionamento pelos 

resultados simulados para cenários futuros pelo modelo EURO-CORDEX, o processo de 

correção do viés utilizado consistiu em fazer igualar os parâmetros a e b obtidos pelo método 

de regressão robusta para os cenários RCP4.5 e RCP8.5 com os valores de a e b propostos por 

Matos e Silva (1986). O procedimento consistiu em: 

• Efetuar a linearização da equação de intensidade de precipitação: 

log 𝐼 = log(𝑎) + 𝑏 × log (𝑡) (25) 

 

• Para o parâmetro a, o fator corretivo é o resultado da diferença entre o 

logaritmo do parâmetro a do cenário RCP4.5, e o logaritmo do parâmetro a 

presente no DR 23/95 de 23 de agosto: 

∆a = 𝑙𝑜𝑔10𝑎𝑟𝑒𝑓 − 𝑙𝑜𝑔10𝑎𝑀𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑆𝑖𝑙𝑣𝑎  (26) 
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• Para o parâmetro b, o fator corretivo resulta a razão entre o parâmetro b 

associado ao cenário RCP4.5 e o parâmetro b resultante do estudo de Matos e 

Silva (1986): 

∆𝑏 =
𝑏𝑟𝑒𝑓

𝑏𝑀𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑆𝑖𝑙𝑣𝑎
 

(27) 

 

• Aplicar os fatores corretivos aos parâmetros a e b para o cenário RCP4.5 da 

seguinte forma: 

𝑎𝑟𝑐𝑝4.5𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 10𝑙𝑜𝑔10(𝑎𝑟𝑐𝑝4.5−∆𝑎) (28) 

 

𝑏𝑟𝑐𝑝4.5𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑔𝑜 =
𝑏4.5

∆𝑏
 

(29) 

 

• Aplicar de igual forma os fatores corretivos aos parâmetros a e b para o cenário 

RCP8.5; 

• Executar a correção do viés para todas as células da malha para Portugal 

Continental para os dados simulados. 

3.7. Dimensionamento hidráulico de passagens hidráulicas 

3.7.1. Condições prévias 

Independentemente do procedimento de cálculo que se utilize, no estudo de passagens 

hidráulicas deve ser efetuado um reconhecimento do local das travessias, tendo em vista uma 

avaliação das condições de escoamento a jusante e, ainda, estabelecer a altura máxima de água 

a montante da passagem hidráulica, de forma a evitar possíveis prejuízos em propriedades 

urbanas ou rústicas adjacentes e interferência com o sistema de drenagem da plataforma da via.  

O dimensionamento hidráulico de passagens hidráulicas consiste essencialmente em:  

• Predefinir os tipos de estruturas a adotar tendo em ponderação as condições 

locais;  

• Verificar a capacidade de vazão face aos caudais de ponta de cheia a escoar;  

• Verificar a compatibilidade entre alturas de água a montante e as alturas 

admissíveis tendo em consideração os desníveis relativamente a áreas 

circundantes e a distância ao nível da plataforma;  
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• Avaliar a possível necessidade de proteções a montante e a jusante, em função 

das velocidades de escoamento, para efeitos de controlo de erosão.  

No presente trabalho foram consideradas duas PH com as mesmas características do 

meio envolvente, ou seja, consideraram-se as mesmas PH para as três regiões em estudo. Esta 

decisão, foi tomada para se verificar o comportamento da mesma estrutura nas três regiões 

diferentes e avaliar o dimensionamento da mesma estrutura tipo, variando só os dados que estão 

influenciados com as alterações climáticas. 

No dimensionamento de PH com controlo à entrada, a altura de água pode ultrapassar 

o diâmetro da mesma. No entanto devido a alguns fatores, tal como a distância entre o topo da 

PH e a plataforma, nem sempre é possível sendo assim uma condicionante desfavorável ao 

dimensionamento. Neste estudo implementou-se essa condicionante, sendo todos os 

dimensionamentos com controlo à entrada e ainda não deixando que a altura da água ultrapasse 

o diâmetro da PH. 

3.7.2. Procedimento proposto pelo U.S. Bureau of Public Roads 

O método mais divulgado para dimensionamento hidráulico de passagens hidráulicas 

é o proposto pelo U. S. Bureau of Public Roads (Herr, 1965; U. S. Department of 

Transportation, 1997). Este método tem sido utilizado pela Infraestruturas de Portugal, sendo 

também aconselhado pela AASHTO e pela SETRA. Os passos de cálculo considerados são: 

1) Recolha de dados e definição de parâmetros 

a) Caudal de ponta de cheia; 

b) Comprimento da Passagem Hidráulica; 

c) Altura máxima de água a montante; 

d) Inclinação da Passagem Hidráulica; 

e) Tipo de Passagem Hidráulica a utilizar no que diz respeito à forma e material; 

f) Tipo de estrutura de entrada e de saída; 

g) Velocidade máxima admissível a jusante da Passagem Hidráulica. 

