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EDITORIAL

A indiferença e apatia reinantes no nosso 
País não se resumem a simples questões de 
ordem económica ou financeira. Muito mais 
preocupantes são as faltas de ética, rigor, 
transparência e responsabilidade com que 
é tratada a ‘coisa pública’, desvalorizando 
valores e referências fundamentais da nossa 
identidade histórica e cultural.

Portugal é um País constantemente adiado, 
com uma história repleta de altos e baixos, 
invariavelmente ao sabor de ventos que 
outrora sopraram das longínquas paragens 
do oriente asiático, do ocidente americano, 
do continente africano e, mais recentemente, 
da próxima europa.

Nunca em tais momentos de grande euforia 
soubemos criar sustentabilidade para 
atender a períodos de menor conforto, 
invariavelmente acompanhados de grande 
letargia e profundas lamentações, que o 
nosso ‘triste fado’ tão sabiamente tem sabido 
interpretar.

Acontece, porém, que um País é muito 
mais que contabilidade, é muito mais 
que riqueza material e é muito mais que 
efémeras oportunidades de negócio. Um 
País constrói-se com cultura, com valores e 
com referências, de que a Língua é um pilar 
fundamental.

Quando a Língua Portuguesa deixa de 
constituir um referencial, quando se 
desvaloriza como veículo de transmissão de 
ciência e tecnologia, quando se recusam, 
ou não são consideradas, publicações em 
Língua Portuguesa, nomeadamente em 
avaliações curriculares, e ainda quando 
as poucas revistas científicas de Língua 
Portuguesa tendem a desaparecer por falta 
de incentivos à publicação, ninguém pode 
ficar indiferente.

A situação atual é muito preocupante e 
sintomática de um estado geral de fraqueza, 

incapacidade e indiferença, se não mesmo 
até de subserviência, para manter e 
valorizar este importante legado que muitos 
e valerosos antepassados nossos tanto se 
esforçaram por enriquecer e difundir.

A cultura de seguidismo reinante, que 
impõe regras e princípios que, em grande 
parte, nos são estranhos, não valorizando a 
diversidade e chocando mesmo com valores 
que nos identificam como povo e como 
nação milenar, é muito mais preocupante 
e com consequências bem mais nefastas 
e porventura irreparáveis que a simples 
mercantilização da nossa economia.

São apenas cinco os artigos publicados neste 
número da Recursos Hídricos; dois outros 
manuscritos submetidos a avaliação para 
possível publicação neste número da Revista 
não mereceram parecer favorável de quatro 
revisores independentes. 

Todos os artigos divulgam resultados de 
investigação realizada em Portugal; contudo, 
e como prova da aludida ‘menoridade’ da 
nossa Língua, a que comummente se vai 
assistindo entre a comunidade científica 
Portuguesa, não deixa de ser relevante 
uma preferência por publicação em língua  
anglo-saxónica.

Tendo como principal objetivo a divulgação 
de resultados de trabalhos da investigação 
produzida e aplicada em Portugal, é nossa 
convicção que os trabalhos apresentados 
neste número são úteis e constituirão 
importantes referências da literatura 
Portuguesa em domínios da Hidráulica e dos 
Recursos Hídricos.

O Director da Recursos Hídricos
José Simão Antunes do Carmo
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COMPLEMENTAR DO ÍNDICE DE PRECIPITAÇÃO 
PADRONIZADA, SPI
SURFACES OF PRECIPITATION THRESHOLDS FOR DROUGHT 
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RESUMo: De entre os índices porventura mais amplamente utilizados na análise de secas destaca-se o índice de precipitação 
padronizada, SPI (Standardized Precipitation Index), que, mediante recurso a procedimentos de análise estatística, faz 
corresponder a precipitação num dado intervalo de tempo (mês ou grupos de meses) a valores numéricos susceptíveis de 
serem comparados entre regiões com climas bastante distintos. Não obstante a sua utilização generalizada e as vantagens 
que apresenta na comparação de secas em diferentes contextos climáticos, a interpretação dos valores associados ao SPI 
e a monitorização das secas com base nesses valores não constituem tarefas triviais, fundamentalmente por se estar em 
presença de precipitações padronizadas, obtidas mediante manipulação matemática de registos daquela variável hidrológica 
e não perante registos propriamente ditos. 
Por tal motivo, desenvolveu-se um cálculo adicional que, respeitando o rigor do formalismo matemático inerente ao SPI, 
devolve ao campo das precipitações os valores desse índice correspondentes a limiares de seca permitindo, de modo muito 
expedito e praticamente em tempo real, reconhecer as ocorrências de seca e, assim, planear mais precocemente as acções 
subsequentes a tomar. 
Após um breve enquadramento é, assim, efectuado o mapeamento de diferentes superfícies de precipitação que, para o 
território de Portugal Continental, fornecem mês a mês o que se designou de precipitações limiares de seca entendendo-se, 
por tal, precipitações abaixo das quais se considera estar perante uma seca com uma dada magnitude. 
Palavras-chave: seca, índice de precipitação padronizada, SPI, detecção e monitorização de secas, limiares de precipitação 
conducentes à identificação de secas.

ABSTRACT: Among the indices more often applied to characterize droughts, one of the most commonly, if not the most widely 
used, is the standardized precipitation index (SPI) which by means of statistical analysis procedures, assigns a numerical value 
to the monthly precipitation or to the cumulative precipitation in groups of consecutive months. 
Despite the widespread use of the SPI, in part due to its great ability to compare droughts in different climatic contexts, the 
interpretation of the values associated to SPI and drought monitoring based on those values are by no means trivial tasks, 
particularly due to the fact that such values are standardized ones which can not be easily related with the precipitation records 
from which they derived.
For this very reason, an additional calculation method has been developed which returns back to the precipitation field the SPI 
values for any drought threshold. By assigning the drought thresholds directly to precipitation the meaning of the SPI results 
clearer and the identification and monitoring of the drought occurrences more expedite, thus allowing subsequent actions 
much more flexible and on the spot.
After a brief subject framework, this paper mentions some previous results of the application of the SPI to characterize droughts 
in mainland Portugal. Based on the new concept developed for the SPI, precipitation surfaces that provide precipitation 
thresholds for drought recognition on a monthly basis and across different timescales throughout the mainland Portuguese 
are presented. Finally the advantage of such complementary use of the SPI is discussed.
Keywords: drought, standardized precipitation index, SPI, detection and monitoring of droughts, precipitation thresholds for 
drought identification.
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1. CONCEITOS GERAIS E DADOS 
DE BASE 
De entre as variáveis instrumentais utilizadas para 
detectar e caracterizar as ocorrências de seca, a 
precipitação é a mais vulgar, certamente pela mais 
fácil percepção do fenómeno que lhe está associado 
e pelas consequências decorrentes da variabilidade 
temporal e espacial de tal fenómeno, mas também pelo 
facto de a precipitação ser amplamente monitorizada 
e de ser relativamente comum a existência de 
registos temporais da precipitação suficientemente 
longos, circunstâncias que conferem consistência às 
caracterizações baseadas em tais registos.
A manutenção, de forma persistente ao longo do tempo, 
da precipitação abaixo dos respectivos valores médios 
em dados intervalos de tempo ocasiona a designada 
seca meteorológica que, a permanecer, terá reflexos 
progressivamente ao nível do défice de humidade no 
solo – seca agrícola –, da escassez de recursos hídricos 
de superfície, incluindo os armazenados em albufeiras 
e nos aquíferos – seca hidrológica – e da própria 
actividade económica e do desempenho da sociedade 
em geral – seca sócio-económica. Cada um destes três 
últimos tipos de secas requer variáveis instrumentais 
que, para além da precipitação, permitam descrever o 
fenómeno nos diferentes aspectos e interfaces com os 
sectores susceptíveis ao mesmo.
Em anos recentes deu-se início a uma investigação 
focada na caracterização extensa das secas em 
Portugal Continental mediante análise de amostras 
longas de precipitação, a qual, até à data e em síntese, 
compreendeu aspectos tais como a identificação 
de regiões homogéneas quanto àquele fenómeno 
(SANToS et al., 2010a,b), a aplicação a essas regiões 
de procedimentos específicos de inferência estatística 
(SANToS et al., 2011a,b), a “operacionalização” da rede 
de aquisição de registos de precipitação a afectar à 
monitorização do fenómeno mediante a identificação, 
em cada uma dessas regiões, do conjunto, tão pequeno 
quanto possível, de postos udométricos capazes de 
descrever espacial e temporalmente o fenómeno 
(SANToS et al., 2012a) e, por fim, modelos de previsão 
de secas (SANToS et al., 2012b).
os estudos inerentes à investigação mencionada 
têm sido suportados pelos registos de precipitação 
mensal compilados por SANToS e PoRTELA (2008), 
referentes a 94 anos, de 1910/11 a 2003/04, nos 144 
postos udométricos uniformemente distribuídos 