2) Pré-dimensionamento 

a) Escolha do diâmetro ou altura da PH respetivamente para secções transversais 

circular ou retangular, utilizando os ábacos da Figura 31 e Figura 32 do Anexo, 

referentes a PH com controlo à entrada admitindo que Hw/D = 1,35;  
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b) se resultarem diâmetros elevados que criem dificuldades de transporte ou 

colocação (tubos de betão de diâmetro superior a 1,5 m), ou se a altura de aterro 

for insuficiente para proporcionar pelo menos 1,00 m de recobrimento, podem 

utilizar-se tubos em paralelo, subir a rasante ou recorrer a PH de secção 

retangular (box culvert) com largura superior à altura, devendo, no entanto, a 

solução escolhida ser justificada por análise técnico-económica.  

3) Determinação da altura de água a montante, Hw  

a) Determina-se a altura de água a montante, Hw, necessária para escoar o caudal 

de dimensionamento supondo que a secção de controlo é a montante. A referida 

altura de água pode ser obtida através da relação Hw/D que se retira dos ábacos 

das Figura 31 e Figura 32 do Anexo. Se o valor de Hw for superior à altura 

máxima admissível, escolhe-se outra secção transversal e repete-se o cálculo;  

b) Seguidamente, supõe-se o controlo à saída calculando o Hw através da equação 

8, em que a perda de carga total, Δ𝐻, se obtém dos ábacos da Figura 32 ou 

então através da expressão (14). No entanto, o valor de ℎ0 deve ser obtido da 

seguinte forma:  

➢ se 𝑇𝑤≥𝐷 ⇒ ℎ0=𝑇𝑤; 

➢ se 𝑇𝑤<𝐷 ⇒ ℎ0=𝑇𝑤 𝑜𝑢 ℎ0= (ℎ𝑐+𝐷)/2, conforme o que tiver valor mais 

elevado. 

A altura de água a montante, Hw, será o maior dos valores calculados nas alíneas 

anteriores 1 e 2. De forma a encontrar a solução mais vantajosa devem considerar-se outras 

formas e tipos de PH. 

Para calcular a velocidade à saída para o caudal de dimensionamento atendendo à 

secção que controla o funcionamento da PH: Quando o controlo do escoamento é a montante, 

a velocidade na extremidade de jusante pode ser calculada recorrendo a uma fórmula de regime 

uniforme (e.g. Manning-Strikcler); 

Para o controlo à saída, a velocidade pode ser calculada por: 

𝑈 =
𝑄𝑑

𝐴0
 

(30) 

 

em que 𝐴0 é a secção de escoamento à saída da PH. 
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Se o valor da velocidade de saída, tendo em atenção as condições locais, for superior 

ao máximo aconselhado no quadro 7 (Corps Engineers, 1970) deve prever-se uma estrutura de 

dissipação de energia à saída, ou então diminuir a inclinação da PH.  

Quadro 7  - Velocidades máximas em canais (adaptado Lencastre, 1996). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos em sequência da aplicação da 

metodologia selecionada e anteriormente descrita, tendo como objetivo avaliar o potencial 

impacto das alterações climáticas no dimensionamento de PH.  

Não foram utilizados os valores do da base de dados do ERA-Interim, servindo apenas 

para testar toda a metodologia e servir de comparação com os dados do EURO-Cordex. 

Confirmada a viabilidade da metodologia foram escolhidos para dimensionamento, os dados 

do EURO-Cordex. 

Assim, procedeu-se à caracterização dos regimes de precipitação, nomeadamente da 

intensidade máxima de precipitação, com a obtenção dos parâmetros de a e b através da análise 

das séries de valores máximos de precipitação para diferentes durações. Foram analisados dados 

simulados para dois cenários diferentes, o RCP4.5 e o RCP8.5, fornecido pelo EURO-Cordex 

para o período atual (1981 – 2010) e para cinco períodos diferentes do futuro (2021 – 2050, 

2031 – 2060, 2041 – 2070, 2051 – 2080 e 2061 – 2090), de forma a avaliar se as alterações 

climáticas terão ou não influência no dimensionamento de PH ou se no futuro poderão ocorrer 

problemas resultantes do dimensionamento realizado com a metodologia legal em vigor. 

Não foram utilizados os valores do da base de dados do ERA-Interim, servindo apenas 

para testar toda a metodologia e servir de comparação com os dados do EURO-Cordex.  