pelo País, esquematicamente localizados na  
Figura 1, relativa ao mapeamanto da precipitação anual 
média em Portugal Continental. Para caracterizar as 
ocorrências de seca a diferentes escalas temporais 
seleccionou-se o índice de precipitação padronizada 
(Standardized Precipitation Index), SPI (McKEE et al., 
1993; GUTTMAN, 1999), que, para o efeito, foi aplicado, 
quer às séries de precipitação mensal anteriormente 
referidas, quer a séries de precipitação em grupos de 
meses consecutivos. 

Figura 1 – Precipitação média anual em Portugal Continental. 
os pontos representam a localização dos 144 postos utilizados 
no estudo das secas (reproduzida de SANToS et al., 2010b).
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o SPI constitui, porventura, um dos índices mais 
utilizados para avaliar e caracterizar secas devido, no 
essencial (i) à sua grande flexibilidade, podendo ser 
aplicado a diferentes escalas temporais; (ii) à menor 
complexidade do seu cálculo comparativamente a 
outros índices, assentando num modelo probabilístico 
bem definido e que se pode considerar relativamente 
simples; (iii) à possibilidade de generalizar a sua 
aplicação a outras variáveis hidro-climatológicas para 
além da precipitação, LÓPEZ-MoRENo et al. (2009), 
SANToS e PoRTELA (2010); e (iv) à boa adequação à 
representação espacial e à comparação de secas, uma 
vez que se trata de um índice normalizado. Em SANToS 
et al. (2010a,b) é fornecida extensa bibliografia sobre 
o reconhecimento das anteriores vantagens do SPI e 
sobre algumas das aplicações delas decorrentes.
As escalas de tempo mais frequentemente consideradas 
no cálculo do SPI são de 1, 3, 6, 12 e 24 meses – SPI1, 
SPI3, SPI6, SPI12 e SPI24, respectivamente –, sendo 
entendimento geral (HAYES et al., 1999) que as 
menores escalas, até 6 meses, se referem às secas 
meteorológica e agrícola, associadas a défices de 
precipitação e de humidade no solo, respectivamente; 
que as escalas intermédias, entre os 9 e os 12 meses, 
remetem para a seca hidrológica, com escassez de 
água reflectida nos escoamentos e nos reservatórios 
artificiais (albufeiras); e que a escala de tempo dos 
24 meses permite perceber o impacto das secas nos 
aquíferos que, devido à sua resiliência, possuem uma 
capacidade de resposta mais lenta.

No essencial, o SPI fornece uma medida padronizada 
do défice de precipitação mensal ou acumulada em 
grupos de meses consecutivos. o cálculo do SPI a 
partir de uma amostra de precipitações a uma dada 
escala temporal requer o ajustamento a essa amostra 
de uma função de distribuição de probabilidades. o 
valor de SPI atribuído a cada precipitação não é mais do 
que o valor da normal reduzida para a probabilidade de 
não-excedência correspondente a essa precipitação, 
de acordo com a função de distribuição postulada. 
o anterior conceito está esquematizado na Figura 
2 para o caso de aplicação da lei de Pearson III, 
considerada por alguns autores como a que melhor 
se ajusta às séries de precipitações quer mensais, 
quer acumuladas em diferentes grupos de meses. 
Menciona-se que, originalmente McKEE et al., 1993, 
ajustaram a função de distribuição Gama às séries 
de precipitação mensal para calcular o índice SPI. 
Posteriormente, alguns autores testaram várias 
distribuições estatísticas baseadas em diferentes 
escalas temporais e concluíram que a distribuição 
de Pearson tipo III assegurava o melhor ajustamento. 
Esta circunstância pode ser explicada pela maior 
flexibilidade da distribuição de Pearson tipo III dada 
pelos seus três parâmetros, em comparação com 
a distribuição Gama, com apenas dois parâmetros, 
GUTTMAN (1999), NTALE and GAN (2003),  
VICENTE-SERRANo (2006a). 
Anota-se que, tendo por base um longo período 
de N anos hidrológicos com registos contínuos de 

Figura 2 – Representação esquemática do procedimento de cálculo do SPI (reproduzida de 
SANToS e PoRTELA, 2010).
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precipitações mensais, o cálculo do SPI à escala de k 
meses requer que sejam constituídas as amostras das 
precipitações acumuladas em k meses com início em 
cada um dos sucessivos meses do ano, sendo que cada 
uma dessas amostras é tratada estatisticamente de 
modo totalmente independente das demais amostras. 
Por exemplo, para k=3 (referente a SPI3), a primeira 
das anteriores amostras refere-se à precipitação de 
outubro a Dezembro ao longo dos N anos do período 
de registo, a segunda, à precipitação de Novembro 
a Janeiro naquele período e assim sucessivamente, 
do que resulta que as duas últimas amostras de 
precipitação acumulada em três meses, com início em 
Agosto e Setembro, têm menos um valor (ou seja, têm 
dimensão N-1). os valores do SPI obtidos mediante o 
tratamento estatístico de cada uma das sucessivas doze 
amostras são posteriormente integrados numa série 
única, de algum modo, temporalmente contínua. Com 
efeito e prosseguindo com o anterior exemplo, ao SPI3 
fornecido pela análise estatística para a precipitação 
no período de Janeiro a Março de um dado ano 
segue-se o SPI3 relativo à precipitação de Fevereiro 
a Abril desse mesmo ano, e assim sucessivamente, 
não obstante o facto de cada uma das anteriores 
estimativas ter resultado do tratamento estatístico, 
efectuado de modo separado, das precipitações no 
intervalo de tempo a que se refere ao longo do período 
de registos, como antes mencionado.
Nos estudos que sustentam o presente artigo o cálculo 
das séries de SPI utilizou a formulação baseada 
na função de distribuição de Pearson tipo III com 
parâmetros calculados pelo método dos momentos-L, 
conforme proposto por VICENTE-SERRANo (2005) 
e VICENTE-SERRANo (2006b). Tal formulação foi 
detalhadamente descrita em SANToS e PoRTELA 
(2010a,b). As categorias de seca consideradas, 
tanto naqueles estudos, como no presente artigo, 
adoptaram os limites de SPI propostos por AGNEW 
(2000), apresentados no Quadro 1, que contém ainda 
as probabilidades de não-excedência associadas a 
esses limites. 
Um valor do índice SPI igual a zero é indicativo de que 
não ocorreram desvios nos valores da precipitação 
relativamente à precipitação média no período 
analisado. Valores positivos do índice SPI indicam que a 
precipitação é superior àquela média correspondendo, 
portanto, a um período com disponibilidade hídrica. 
Por fim, valores negativos do SPI indicam que a 
precipitação é inferior à média, sendo que, abaixo 
de dados limiares, se considera estar perante um 
episódio de seca. Segundo alguns autores (AGNEW, 
2000), o limiar de SPI conducente ao reconhecimento 
de uma seca moderada é de -0.84, progredindo-se 
para uma situação de seca severa e desta para uma 

seca extrema para índices inferiores a -1.28 e a -1.65, 
respectivamente. É esta a classificação pressuposta 
pelo Quadro 1 e utilizada no presente artigo. 