Assim, procedeu-se ao dimensionamento de três PH hipotéticas com características 

fixas do meio envolvente, como a área e o comprimento da bacia, o declive do talvegue, o 

coeficiente de escoamento, e a inclinação das PH, para que eventuais laterações de 

dimensionamento fossem apenas resultantes de alterações nos parâmetros das curvas IDF, por 

sua vez, devidas a alterações no regime de precipitação. Como descrito anteriormente, foram 

selecionadas três localizações, uma em cada região pluviométrica proposta por Matos e Silva 

(1986). Para efeitos de comparação, foi inicialmente realizado o dimensionamento com base 

nos parâmetros a e b das curvas IDF propostos pelo mesmo autor. Posteriormente, com a 

obtenção dos parâmetros a e b para os dados de precipitação máxima simulados pelo modelo 

regional de EUROO-CORDEX e para os dois cenários e diversos períodos, foram realizados 

novos dimensionamentos para as mesmas PH, com o propósito de comparar os resultados 

obtidos. 
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4.1. Ajuste do modelo distributivo à variável hidrológica 

De forma a avaliar a qualidade do ajuste e da estimativa dos parâmetros de distribuição 

de probabilidades de extremos tipo I (lei de Gumbel) às 10 séries de valores de intensidade de 

precipitação recorreu-se ao teste de Kolmogorov-Smirnov (KSteste) e aos gráficos Quantil-

Quantil (QQ). 

Estes métodos de avaliação, permitem confrontar a qualidade do ajuste da distribuição 

de Gumbel aos dados simulados. Esta avaliação foi realizada de forma exaustiva para todas as 

durações (5, 10, 15 e 30 min e em 1, 2, 6, 12, 24 e 48 h), para todas as células da malha de 

Portugal Continental, para os diferentes cenários (RCP4.5 e RCP8.5) e períodos de retorno (2, 

5, 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 anos). 

Uma análise estatística do teste não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov permite 

apurar se os dados de uma amostra são provenientes de uma determinada distribuição. Desta 

forma, este teste resulta no valor de um parâmetro e de um p-value que permite aceitar ou 

rejeitar a hipótese nula (Lopes et al., 2013; Massey, 1951). Assim sendo, foi efetuado o teste 

para todas as séries referidas, tendo o teste confirmado a boa qualidade do juste de ajuste da Lei 

de Gumbel em todos os casos, isto é, que a função de distribuição de probabilidade de Gumbel 

é adequada às séries de precipitação máxima do presente estudo. 

A qualidade do ajuste da função de distribuição de Gumbel foi ainda avaliada com a 

inspeção visual dos gráficos Quantil-Quantil, um método referido em Hartmann et al. (2011) 

como sendo um dos métodos de análise gráfica mais utilizados. O procedimento consiste em 

comparar os quantis teóricos e amostrais da distribuição de Gumbel. A análise dos gráficos QQ 

(Figura 16 e Figura 17), importa salientar a linearidade entre os dados observados/simulados e 

teóricos, ou seja, confirmar a proximidade dos pontos à linha de referência que sugere a elevada 

qualidade do ajuste da distribuição de Gumbel aos dados. Os quatro gráficos QQ apresentados 

para as intensidades máximas de precipitação das durações de 5, 10, 15 e 30 min, são os obtidos 

para as localizações onde serão dimensionadas as PH hipotéticas em Portugal Continental. A 

vasta maior parte dos pontos estão localizados ao longo da reta 𝑦 = 𝑥, em todos os casos. Os 

poucos pontos mais afastados podem ser desvalorizados nesta análise por serem uma pequena 

quantidade de pontos e se observarem nos extremos da distribuição, pelo que se pode aferir 

uma boa qualidade de ajustamento. 

Os parâmetros da distribuição de Gumbel, μ (parâmetro localização) e σ (parâmetro 

escala), para a duração de 60 min apresentados na Figura 16 e na Figura 17, estimados pelo 
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método da máxima verossemelhança para um intervalo de confiança de 95%, foram calculados 

para os 10 valores de duração de intensidade de precipitação para cada célula da malha referente 

a Portugal Continental e para todos os cenários RCP4.5 e RCP8.5, para todos os períodos. Como 

verificado os resultados mostram uma significativa variabilidade espacial o que contrasta com 

a existência de três regiões pluviométricas, relativamente homogéneas, em Portugal continental 

preconizada na legislação em vigor. 

 

  
Figura 16 - Gráficos Quantil-Quantil para intensidades máximas de precipitação das durações de 5, 

10, 15 e 30 min observadas em 4 células da malha de Portugal Continental. 

  
Figura 17 - Gráficos Quantil-Quantil para intensidades máximas de precipitação das durações de 5,  

10, 15 e 30 min observadas em 4 células da malha de Portugal Continental. 
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4.2. Parâmetros a e b das curvas IDF 

Neste trabalho, foi efetuada a regressão linear pelos dois métodos a cima referidos, 

resultante na identificação da relação do tipo potencial entre a intensidade de precipitação e a 

duração, para todas as estações, períodos de retorno, e intervalos de durações considerados 

(todas as durações, entre 5 e 30 min, entre 30 min e 1 h), para os dados simulados. 

A representação gráfica dos logaritmos decimais das intensidades de precipitação em 

função dos logaritmos decimais da duração da precipitação, para um período de retorno de 50 

anos em dois dos pontos de Portugal (Figura 18 e Figura 19) ilustra e revela uma relação linear 

quase perfeita. O mesmo se pode verificar para um período de retorno de 100 anos (Figura 21 

e Figura 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Gráfico de ajuste dos parâmetros a e b por regressão pelos métodos de ajuste robusto e método dos 

mínimos quadrados, para as durações de 5, 10, 15, 30 e 60 min, para um período de retorno de 50 anos, para 4 

células da malha de Portugal Continental. 
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Figura 19 - Gráfico de ajuste dos parâmetros a e b por regressão pelos métodos de ajuste robusto e método dos 

mínimos quadrados, para as durações de 5, 10, 15, 30 e 60 min, para um período de retorno de 50 anos, para 4 

células da malha de Portugal Continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Gráfico de ajuste dos parâmetros a e b por regressão pelos métodos de ajuste robusto e método dos 

mínimos quadrados, para as durações de 5, 10, 15, 30 e 60 min, para um período de retorno de 100 anos, para 4 

células da malha de Portugal Continental. 
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Figura 21 - Gráfico de ajuste dos parâmetros a e b por regressão pelos métodos de ajuste robusto e método dos 

mínimos quadrados, para as durações de 5, 10, 15, 30 e 60 min, para um período de retorno de 100 anos, para 4 

células da malha de Portugal Continental. 

Na análise visual dos gráficos anteriores, verificou-se que existem pequenas e pouco 

frequentes diferenças nas retas de regressão linear entre a intensidade de precipitação e a 

duração obtidas com o método dos mínimos quadrados e o método de ajuste robusto. As 

diferenças mais acentuadas entre os métodos registam-se quando todos os valores de duração 

fazem parte da amostra, aquando do ajuste para os trechos as retas são praticamente 

coincidentes e os valores de a e b muito semelhantes. 

4.3. Correção do viés 

Os Quadros 8 e 9 exibem os valores dos parâmetros a e b máximos, para o período de 

retorno de 50 e 100 anos nos pontos experimentais. Os valores máximos foram calculados de 

entre as seis simulações produzidas por todos os pares de modelos GCM/RCM. 

Os valores dos parâmetros a e b das curvas IDF obtidos pelo método do ajuste robusto 

para os três pontos localizados em cada uma das regiões pluviométricas, após a correção do 

viés (Quadro 8 e Quadro 9) revelam um aumento dos valores de a para a região A e para a 

região B. Na região pluviométrica C, existe uma diminuição dos valores do parâmetro a, com 

a evolução dos períodos de 30 anos em estudo, ou seja, no futuro existirá uma diminuição da 

quantidade de precipitação. Já os valores de b, verifica-se uma igualdade em relação aos valores 

do DR 23/95 para todas as regiões.  
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Quadro 8 - Parâmetros a e b, para o período de retorno de 50 anos. 

  

Quadro 9 - Parâmetros a e b, para o período de retorno de 100 anos. 

Na Figura 22, apresenta-se o parâmetro amax estimado com dados simulados para dois 

cenários de clima futuro. Comparando com as regiões pluviométricas obtidas pelo DR 23/95, 

verifica-se uma disparidade em relação as regiões obtidas pelas simulações dos cenários 

climáticos, o que poderá significar um dimensionamento incorreto de PH para o futuro. 
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Figura 22 - Parâmetro amax das curvas IDF simulado para dois cenários futuros, RCP4.5 e RCP8.5 para dois 

períodos de retorno de 50 e 100 anos. 

4.4. Dimensionamento hidráulico 

Nesta subsecção pretende-se avaliar eventuais alterações no dimensionamento de PH, 

em consequência das variações registadas nas curvas IDF, em resultado das alterações na 

distribuição dos valores extremos de precipitação devido às mudanças climáticas.  

Para avaliar a influência das alterações climáticas no dimensionamento dos órgãos de 

drenagem mencionados anteriormente, a determinação do caudal de dimensionamento foi 

realizada com base nos valores de intensidades de precipitação calculados a partir das curvas 

IDF previstas para os cinco períodos simulados para os cenários futuros RCP4.5 e RCP8.5 

(após correção do viés do modelo climático) em relação às curvas IDF obtidas com dados 

observados e às curvas IDF idealizadas por Matos e Silva (1986). 