SPI Categoria/
severidade da 

seca

Probabilidade de 
não-excedência

< 0.84 e > -0.84 Normal 80.0% a 20.0%

< 0.84 Moderada < 20.0%

< -1.28 Severa < 10.0%

< -1.65 Extrema < 4.9%

Quadro 1 – Categorias de seca de acordo com os valores de 
SPI segundo AGNEW (2000).

2. UMA UTILIZAÇÃO 
COMPLEMENTAR DO SPI
Não obstante a ampla utilização do SPI e as vantagens 
que apresenta a nível da comparação, numa mesma 
base, de secas em diferentes contextos climáticos, a 
interpretação e a monitorização dos valores associados 
ao SPI não é de fácil percepção, fundamentalmente por 
se estar em presença de precipitações padronizadas, 
obtidas mediante manipulação matemática de registos 
daquela variável hidrológica e não perante registos 
da mesma. Para exemplificar a anterior afirmação, 
de entre as caracterizações espaciais efectuadas por 
SANToS et al. (2011a,b) para as diferentes escalas 
temporais do SPI, seleccionou-se a título de exemplo, 
a apresentada na Figura 3. 
A anterior figura contém, para o SPI à escala de três 
meses, SPI3, os mapas (estabelecidos por recurso a 
técnicas de Kriging) da magnitude da seca em Portugal 
Continental para os períodos de retorno de 50 e de 
100 anos, obtidos a partir do tratamento estatístico das 
séries de máximos anuais de magnitude da seca àquela 
escala temporal nos 144 postos assinalados na Figura 2 
e que também estão esquematicamente localizados na 
Figura 3. o anterior tratamento estatístico pressupôs 
a aplicação de diferentes distribuições estatísticas em 
cada uma das regiões homogéneas que haviam sido 
previamente identificadas por SANToS et al. (2010a) 
e que foram adoptadas por SANToS et al. (2011a,b). 
Por magnitude da seca para uma dada escala 
temporal do SPI entende-se o valor acumulado do 
índice SPI durante um acontecimento ou episódio de 
seca, este último, definido pelo período de tempo que 
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em que o índice permanece abaixo do limar de seca 
adoptado, conforme se esquematiza na Figura 4, para 
o pressuposto de limiar de seca de -1.28.
Não obstante o carácter inovador, tanto em Portugal, 
como noutros países, da investigação inerente à  
Figura 3 (SANToS et al., 2011a,b) e de essa figura fornecer 
uma caracterização espacial das magnitudes máximas 
anuais do SPI3 para os períodos de retorno de 50 e de 
100 anos com inquestionável interesse, por exemplo, 
em termos da caracterização da variabilidade espacial 
do fenómeno – evidenciando a maior susceptibilidade 
do nordeste transmontano à ocorrência de secas com 
maiores magnitudes –, a informação nela contida não 
é passível de ser utilizada directa e expeditamente para 
averiguar se um dado valor da precipitação acumulada 
num dado período de três meses indicia estar-se 
perante uma situação de seca com excepcionalidade 
enquadrada por aqueles períodos de retorno.
Com efeito, para tanto, seria necessário dispor de 
séries longas de precipitações acumuladas em 

três meses que compreendessem a precipitação 
no período objecto de caracterização em termos de 
excepcionalidade e, a partir de tais séries, possuir 
capacidade de cálculo adequada à estimação do SPI 
e da correspondente magnitude à escala temporal 
pretendida. Essa magnitude teria de ser comparada 
com a caracterização apresentada na Figura 3 ou 
com uma caracterização equivalente (dependendo da 
escala temporal do SPI em causa e do enquadramento 
esperado para a excepcionalidade do evento), o que 
requereria a obtenção prévia de mapas análogos 
aos da Figura 3 para diferentes escalas temporais 
do SPI e para vários períodos de retorno. Mesmo 
assim, só muito dificilmente seria possível quantificar 
os desvios efectivos da precipitação que estavam na 
origem daquela seca e, consequentemente, adquirir 
uma “medida” expedita que, futuramente, permitisse 
detectar ocorrências de seca equivalentes. 
Por tal motivo, desenvolveu-se um cálculo adicional 
que, de algum modo, “devolve” ao campo das 

Figura 3 – Mapas de magnitude da seca em Portugal Continental para os períodos de retorno 
de T=50 e 100 anos obtidos a partir das séries de magnitude máximas anuais do SPI à escala 
temporal de três meses, SPI3 (adaptada de SANToS et al., 2011a,b).

T=50 anos T=100 anos
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precipitações os valores do SPI que definem os limiares 
de seca, permitindo interpretar mais cabalmente o 
significado de tal índice e, muito pertinentemente, 
identificar atempada e facilmente as situações de 
seca e, consequentemente, operacionalizar a sua 
monitorização e as acções subsequentes a tomar. 
Concretamente, para cada uma das escalas temporais 
consideradas – um, três, seis e doze meses – e para 
todos os postos udométricos representados nas 
Figuras 1 e 3, estimaram-se as precipitações para 
um valor do SPI a essa escala temporal fixo e igual a 
um limiar de seca. Para tanto, adoptaram-se, embora 
de modo separado, os limiares de -1.28 e de -1.65, 
correspondentes a seca severa e a seca extrema, 
respectivamente (ver Quadro 1). A anterior estimação 
requereu a inversão do procedimento de cálculo dos 
valores de SPI para o que se recorreu a um conjunto 
de sub rotinas computacionais (HoSKING, 1996).
os resultados obtidos estão representados nas Figuras 
5 a 8, para o limiar de seca de -1.28 (seca severa) e 
para os SPI1, SPI3, SPI6 e SPI12, respectivamente, e 
nas Figuras 9 a 12, para o limiar de seca de -1.65 (seca 
extrema) e para aqueles mesmos SPI. Para limitar a 
extensão do artigo não são apresentados resultados 
para o limiar de seca de -0.84 (seca moderada). Também 
não são apresentadas figuras para o SPI24 pois, para 
além da acentuada uniformidade espacial de valores 
da precipitação que lhes está associada, julga-se 
terem interesse discutível na operacionalização da 
monitorização de secas. 
Cada um dos mapas que compõe cada uma das 
anteriores figuras fornece a distribuição espacial dos 
valores das precipitações (expressas em milímetros) 
em dados intervalos de tempo – meses ou grupos de 
meses identificados no corpo do mapa – abaixo dos 
quais se considera estar perante episódios de seca, 
em conformidade com o limiar de seca a que respeita 

cada figura. Tratam-se, portanto, de superfícies de 
precipitações limiares de seca severa e de seca 
extrema. Quando provenientes da inversão do SPI1 
obtêm-se precipitações limiares de seca mensais, 
sendo que a inversão dos restantes SPI conduz a 
precipitações limiares de seca acumuladas em 
grupos de três, seis ou doze meses, de acordo com as 
diferentes escalas temporais do índice. As superfícies 
equivalentes para seca moderada não foram incluídas 
pela razão antes apontada.
Para construir as anteriores superfícies de precipitação 
aplicou-se a técnica de interpolação espacial IDW 
(Inverse Distance Weighting) às precipitações limiares 
de seca obtidas por inversão do SPI às diferentes 
escalas temporais nos 144 postos que sustentaram 
o estudo e cuja localização esquemática foi também 
incluída nas Figuras 5 a 12. o expoente adoptado na 
aplicação da anterior técnica de interpolação foi fixado 
em dois.
Para facilitar a consulta, os mapas de cada figura têm 
subjacente uma organização temporal que remete 
para o ano civil. Assim, as Figuras 5 e 9 fornecem, 
as precipitações em cada um dos meses de Janeiro 
a Dezembro abaixo das quais se está perante uma 
seca severa (SPI de -1.28), no caso da Figura 5, e uma 
seca extrema (SPI de -1.64), no caso da Figura 9. As 
restantes figuras (Figuras 6 a 8 e e 10 a 12) fornecem, 
como mencionado, precipitações acumuladas no 
período de k meses consecutivos (com k igual a 
três, seis ou doze em correspondência com a escala 
temporal do SPI, designadamente, SPI3, SPI6 e SPI12) 
com início nos sucessivos meses do calendário do ano 
civil. Resultam, assim, sempre doze mapas por figura, 
sendo que no corpo de cada mapa se explicita o mês 
ou o período de meses consecutivos a que respeita a 
precipitação limiar de seca severa (Figuras 5 a 8) e de 
seca extrema (Figuras 10 a 12).