 

Nos seguintes Quadros são apresentados os resultados do dimensionamento da PH1, 

respetivamente para as estações da região A, B e C, para o período de retorno de 50 anos, 

recorrendo à determinação do caudal a partir da intensidade de precipitação estimada para o 

período em que se dispõe de dados observados e os cinco períodos de trinta anos dos cenários 

futuros. 
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Quadro 10 - Dimensionamento da PH1 para a região A e período de retorno de 50 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5).  

 

No caudal pode verificar-se um aumento na região A, tendo um menor aumento de 

cerca 30% no cenário RCP8.5 no período 2021-2050 e o maior aumento de cerca 55% no 

cenário RCP4.5 nos períodos de 2021-2050 e 2031-2060. Quanto à variação do diâmetro, na 

região A, verifica-se em ambos cenários e em todos os períodos não existe nenhuma variação 

em relação ao período de referência. 

Quadro 11 - Dimensionamento da PH1 para a região B e período de retorno de 50 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5). 
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Para a região B, o caudal apresenta um menor aumento de cerca 6% no cenário RCP8.5 

no período 2021-2050 e o maior aumento de cerca 40% no cenário RCP4.5 no período de 2051-

2080. Quanto à variação do diâmetro, na região B verifica-se que existe um aumento de 20% 

no cenário RCP4.5, já no cenário RCP8.5 existe um aumento de 20 % nos últimos 3 períodos.  

Quadro 12 - Dimensionamento da PH1 para a região C e período de retorno de 50 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5). 

 

Para a região C, verifica-se uma diminuição do caudal, tendo uma menor diminuição 

de 13% no cenário RCP4.5 nos períodos 2031-2060 e 2051-2080 e uma maior diminuição de 

23% no cenário RCP8.5 período de 2031-2060. 

Quanto à variação de diâmetro, na região C verifica-se em ambos cenários e em todos 

os períodos não existe nenhuma variação em relação ao período de referência. 
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Quadro 13 - Dimensionamento da PH1 para a região A e período de retorno de 100 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5).  

Para o período de retorno de 100 anos as variações são semelhantes ao período de 

retorno de 50 anos. 

No caudal pode verificar-se um aumento na região A, tendo um menor aumento de cerca 

31% no cenário RCP8.5 no período 2021-2050 e o maior aumento de cerca 57% no cenário 

RCP4.5 no período de 2021-2050. 

Quanto à variação do diâmetro, na região A, verifica-se um aumento de 8% no cenário 

RCP4.5 em todos os períodos, e no cenário RCP8.5 no período de 2021-2050 não existe 

qualquer alteração no diâmetro em comparação com o período de referência, tendo um aumento 

de 8%. 
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Quadro 14 - Dimensionamento da PH1 para a região B e período de retorno de 100 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5). 

 

Para a região B, o caudal apresenta um menor aumento de cerca 5% no cenário RCP8.5 

no período 2021-2050 e o maior aumento de cerca 45% no cenário RCP4.5 no período de 2051-

2080.  

Quanto à variação do diâmetro, na região B verifica-se um aumento de 20% no cenário 

RCP4.5 e em todos os períodos, já no cenário RCP8.5 nos períodos 2021-2050 e 2031-2060 

não há qualquer alteração no diâmetro em comparação com o período de referência, mas há um 

aumento de 20% do diâmetro em todos os outros períodos. 

Quadro 15 - Dimensionamento da PH1 para a região C e período de retorno de 100 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5). 
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Na região C verifica-se uma diminuição do caudal, tendo uma menor diminuição de 9% 

no cenário RCP4.5 no período 2051-2080 e uma maior diminuição de 20% no cenário RCP8.5 

nos períodos de 2031-2060 e 2041-2070. 

Quanto à variação do diâmetro, na região C verifica-se que não há qualquer alteração 

no diâmetro em comparação com o período de referência. 

Quadro 16 - Dimensionamento da PH2 para a região A e período de retorno de 50 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5). 

  No caudal pode verificar-se um aumento na região A, tendo um menor aumento de cerca 

30% no cenário RCP8.5 no período 2021-2050 e o maior aumento de cerca 55% no cenário 

RCP4.5 nos períodos de 2021-2050 e 2031-2060. Quanto à variação do diâmetro, na região A, 

verifica-se em ambos cenários e em todos os períodos não existe um aumento de 13% em 

relação ao período de referência. 
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Quadro 17 - Dimensionamento da PH2 para a região B e período de retorno de 50 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5). 

Para a região B, o caudal apresenta um menor aumento de cerca 6% no cenário RCP8.5 

no período 2021-2050 e o maior aumento de cerca 40% no cenário RCP4.5 no período de 2051-

2080. Quanto à variação do diâmetro, na região B verifica-se em ambos cenários e em todos os 

períodos existe um aumento de 7% em relação ao período de referência. 

Quadro 18 - Dimensionamento da PH2 para a região C e período de retorno de 50 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5). 