Figura 4 – Representação esquemática de algumas das características associadas 
a secas.
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Figura 5 – Inversão de SPI1=-1.28. Superfícies das precipitações mensais (expressas em mm) 
correspondentes ao limiar de seca severa.
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Figura 6 – Inversão de SPI3=-1.28. Superfícies das precipitações em períodos de três meses consecutivos 
(expressas em mm) correspondentes ao limiar de seca severa.
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Figura 7 – Inversão de SPI6=-1.28. Superfícies das precipitações em períodos de seis meses consecutivos 
(expressas em mm) correspondentes ao limiar de seca severa.
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Figura 8 – Inversão de SPI12=-1.28. Superfícies das precipitações em períodos de doze meses consecutivos 
(expressas em mm) correspondentes ao limiar de seca severa.
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Figura 9 – Inversão de SPI1=-1.65. Superfícies das precipitações mensais (expressas em mm) 
correspondentes ao limiar de seca extrema.
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Figura 10 – Inversão de SPI3=-1.65. Superfícies das precipitações em períodos de três meses consecutivos 
(expressas em mm) correspondentes ao limiar de seca extrema.
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Figura 11 – Inversão de SPI6=-1.65. Superfícies das precipitações em períodos de seis meses consecutivos 
(expressas em mm) correspondentes ao limiar de seca extrema.
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Figura 12 – Inversão de SPI12=-1.65. Superfícies das precipitações em períodos de doze meses consecutivos 
(expressas em mm) correspondentes ao limiar de seca extrema.
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observa-se que, de modo a evidenciar o efeito das 
duas categorias da seca consideradas, as legendas de 
cada duas figuras respeitantes a uma mesma escala 
temporal do SPI, ou seja, a um mesmo número de 
meses de cálculo das precipitações – Figuras 5 e 9, 
Figuras 6 e 10, Figuras 7 e 11 e Figuras 8 e 12 – têm 
as mesmas classes de precipitação, expressas em 
milímetros. obviamente que ao se passar de uma 
situação de uma seca severa (limiar de -1.28) para uma 
de seca extrema (limiar de -1.65) diminuem os valores 
das precipitações mensais e em grupos de meses que 
levam ao reconhecimento dessa seca. 
As Figuras 5 e 9 mostram que à escala mensal existem 
extensas zonas com precipitações mensais limiares de 
seca inferiores ou iguais a 10 mm. Nos meses de Julho 
e de Agosto essas zonas estendem-se a todo o País, 
conduzindo a uma superfície limiar de seca com o valor 
constante de 10 mm a qual foi, assim, representada 
num mesmo mapa. Para obter uma maior discretização 
da variabilidade espacial dos valores da precipitação 
seria necessário criar mais classes para precipitações 
inferiores a 10 mm, o que, contudo, não foi efectuado 
dado estarem em causa precipitações mensais de tal 
modo reduzidas que, independentemente de serem da 
ordem de 10 mm ou inferiores, deverão ter exactamente 
as mesmas consequências, implicando inexistência de 
escoamento nos cursos de água e reduzida ou nula 
humidade armazenada nos solos. 
À medida que aumenta a escala temporal do SPI, 
a sequência dos mapas que compõem cada figura 
evidencia um padrão espacial da precipitação limiar 
de seca pouco diferenciado. Tal circunstância é 
particularmente evidente no caso da maior escala 
temporal considerada – Figuras 8 e 12 obtidas por 
inversão do SPI12 – sendo justificada pelo facto, de 
entre cada dois mapas consecutivos, o período de 
acumulação da precipitação apenas diferir de dois 
meses: mês de início do período a que se refere o 
primeiro mapa e de mês de fim do período a que 
respeita o segundo mapa.
Julga-se interessante notar que, para qualquer 
uma das escalas temporais consideradas, a maior 
disponibilidade hídrica que caracteriza a região 
noroeste de Portugal (Minho e, em particular, a zona do 
Gerês) resulta em precipitações mensais e em grupos 
de meses indicativas da ocorrência de seca mais 
elevadas do que as precipitações limiares no resto do 
País. Tal facto decorre do próprio conceito associado ao 
SPI que reconhece os episódios de seca pelos desvios 
das precipitações em relação a condições médias e 
não pelos valores em si dessas precipitações. Assim, 
uma dada precipitação num dado intervalo de tempo 
pode indiciar uma situação de seca numa zona em 
que habitualmente haja maior disponibilidade hídrica 

e uma situação de relativa abundância hídrica, numa 
zona permanentemente mais árida.
Por fim, o Quadro 2 exemplifica, à data de elaboração 
do presente artigo (outubro de 2012), uma aplicação 
prática dos resultados da inversão do índice de 
precipitação padronizada aos postos udométricos 
identificados no quadro, esquematicamente localizados 
na Figura 13. 
os únicos critérios que precederam a selecção dos seis 
postos udométricos do Quadro 2 e da Figura 13 foram 
o de se incluírem no conjunto dos 144 postos que têm 
vindo a sustentar o estudo das secas e de disporem 
de registos de precipitação mensal num período de 12 
meses antecedendo o mês anterior ao da elaboração 
do presente artigo, ou seja, disporem de precipitações 
mensais entre outubro de 2011 e Setembro de 2012 
(inclusive), de modo a consubstanciarem um exemplo 
de aplicação da utilização proposta do SPI tão actual 
quanto possível.
os registos mensais de precipitação apresentados 
no Quadro 2 foram obtidos através da consulta 
do Sistema Nacional de Informação de Recursos 
Hídricos, SNIRH. Para além dos registos facultados 
pelo SNIRH, explicitaram-se, na parte inferior do 
quadro, as precipitações limiares de seca severa 
(SPI=-1.28) e de seca extrema (SPI=-1.65) calculados 
para o mês de Setembro e para os grupos de três, seis 
e doze meses finalizando em Setembro de 2012, para 
o que foi utilizado o programa computacional já antes 
mencionado. Por fim, a partir dos registos mensais 
de precipitação, destacaram-se as precipitações de 
cuja comparação com as precipitações limiares de 
seca resulta a identificação de um episódio de seca: 
precipitações em Setembro de 2012 e precipitação 
acumuladas entre Julho e Setembro de 2012, entre 
Abril e Setembro de 2012 e entre outubro de 2011 e 
Setembro de 2012. 
No Quadro 2, uma célula sombreada a verde indica 
ausência de seca no período de tempo a que se 
refere; sombreada a amarelo ou a laranja identifica 
a ocorrência de uma seca, respectivamente, severa 
ou extrema, detectada pelo facto de a precipitação no 
período de tempo a que a célula respeita ser inferior 
à precipitação limiar de seca severa ou extrema 
aplicável a esse período. observa-se que a Figura 13 
que contém a localização esquemática dos postos do 
Quadro 2 utilizou os mapas das Figuras 5 e 9 relativos 
ao mês de Setembro e aos dois limiares de seca. 
Para além de evidenciar que a utilização proposta do 
índice SPI é bastante expedita, o Quadro 2 indica de modo 
claro que, ao aumentar-se a escala temporal, o défice 
de precipitação no período finalizando em Setembro 
de 2012 se acentua de tal modo que, à escala de seis 
meses, quatro dos seis postos analisados indicam 
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Quadro 2 – Exemplo da utilização complementar do SPI à detecção de secas em Setembro de 2012 em seis dos postos 
udométricos esquematicamente localizados nas Figuras 1 e 5 a 13.
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episódios de seca extrema, os quais passam a ocorrer 
em todos os postos, ao progredir-se para a escala de 12 
meses. o facto de o défice de precipitação se acentuar 
com a escala temporal indica que a ausência de 
precipitação necessariamente terá reflexos ao nível da 
escassez de água nos escoamentos superficiais e nos 
reservatórios artificiais (albufeiras) (seca hidrológica). 
obviamente que as anteriores observações respeitam 
estritamente à aplicação efectuada, não podendo ser 
generalizada para além desse contexto.
A utilização proposta do SPI permite ainda dar respostas 
a outras questões especialmente pertinentes na gestão 
de situações de seca, tais como qual a probabilidade 
de se recuperar de uma dessas situações. 
Considerando, por exemplo, o posto São Manços 
(23K/01UG), tal questão poderia ser colocada nos 
seguintes termos: tendo por base o SPI3, qual a 
probabilidade de, nos dois meses que se seguem a 
Setembro de 2012, se recuperar da situação de seca? 
Sabendo que, para SPI3, os limiares de seca severa 
nesse posto são de 20.5 mm, no período entre Agosto 
a outubro, e de 61.2 mm, entre Setembro a Novembro, 
respectivamente, e atendendo às precipitações 
apresentadas no Quadro 2 para os meses de Agosto 

e Setembro (1.2 e 2.7 mm, respectivamente) a questão 
a que se pretende responder pode ser expressa 
nos seguintes termos: qual a probabilidade de a 
precipitação de 20.5 - 1.2 - 2.7 = 16.61 mm ser igualada 
ou excedida no mês de outubro de 2012 ou ainda qual 
a probabilidade de a precipitação de 61.2 - 2.7 = 58.5 
mm ser igualada ou excedida no período de outubro a 
Novembro de 2012. 
Embora as respostas a estas questões careçam 
necessariamente de investigação adicional, mediante 
o recurso a probabilidades condicionadas, no 
pressuposto de precipitações em meses ou grupos de 
meses independentes entre si, as probabilidades que 
se obtêm são da ordem de 82 e 91%, o que sugere, 
com algum conforto, a possibilidade de recuperação 
do episódio de seca meteorológica a que se assiste 
em Setembro de 2012. As anteriores probabilidades 
foram estimadas considerando de modo separado a 
precipitação em outubro e a precipitação acumulada 
nos meses de outubro e Novembro, por inversão da 
função de distribuição lei da Pearson III, tendo em 
conta os parâmetros estimados para cada um daqueles 
períodos de tempo a partir da correspondente amostra 
de 94 anos (de 1910/11 a 2003/04).

Figura 13 – Localização esquemática dos seis postos udométricos objecto do Quadro 2 sobre os mapas 
de precipitações limiares de seca severa (à esquerda) e de seca extrema (à direita) relativos ao mês de 
Setembro. (SPI1 para Setembro).
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Importa contudo anotar que a seca, especialmente 
quando monitorizada apenas com base na precipitação, 
se reveste de especificidades muito particulares pois, 
pelo menos às menores escalas temporais, poderá 
considerar-se como tendo finalizado se ocorrer uma 
precipitação apreciável, mesmo que essa precipitação 
seja muito concentrada no tempo e ocasione 
essencialmente escoamento superficial, portanto, 
sem dar oportunidade para a recarga dos demais 
reservatórios de água, com ênfase para o solo e para 
as reservas subterrâneas.
Por fim, regista-se que o anterior exemplo de 
aplicação incidiu sobre postos para os quais haviam 
sido explicitamente calculadas as precipitações 
limiares de seca, através do programa de cálculo para 
o efeito desenvolvido. Por regra tal não acontecerá, 
pelo que, para se concluir se se está ou não perante 
um episódio de seca, será necessário comparar as 
precipitações acumuladas nos períodos de tempo 
considerados obtidas a partir de registos com as 
precipitações limiares de seca fornecidas por consulta 
das superfícies das Figuras 5 a 12.

NOTA FINAL
Tendo por base a caracterização de secas utilizando o 
índice de precipitação padronizada, SPI (Standardized 
Precipitation Index), propõe-se uma nova aplicação 
desse índice que resultou na obtenção de superfícies 
de precipitação limiar de seca que, para o território 
de Portugal Continental, fornecem, mês a mês, os 
limiares da precipitação mensal e acumulada em 
grupos de meses conducentes à identificação expedita 
de potenciais situações de seca severa e de seca 
extrema.
A finalizar, anota-se que a monitorização das 
situações de seca, incluindo a necessária actualização 
das superfícies de precipitação que compõem as 
Figuras 5 a 12 por inclusão de mais registos, requer a 
manutenção da rede de monitorização da precipitação. 
Tal observação aplica-se, obviamente, às redes de 
monitorização de outras variáveis hidrológicas, nunca 
sendo demais anotar que é fundamental dispor de 
amostras longas e de boa qualidade de modo a 
validar os modelos hidrológicos e, assim, assegurar a 
fiabilidade dos seus resultados.
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ABSTRACT: A recent revision of the catalogue of tsunamis in Portugal has shown that Tagus estuary has been 
affected by catastrophic tsunamis numerous times over the past two millennia. This justifies the modelling 
efforts aimed at quantifying potential inundation areas for present-day altimetry and bathymetry of Tagus estuary. 
The purpose of this work is to present a 2DH mathematical model applicable to discontinuous shallow flows 
over complex geometries such as tsunami propagation overland. The conceptual model and the discretization 
scheme are presented and validation tests are described. The propagation of a tsunami with the magnitude of 
that of 1755 is simulated for the bathymetric and altimetry conditions of present day Tagus estuary. The study 
shows that some locations of Tagus estuary are vulnerable to tsunami impacts, as they may register 1 to 2m flow 
depths and velocities of 5ms–1.

Keywords: mathematical modelling, tsunami, Tagus estuary.

RESUMO: Uma revisão recente do histórico de tsunamis em Portugal mostrou que o estuário do Tejo foi afetado 
por vários tsunamis catastróficos nos dois milénios mais recentes. Tal facto justifica os esforços de modelação 
com o objetivo de quantificar áreas de potencial inundação no estuário do Tejo, considerando as suas condições 
altimétricas e batimétricas atuais. O propósito deste trabalho é apresentar um modelo matemático 2DH 
aplicável a escoamentos descontínuos em águas pouco profundas com geometrias de fundo complexas, como 
é o caso da propagação em terra de um tsunami. Apresenta-se neste artigo o modelo conceptual e o esquema 
de discretização, bem como uma descrição dos testes de validação efetuados. Foi efetuada a simulação de um 
tsunami com a mesma magnitude do que destruiu Lisboa em 1755, considerando no entanto as condições de 
altimetria e batimetria do presente. Este estudo mostra que alguns locais do estuário do Tejo estão vulneráveis 
ao impacto de um tsunami de tal proporção, com alturas de escoamento de 1 a 2m e velocidades da ordem de 
5m/s.

Palavras-chave: modelação matemática, tsunami, estuário do Tejo.
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1. INTRODUCTION
Tsunamis are waveforms mostly originated by the 
vertical displacement of the seafloor as a consequence 
of an earthquake, by internal or external landslides 
(that can also be triggered by earthquakes), or by 
volcanic eruptions. They propagate in the ocean as 
long waves carrying a large amount of kinetic energy. 
In deep waters, they exhibit low amplitude, relatively to 
the mean local sea level, which makes them difficult 
to observe directly. As they travel up the continental 
slope, the wavelength typically reduces and the 
amplitude increases. The name tsunami, loosely 
translated as harbour waves, addresses this feature, 
the fact that the wave becomes visible only after 
shoaling. Approaching shore, the waves may break and 
form bores that propagate overland (Yeh, 1991). At this 
stage the tsunami becomes particularly destructive 
as its large amount of momentum is imparted to the 
obstacles it encounters. It incorporates debris, either 
natural sediment eroded from the bottom boundary or 
remains of human built environment, as seen in the 
recent 2004 and 2011 occurrences in Sumatra and 
Japan, respectively.
A recent revision of the catalogue of tsunamis in 
Portugal has shown that Tagus estuary has been 
affected by catastrophic tsunamis numerous times 
over the past two millennia (Baptista et al. 2009). This 
justifies the modelling efforts aimed at quantifying 
potential inundation areas for present-day altimetry 
and bathymetry of Tagus estuary. Such modelling 
efforts have been undertaken recently (Baptista  
et al. 2011) but improvements can be achieved both in 
conceptual model and discretization techniques.
The objectives of this work are: i) to present a 2DH 
mathematical model applicable to discontinuous flows 
over complex geometries such as tsunami propagation 
overland and ii) to apply the model to the propagation 
of a tsunami with the magnitude of that of 1755 in the 
Lisbon waterfront. The model is based on conservation 
equations of mass and momentum, derived within the 
shallow water hypothesis, constituting a quasi-linear 
hyperbolic system of conservation laws.
Particularly robust numerical discretization 
techniques within the finite-volume framework have 
been developed by Murillo & García-Navarro (2010) 
allowing for fully conservative solutions to initial value 
problems (IVPs). Also, advances have been achieved in 
discretization of the non-homogeneous terms related 
to bed slope leading to well-balanced schemes (Toro, 