Para a região C, verifica-se uma diminuição do caudal, tendo uma menor diminuição 

de 13% no cenário RCP4.5 nos períodos 2031-2060 e 2051-2080 e uma maior diminuição de 

23% no cenário RCP8.5 período de 2031-2060. Em relação à variação de diâmetro, na região 
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C, verifica-se em ambos cenários e em todos os períodos, uma diminuição de 11% em relação 

ao período de referência. 

Quadro 19 - Dimensionamento da PH2 para a região A e período de retorno de 100 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5). 

  Para o caudal pode verificar-se um aumento na região A, tendo um menor aumento de 

cerca 31% no cenário RCP8.5 no período 2021-2050 e o maior aumento de cerca 57% no 

cenário RCP4.5 no período de 2021-2050. Quanto à variação do diâmetro, na região A, verifica-

se um aumento no cenário RCP4.5 de 25% nos primeiros três períodos, e tanto nos restantes 

períodos como no cenário RCP8.5 existe um aumento de 13% em relação ao período de 

referência. 
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Quadro 20 - Dimensionamento da PH2 para a região B e período de retorno de 100 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5). 

Para a região B, o caudal apresenta um menor aumento de cerca 5% no cenário RCP8.5 

no período 2021-2050 e o maior aumento de cerca 45% no cenário RCP4.5 no período de 2051-

2080. Relativamente à variação do diâmetro na região B, verifica-se um aumento de 20% nos 

últimos quatro períodos do cenário RCP4.5, existe ainda tanto no primeiro período do cenário 

RCP4.5 como no cenário RCP8.5 um aumento de 7% em relação ao período de referência. 

Quadro 21 - Dimensionamento da PH2 para a região C e período de retorno de 100 anos, recorrendo à 

intensidade de precipitação estimada para o período de referência e para os cinco períodos de trinta anos dos dois 

cenários futuros (RCP4.5 e RCP8.5). 
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Para a região C, verifica-se uma diminuição do caudal, tendo uma menor diminuição 

de 9% no cenário RCP4.5 no período 2051-2080 e uma maior diminuição de 20% no cenário 

RCP8.5 nos períodos de 2031-2060 e 2041-2070. Em relação à variação de diâmetro, na região 

C, verifica-se que no cenário RCP4.5 não existe qualquer variação, já no cenário RCP8.5 existe 

uma diminuição de 11% nos primeiros quatro períodos em relação ao período de referência. 

Agora, de forma gráfica, são apresentados os dimensionamentos da PH1 e da PH2 para 

as 3 regiões, período de retorno de 50 e 100 anos e para os dois cenários RCP4.5 e RCP8.5. 

Nas figuras seguintes estão apresentadas as variações entre os caudais de referência e 

os caudais previstos pelos parâmetros calculados neste trabalho e a por sua vez as variações dos 

diâmetros correspondentes ao caudal de referência dado pelos valores do DR 23/95 e os 

diâmetros correspondentes aos valores dos caudais estudados. 

 

 

 

Figura 23 - Dimensionamento da PH1 para as três regiões, no cenário RCP4.5 e para o período de retorno de 50 

anos. 

Para o cenário RCP8.5 e um período de retorno de 50 anos, na PH1 verifica-se que na 

região A existe um aumento de caudal não implicando qualquer alteração de diâmetro em 

relação ao diâmetro de referência, sendo que a tendência do caudal é diminuir ao longo dos 

períodos em estudo. Na região B verifica-se da mesma forma um aumento de caudal e por 
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consequência um aumento de diâmetro. Na região C existe uma diminuição do caudal em 

relação ao de referência não implicando nenhuma alteração do diâmetro. 

 Assim as regiões A e B, não se encontram preparadas para intervenções em PH já 

existentes, uma vez que é previsto um aumento de caudal e de diâmetro e a maioria das 

intervenções são de redução de diâmetro das mesmas. Verifica-se que a região C é uma região 

preparada para intervenções em PH existentes pois a previsão é de diminuição de caudal. 

 

 

 

Figura 24 - Dimensionamento da PH1 para as três regiões, no cenário RCP8.5 e para o período de retorno de 50 

anos. 

No cenário RCP8.5 verifica-se que na região A existe também um aumento de caudal 

e como consequência um aumento de diâmetro, apesar dos valores do caudal diminuírem nos 

últimos dois períodos em estudo. Na região B verifica-se que nos dois primeiros períodos o 

caudal calculado é muito próximo do caudal de referência o que leva a manter o diâmetro igual 

ao de referência, mas nos últimos três períodos já é necessário um aumento de diâmetro para o 

caudal calculado. Na região C verifica-se uma diminuição do caudal em relação ao de referência 

não implicando alteração do diâmetro. 
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Figura 25 - Dimensionamento da PH1 para as três regiões, no cenário RCP4.5 e para o período de retorno de 100 

anos. 

Para o cenário RCP4.5 e um período de retorno de 100 anos, na PH1 verifica-se que 

na região A existe um aumento de caudal que traduz um aumento de diâmetro, mesmo apesar 

dos valores do caudal diminuírem ao longo dos períodos em estudo a diminuição não é 

suficiente para se diminuir o diâmetro. Na região B é previsto um aumento de caudal nos 

primeiros quatro períodos e uma diminuição no último período, desta forma implica um 

aumento de diâmetro em relação ao de referência para todos os períodos. Na região C existe 

uma diminuição do caudal em relação ao de referência não implicando alteração do diâmetro. 
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Figura 26 - Dimensionamento da PH1 para as três regiões, no cenário RCP8.5 e para o período de retorno de 100 

anos. 

No cenário RCP8.5 verifica-se que na região A existe também um aumento de caudal 

e como consequência um aumento de diâmetro, apesar dos valores do caudal diminuírem nos 

últimos dois períodos em estudo. Na região B verifica-se que nos dois primeiros períodos o 

caudal calculado é muito próximo do caudal de referência o que leva a manter o diâmetro igual 

ao de referência, mas nos últimos três períodos já é necessário um aumento de diâmetro para o 

caudal calculado. Na região C verifica-se uma diminuição do caudal em relação ao de referência 

não implicando alteração do diâmetro. 
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Figura 27 - Dimensionamento da PH2 para as três regiões, no cenário RCP4.5 e para o período de retorno de 50 

anos. 

Agora para a PH2 é apresentado o dimensionamento no cenário RCP4.5 e um período 

de retorno de 50 anos, onde se verifica que na região A existe um aumento de caudal que implica 

um aumento de diâmetro, mesmo apesar dos valores do caudal diminuírem ao longo dos 

períodos em estudo a diminuição não é suficiente para implicar a diminuição do diâmetro. Na 

região B verifica-se um aumento de caudal nos primeiros quatro períodos e uma tendência em 

diminuir no último período. Sendo que o caudal estudado é superior ao caudal de referência em 

todos os períodos e por consequência implica um aumento de diâmetro. Na região C existe uma 

diminuição do caudal em relação ao de referência, esta diminuição é suficiente para implicar 

uma redução de diâmetro em relação ao diâmetro em todos os períodos.  

Desta forma, as regiões A e B não se encontram preparadas para intervenções em PH 

já existentes, uma vez que é previsto um aumento de caudal e de diâmetro e a maioria das 

intervenções são de redução de diâmetro das mesmas. Verifica-se que a região C é uma região 

preparada para intervenções em PH existentes pois a previsão é de diminuição de caudal e uma 

possível diminuição de diâmetro. 
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Figura 28 - Dimensionamento da PH2 para as três regiões, no cenário RCP8.5 e para o período de retorno de 50 

anos. 

No cenário RCP8.5 e para um período de retorno de 50 anos, verifica-se que na região 

A existe também um aumento de caudal e como consequência um aumento de diâmetro, apesar 

dos valores do caudal diminuírem no último período em estudo. Na região B verifica-se um 

aumento do caudal em relação de referência, apesar de o caudal dos dois primeiros períodos ser 

muito próximo do caudal de referência este aumento implica um aumento de diâmetro para 

todos os períodos. Na região C verifica-se uma diminuição do caudal em relação ao de 

referência, sendo esta diminuição suficiente para uma possível diminuição de diâmetro em 

todos os períodos. 
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Figura 29 - Dimensionamento da PH2 para as três regiões, no cenário RCP4.5 e para o período de retorno de 100 

anos. 

Agora para o período de retorno de 100 anos e no cenário RCP4.5, na PH2 verifica-se 

que na região A existe um aumento de caudal em todos os períodos que traduz também um 

aumento de diâmetro. Sendo que nos últimos três períodos a tendência é para uma diminuição 

de caudal, havendo uma possibilidade de diminuição de diâmetro, mas este é sempre superior 

ao de referência. Na região B é previsto um aumento de caudal em todos os períodos, havendo 

a possibilidade de o diâmetro no primeiro período ser igual ao diâmetro de referência. Já na 

região C existe uma diminuição do caudal em relação ao de referência não implicando alteração 

do diâmetro. 
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Figura 30 - Dimensionamento da PH2 para as três regiões, no cenário RCP8.5 e para o período de retorno de 100 

anos. 