2001, Vázquez-Cendón, 1999). A robust wetting-drying 
algorithm, entropy conditions to prevent non-physical 
shocks and a revised Courant condition have also 
been proposed by Murillo & Garcia-Navarro (2010). 
These advances in numerical discretization have been 
introduced in the present simulation tool.
Finite-volume techniques are compatible with 
body-fitting unstructured meshes. This allows for 
optimization of computational effort, since the domain 
can be discretized with large cells, where flow 
gradients are small, and with small cells in the vicinity 
of flow obstacles (such as buildings) and, in general, 
where flow gradients are expected to be large. This 
requires good articulation of numerical discretization 
with GIS tools, an issue addressed with care in the 
present model.
The conceptual model, the fundamentals of the 
discretization approach, validation tests and the 
simulation of the 1755 tsunami in present-day Tagus 
estuary are shown in the following sections.

2. CONCepTUal mODel
2.1. Conservation equations

Tsunamis are shallow flows, even in ocean waters, 
since their wavelength is several orders of magnitude 
larger than the flow depth and the entire water 
column is in motion. Overland, the tsunami is normally 
propagated as a bore, i.e. a discontinuous flow featuring 
a wave-front. The shallow-water hypotheses are thus 
acceptable, at least when the wave has reached the 
continental shelf. Depth-integrating the Navier-Stokes 
equations with the appropriate kinematic boundary 
conditions for the bottom and for the free surface 
one obtains the conservation equations of mass 
and momentum in two orthogonal directions in the 
horizontal plane: 
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where x, y are the space coordinates, t is the time 
coordinate, h is the flow depth, u and v are the 
depth-averaged velocities in the x and y directions, 
respectively, Zb is the bed elevation, ρ represent the 
water density (salt water for ocean borne tsunamis), 
Tij (i or j=1 stands for x and i or j=2 stands for y) are the 
depth-averaged turbulent stresses and τb is the bottom 
shear stress. 
It is noted that system (1) to (3) does not include dispersive 
terms and the Coriolis term. Dispersive terms would be 
relevant in case of tsunamis generated by landslides 
(Antunes do Carmo, 2000; Liu et al. 2005) and less important 
when the tsunami is caused by sea floor upwelling. 
Dispersive terms are surely negligible in the run-up stage, 
i.e. when the tsunami propagates overland (Kanoglu & 
Synolakis, 1998). Since this paper is mostly concerned with 
this stage, no dispersive terms were included in the system 
of conservation laws. As for the Coriolis term, it may be 
relevant in deep waters, where the tsunami wavelength 
is high: for a typical wavelength of 100 km, a tsunami 
traveling in the Atlantic ocean between the Gorringe Ridge 
and Lisbon (where the mean depth is about 800 m) would 
have a Coriolis parameter ƒc = 27.3x10-5 sin(36π / 180)=  
=8.6x10-5 and a Rossby number ( ( )39.8 800 / 100 10cf× × ) 
of 10.3. Approaching shore, the wavelengths characterizing 
the tsunami are much smaller, approximately an order of 
magnitude smaller. In this case, the Rossby number is 
approximately 25.2, high enough to render Coriolis effects 
negligible. Since the present simulation is concerned with 
the propagation of the tsunami in the estuary of River 
Tagus, the Coriolis term is neglected. The effect of Coriolis 
force, however, is present in the waves that are introduced 
in the oceanic boundary condition, calculated by Baptista 
et al. (2011).  
Conservation laws (1) to (3) form a quasi-linear 
hyperbolic system of partial differential equations. 
Hyperbolicity implies that all wave-forms will eventually 
break (Whitham, 1974) and form the discontinuous 
wave-front or bore that characterizes tsunami 
propagation overland. The energy dissipated in the 
breaking process is not accounted for in the model. 
However, the more relevant energy loss associated to 
the propagation of the bore is included in the model by 
virtue of Rankine-Hugonoit shock conditions, captured 
by the numerical scheme.     

2.2. Closure equations

The bed shear stress, τb , is such that

The friction coefficient, Cƒ, can be expressed by the 
Manning-Strickler formula (Cƒ = g /(h1/3 K2)

 
where K is 

Strickler’s coefficient whose dimensions are L1/3 T-1) 
or, if the wave carries debris, by the formula proposed 
by Ferreira et al. (2009), Cƒ = uds / (h ωs ), where ds and 
ωs are the sediment diameter and settling velocity, 
respectively. The turbulent stress tensor is given by,

(4)| | | |τ ρb u= C f
2

(5)T u uij T x i x jj i
= ∂ + ∂( )ρν

where the eddy viscosity, vT, is expressed by the 
following simplified zero-equation К -Є model (Pope, 
2000),

(6)ν
κ

µ
T C=

2



where Cµ=0.09 (Pope, 2000, p. 374), К is the depth-
averaged turbulent kinetic energy (TKE) and Є is the 
depth-averaged rate of TKE dissipation. Using the 
experimental data of Ferreira (2005),

(7)andκ = 4 375 2. *u  = 5
3u

h
*

where u* is the friction velocity given by,

(8)u b* | | /= τ ρ

3. DIsCReTIzaTION TeChNIqUe
The hyperbolic, non-homogeneous, first order, quasi-
linear system of conservation laws, equations (1) to (3), 
can be written in compact notation:
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where V and U are the vectors of primitive and 
conservative dependant variables, respectively, F and G 
are the flux vectors, in x and y direction, H is the vector 
of source terms and τi = τb,i+∂xi

hTii+∂xj
hTij . Employing 

Godunov’s finite-volume approach (Leveque, 2002), 
discretization, the system (9) is integrated in a cell i. 
The following explicit flux-based finite-volume scheme 
is obtained,

and R the parcel of the source terms not susceptible to 
be treated as a non-conservative fluxes.

(10)
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where Δt is the time step, obeying a Courant condition 
(CFL≤1), Ai is the cell area, Lk is the edge length, and 
λ(m) and are the m-th approximate eigenvectors and 
eigenvalues, respectively, defined as (Roe, 1981)
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where u and v denote the x and y direction approximate 
velocities and c is the approximate free-surface 
disturbances celerity.
The wave strengths associated to conservative and 
non-conservative (gh∂xi Zb) fluxes are denoted by α(m) 
and β(m), respectively, and are given by,
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Terms with gh∂xi Zb are not physical fluxes; they are 
treated as so to obtain a well-balanced numerical 
scheme (Vásquez-Cendón, 1999). Only the negative 
part of the eigenvalues λik

(m) and of βik
(m) coefficients are 

used, ensuring that only incoming fluxes are used in 
the update of the conserved variables. The approximate 
eigenvalues and eigenvectors and the wave strengths 
are calculated as in Murillo et al. (2010). 
The shear-rate in the definition of the depth averaged 
turbulent stresses, equation (5), is calculated from 
directional derivatives. The discretized directional 
derivative VabF, of a generic differentiable variable 
F in the direction of the vector rba that connects the 
barycentres of cells a and b is,

(17)D
F x y F x y
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ab

=
−( , ) ( , )

r

At each triangular cell, three directional derivatives 
can be defined, for each of the neighbouring cells. In 
a Cartesian referential the directional derivatives are 
written as VabF = VF.er ab, where er ab is the  directional 
unit vector and V=∂x +∂y. With the unknowns as 
the gradients in the Cartesian referential, a pair of 
directional derivatives can be used to calculate ∂xF and ∂yF. In general,
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where ηab and ηac are the angles that the segments 
linking the barycentres of cells a and b and c, 
respectively, make with the x direction.
When cell-averaging the solution, the time step is 
chosen small enough to guarantee that there is no 
interaction between waves obtained as the solution 
of the Riemann Problem (RP) at adjacent cells. The 



Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 33# 02

29Simulating the 1755 Tsunami propagation in present-day Lisbon with a shallow-water model

stability region considering the homogeneous part of 
the system becomes,

4. ValIDaTION WITh 
TheOReTICal sOlUTIONs

The dam-break problem over fixed flat smooth beds is 
an IVP that admits theoretical solutions (Stoker, 1957). 
The fundamental non-dimensional parameters that 
describe the initial conditions are,
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where the CFL value is less than one and,
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In wet/dry interfaces with discontinuous bed level, the 
time step can become practically zero since negative 
fluid depths can be expected and enforcing positivity 
requires a very small time step. In order to ensure 
positivity for all cases and, at the same time, keeping 
the computational time step at acceptable levels, the 
fluxes for the update of the conserved variables obey 
(Murillo & García-Navarro, 2010)
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These restrictions efficiently prevent the appearance 
of negative fluid depths: the flux is zero at cells where 
an intermediate step predicts negative flow depths. In 
areas were h approaches zero, the computation of the 
primitive variables u=uh/h leads to potentially large 
round-off errors.
Instead of defining a threshold for h above which the 
cell is allowed momentum, a threshold for the flow 
depth (hmin) is set to compute velocities.
The strategy for entropy correction, to avoid the 
possible non-physical solutions generated by Roe’s 
approximate Jacobian, is drawn from the work by 
Murillo & García-Navarro (2010), were the objective is 
to forcefully promote the propagation of information 
in any occurring expansion wave by diffusing any non-
physical shock.

where hR and hL are the initial fluid depths of the right 
and left states, respectively, and Zb1

 is the bed elevation 
on the left side considering the right side as the 
reference horizontal plane (Ferreira, 2005). The solution, 
according to Lax theorem (Leveque, 2002), features 
two waves (shocks or rarefaction waves), separated 
by a constant state. When hL=10.0m, hR=1m, α=0.2 and  
δ = -0.1, the solution features a downstream-progressing 
shock, an upstream-progressing rarefaction wave and a 
discontinuity at the bed jump (Alcrudo & Benkhaldoum, 
2001). The problem is 1D but the discretization is 2DH 
with triangular cells with an average side of 0.65 m for 
a channel 10.0 m wide. The numerical results, obtained 
with CFL = 0.8, are shown in Figure 1 (left), along with 
the theoretical solution.
The numerical solution reproduces correctly the 
analytical weak solution. The energy dissipation induced 
by the bottom source terms is correctly evaluated and 
the shock speeds are correctly described. The effects 
of the numerical dissipation are visible (as profile 
smoothing) in the interface between the left state 
and the expansion wave and between the constant 
intermediate states. When hL=10.0m, α=0.1 and δ = -0.1, 
Figure 4.1 (right), the solution features a downstream-
progressing expansion wave, an upstream-progressing 
rarefaction wave and a discontinuity at the bed jump. The 
computed solution correctly follows the structure of the 
theoretical solution. However, the velocity at the wave 
front is underestimated because of the flux reduction 
imposed by the wetting-drying algorithm.
The validation tests show that discontinuous solutions 
are correctly reproduced, although the effects of 
numerical diffusion, notably wave amplitude attenuation, 
are perceptible. Since the error associated to numerical 
diffusion is dependent on the size of the mesh elements, 
it is envisaged that the effect of diffusion becomes 
unnoticeable for very fine grids (at the expense of 
computational cost), becoming relevant only for coarse 
grids such as that used in this validation example.
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5. applICaTION: a 1755 
TsUNamI IN TODay’s TagUs 
esTUaRy
5.1. Initial and boundary conditions and mesh issues

The proposed model was employed to simulate a 
tsunami similar to that occurred in the 1st of November 
of 1755, in present-day Tagus estuary. Two scenarios 
were considered: low and high tide, defined as -2m 
and +2m, respectively, relatively to the mean sea level 
(reference zero). The digital elevation model including 
Tagus bathymetry, Figure 2, with a 10 m resolution and 
1 m precision, was obtained from Luís (2007).
Open boundary conditions, formalised in terms of 
Rankine-Hugoniot conditions (Conde, 2012), are 
prescribed at the Tagus valley and at the Atlantic reach 
(Figure 3). In the Tagus valley a constant discharge of 
500 m3s–1 (approximately the modular discharge) is 
introduced in the direction normal to the boundary. In 
the Atlantic boundary, it is introduced, at each cell in the 
boundary, a water elevation time series corresponding 
to the 1755 tsunami, as calculated by Baptista et al. 
(2011). The main feature of these series is that they 
prescribe a water height, above tide level, of about 5 m 
at Bugio, in accordance to historical reports (Baptista 
et al. 2009). Figure 3 shows the first tsunami wave 
propagating over high tide, immediately after hitting 
Bugio. Water elevation, at Tagus mouth is about 7 m 
above reference zero, i.e. 5 m above high tide level. 
Initial conditions comprise flow depths and velocities 
compatible with the discharge, at Tagus valley, of 

500 m3s–1 and tide level at the Atlantic boundary. 
The computational domain is composed of 125000 
triangular cells, the smallest of which have 20 m long 
edges, Figure 4. Simulation covers 2.7 hours after 
Bugio island is hit. The results are shown in Figures 
5 to 7.

Figure 1 - Stoker solution with corresponding numerical 
solution. Left: α = 0.2 and δ = -0.1. Right: hL = 10.0m, hR = 1m, 
α = 0.1 and δ = -0.1.

Figure 2 - Employed digital elevation model (10 m 
resolution).

Figure 3 - Simulation at high tide. Initial and boundary 
conditions.

5.2. Results of the simulation

The main impacts of the tsunami propagating over a 
low tide level are shown in Figure 5, a detail of Lisbon 
Baixa. Inundation is limited to less than 1 m deep 
patches at Rocha do Conde de Óbidos, Cais do Sodré, 
Praça do Comércio and Sta. Apolónia. Velocities are 
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low, less than 1 ms–1. The extent of damage in this case 
would be limited, which is explained by the fact that 
landfills and protection works after 1755 left Lisbon 
waterfront about 5 m above low tide water elevation at 
the estuary if flow discharge at Tagus is low.
Figures 6 and 7 show the tsunami propagation on Lisbon 
waterfront at high tide. Figure 6 shows the results of 
the simulation at the Belém-Alcântara reach 9.5 to 14.5 
min after the tsunami has hit Bugio. The simulation 
indicates that, in this case, the tsunami could have a 
devastating impact. The extent of penetration at Praça 
do Império and Jerónimos monastery could reach 
500 m. At Alcântara, the largest penetration is about 
550 m. Run-up (above local ground) can reach 2 m at 
Belém–Praça do Império and at Belém fortress. Flow 
velocities can reach 5 ms–1 at Alcântara harbour and 
at Belém.
Figure 7 shows the results of the simulation at high 
tide for the Baixa reach. Again, the simulation indicates 
that the tsunami would have major impacts on Lisbon 
waterfront. Praça do Comércio would be completely 
inundated and the wave would propagate inside Baixa 
network of orthogonal streets. Penetration would be 

about 300 m at Baixa and 400 m at S. Paulo. Water 
depths could reach 1.5 m at the shore line. Sta. 
Apolónia train station would also be reached by the 
incoming wave. Velocities of 3-4 ms–1 would be felt at 
Praça do Comércio at the beginning of the inundation 
and during draw-down.
The results of the simulation show larger inundation 
distances than those calculated by Baptista et al. (2006) 
and Baptista et al. (2011), which may be explained by 
the initial water elevation of the later study, coinciding 
with mean tide level and not high tide. Flow depths, 
however, are compatible with those calculated by 
Baptista et al. (2011) if the high tide level is added 
to the results of the latter study. Velocities are not 
susceptible to be compared as they are not calculated 
in Baptista et al. (2011).
The detailed patterns of flow are beyond the scope of 
the present simulation effort since the employed DEM 
does not have enough resolution to clearly distinguish 
streets and buildings. New simulations are under way 
in sensitive areas such as Belém, Alcântara and Baixa 
with actual street geometry.