No cenário RCP8.5 e para o período de retorno de 100 anos, verifica-se que na região 

A existe também um aumento de caudal e como consequência um aumento de diâmetro, apesar 

dos valores do caudal diminuírem no último período em estudo. Na região B verifica-se um 

aumento de caudal em todos os períodos, apesar do caudal nos dois primeiros períodos ser 

muito próximo do caudal de referência é necessário um aumento de diâmetro para o caudal 

calculado. Na região C verifica-se uma diminuição do caudal em relação ao de referência, 

traduzindo uma possível diminuição do diâmetro nos primeiros quatro períodos. No último 

período existe um aumento do caudal calculado o que implica um aumento do diâmetro, 

igualando assim o diâmetro de referência para este período.  
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5. CONCLUSÕES 

5.1. Conclusões gerais 

A legislação e regulamentação em vigor relativa ao dimensionamento e gestão de obras 

hidráulicas, quer à escala da bacia hidrográfica quer à escala dos sistemas urbanos, pode a curto 

prazo encontrar-se desatualizada, devido ao aumento da frequência e intensidade de eventos de 

precipitação extrema que já se observam e em consequência das alterações climáticas. 

O presente trabalho pretendeu verificar a influência de alterações na distribuição de 

valores extremos de precipitação devido às alterações climáticas no atual dimensionamento de 

PH. 

Neste trabalho a metodologia adotada é atual, robusta e envolveu diversas etapas para 

obter os resultados que permitissem comparar o dimensionamento de PH utilizando valores 

definidos no DR 23/95, com o dimensionamento efetuado com os resultados simulados para 

cenários futuros pelo modelo EURO-CORDEX. A avaliação da qualidade do ajuste e da 

estimativa dos parâmetros de distribuição de Gumbel foi realizada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov e gráficos Quantil-Quantil. A boa qualidade da utilização da distribuição de Gumbel 

foi aferida para todos os casos, ou seja, para todas as durações (5, 10, 15 e 30 min e em 1, 2, 6, 

12, 24 e 48 h), para todos os cenários (RCP4.5 e RCP8.5) e 10 períodos de retorno (2, 5, 10, 

20, 50, 100, 500 e 1000 anos). Os resultados dos parâmetros da distribuição de Gumbel 

(parâmetro de localização e parâmetro de escala) foram estimados pelo método da máxima 

verossemelhança para um intervalo de confiança de 95%. 

Pode-se concluir que os resultados obtidos mostram que existe uma grande variabilidade 

espacial para Portugal, o que contrasta com a existência de apenas 3 regiões pluviométricas 

preconizadas na legislação Portuguesa vigente. Relativamente às intensidades de precipitação 

com base nos parâmetros a e b simulados para o futuro em relação ao caudal previsto pelo DR 

23/95, utilizado para dimensionar PH, existem aumentos entre 30% e 57% nas regiões A e B, 

no entanto na região C existe uma diminuição. 

Deve-se ter em conta que em intervenções de reabilitação no futuro, quase todas elas 

serão feitas de forma a haver uma diminuição dos diâmetros. Desta forma com um aumento da 

precipitação e diminuição de diâmetro causados pelas reabilitações previstas, poderá levar a 

complicações das infraestruturas. 
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Verifica-se uma disparidade na comparação entre os resultados obtidos com base no 

DR 23/95 e os resultados obtidos com dados simulados. Concluindo-se que a separação de 

Portugal continental em três regiões de curvas IDF poderá não ser a mais apropriada, ou seja, 

a uniformização em três regiões pluviométricas, desta forma pode-se concluir uma falta de rigor 

ao agregar regiões com características climáticas distintas. Pode-se, no entanto, concluir, que 

será necessária uma atualização das curvas IDF utilizadas para o dimensionamento PH. 

Com base nos resultados apresentados é possível inferir que o impacto das alterações 

climáticas se deverá traduzir numa alteração não desprezável do dimensionamento de PH, quer 

em relação às curvas IDF obtidas com os dados observados, quer para as curvas IDF idealizadas 

por Matos e Silva (1986) definidas no Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de agosto.  

5.2. Recomendações futuras 

O estudo demonstrou que o dimensionamento PH realizado segundo o Decreto 

Regulamentar n.º 23/95 sofrerá alterações no futuro em consequência de alterações no regime 

de intensidade de precipitação devido às alterações climáticas. Desta forma, recomenda-se 

como trabalho futuro, a aplicação da metodologia descrita para todo o território ou de 

metodologias que estudem as alterações climáticas com mais rigor, e com especial atenção a 

locais de risco, ou seja, locais onde ocorrem com alguma regularidade situações de inundação, 

pode ainda efetuar-se o estudo com base na Norma Europeia em vez do Regulamento 

Português. 
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Anexo 1 

 

Figura 31 - Altura de água a montante em PH circulares com controlo à entrada (adaptado de U. S. 

Corps of Enginners, 1983). 



 

 

 

Anexo 2 

 

Figura 32 - Perda de carga em PH circulares de betão, com escoamento em pressão (adaptado U. S. 

Corps of Engineers, 1983). 