Figure 4 - Mesh topology examples at Lisbon waterfront: 
(Left) Belém and Alcântara (Right) downtown. (Red denotes 
inland cells and blue denotes riverbed cells).

Figure 5 - Low tide simulation. Water elevation (left) and 
velocity (right) at Baixa waterfront 20 min after hitting Bugio.
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Figure 6 - High tide simulation. Water elevation (left) and velocity (right) at Belém-Alcântara waterfront 9.5, 11 and 14.5 min 
after hitting Bugio.
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Figure 7  - High tide simulation. Water elevation (left) and velocity (right) at Baixa waterfront 15.5, 16.5 and 19.5 min after hitting 
Bugio. 
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6. CONClUsION
The propagation of a tsunami with the magnitude of 
that of 1755 was simulated for the bathymetric and 
altimetry conditions of present day Tagus estuary. 
The simulated water elevations featured a maximum 
wave height of 5m above tide level at Bugio. The 
simulation tool was a mathematical model applicable 
to shallow flows that may develop bores or other type 
of discontinuities. The model has been validated with 
theoretical solutions.
At the Lisbon water front, the simulations show that the 
combination of high tide and tsunami can lead to major 
devastation in sensitive areas such as Belém, Alcântara, 
S. Paulo or Baixa. At these locations, the penetration of 
the inundation can reach 300 to 500 m. Flow depths may 
reach 1 to 2 m along the entire waterfront. The highest 
registered depths in the simulation occurred at Belém, 
in the vicinity of Belém fortress, an especially relevant 
touristic location. Velocities ranging between 4-5 ms–1 
and 3-4 ms–1 would be felt at Praça do Comércio and 
Alcântara, both during run-up, and just slightly lower 
at draw-down. High velocities associated with above-
waist flow depths are especially worrisome as they 
are responsible for incorporation of debris and are 
associated to high casualties.
The study has shown that some locations of Tagus 
estuary are vulnerable to tsunami impacts. More 
detailed studies, featuring actual building geometry, 
are under way. These should provide data to design 
evacuation plans in case of a major tsunami.
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RESUMo: Neste trabalho descreve-se a aplicação de uma metodologia de avaliação de galgamentos de estruturas 
portuárias ao caso do porto de Ponta Delgada, Açores. Esta metodologia consiste em caraterizar a agitação 
marítima na zona através de modelos numéricos de propagação de ondas desde o largo até ao interior do porto e 
calcular os galgamentos gerados por essa agitação em frente a estruturas marítimas do porto.
Nesse sentido, a agitação marítima na zona do porto, e mais concretamente em frente a estruturas em estudo, é 
caracterizada recorrendo a previsões de agitação marítima fornecidas pelo modelo WAVEWATCH III e aos modelos 
de propagação de ondas SWAN e DREAMS. Posteriormente, com base nessas características de agitação e com a 
ajuda da ferramenta neuronal NN_oVERToPPING2, determina-se o galgamento nas estruturas em estudo.
Esta metodologia foi aplicada a duas estruturas do porto de Ponta Delgada, o molhe principal e a zona das piscinas 
naturais, para o período de 21 de abril a 21 de maio de 2012 e para um conjunto de situações correspondentes a 
tempestades. Foi efetuada uma validação do modelo SWAN com dados medidos in situ por uma boia-ondógrafo.

Palavras-chave: porto de Ponda Delgada, agitação marítima, galgamentos de estruturas portuárias, simulação 
numérica.

ABSTRACT: This work describes the application of a methodology for evaluating overtopping of harbor structures 
to the case of the harbor of Ponta Delgada, Azores. This methodology characterizes the wave climate in the area 
through numerical modeling of wave propagation from offshore to the inner harbor and calculates the corresponding 
overtopping in front of the harbor structures.
The sea-wave climate in the harbor area, and more specifically in front of the studied structures, is characterized 
using the forecast provided by the model WAVEWATCH III and the wave propagation models SWAN and DREAMS. 
Subsequently, based on the wave characteristics and using the neuronal network tool NN_oVERToPPING2, 
overtopping was determined at the structures under study.
This methodology was applied to two structures of the harbor of Ponta Delgada, the main protecting breakwater 
and the natural pools, for the period of 21 April to 21 May 2012 and for a number of storms. A validation of the SWAN 
model was performed with data measured in situ by a wave buoy.

Keywords: Ponta Delgada’s harbor, wave climate, overtopping of harbor structures, numerical simulation.
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1. INTRODUÇÃO
A agitação marítima ao incidir sobre estruturas 
portuárias pode provocar diversas consequências, 
como danos em estruturas e equipamentos, problemas 
na navegação e operacionalidade do porto, interrupção 
de atividades piscatórias, interrupção da circulação de 
pessoas e tráfego em zonas de risco, derramamento de 
substâncias perigosas para o ambiente, perda de bens 
materiais, desconforto para as populações e, no caso 
mais grave, pode levar à perda de vidas humanas.
Para esse efeito, a metodologia utilizada na 
caraterização da agitação e do galgamento em 
estruturas costeiras e portuárias recorre à modelação 
numérica (Neves et al., 2010, Santos et al., 2011, 
Silva et al., 2011, Reis et al., 2011, Neves et al., 2012). 
Esta metodologia já foi aplicada com sucesso no 
arquipélago dos Açores, em concreto no porto da Praia 
da Vitória, na ilha Terceira (Santos et al., 2011, Reis 
et al., 2011, Rocha, 2012). Pretende-se agora aplicar 
esta metodologia ao porto de Ponta Delgada, que é um 
porto de maior dimensão, com um maior volume de 
negócios e de maior importância estratégica para o 
arquipélago dos Açores.
Note-se que neste porto, são frequentes os galgamentos 
da estrutura principal de proteção do porto, que 
inviabilizam as operações portuárias de carga e 
descarga em determinadas zonas dessa estrutura 
com consequências económicas evidentes. Nesse 
sentido, a implementação da referida metodologia 
nesta zona portuária, passando pela caraterização 
da agitação e a determinação de galgamentos, é o 
objetivo do presente trabalho. Esta metodologia é a 
base de um sistema de apoio à decisão na gestão e 
planeamento da zona portuária, de modo a resolver 
ou minimizar os problemas devidos aos galgamentos. 
Assim, partindo de previsões da agitação marítima 
fornecidas pelo modelo de previsão WAVEWATCH III, 
WWIII (Tolman, 2002), usaram-se essas previsões 
no modelo espetral de propagação de ondas SWAN 
(Booij e Holthuijsen, 1999) para determinar a agitação 
marítima na proximidade do porto, agitação essa que 
foi propagada para a zona marítima adjacente e para 
o interior do porto com o modelo de declive suave 
DREAMS (Fortes, 1993). Dos diversos parâmetros para 
caraterização da agitação, apenas se consideraram os 
parâmetros de altura significativa Hs (m), período de 
pico Tp (s) e direção θ (º), que foram também obtidos 
para dois pontos, um em frente ao molhe principal 
de proteção do porto e outro na zona das piscinas 

naturais. Estes locais foram escolhidos por serem os 
de maior interesse do ponto de vista de galgamentos, 
uma vez que no tardoz do molhe existem os serviços da 
alfândega e cais comercial, com grande circulação de 
bens materiais, e nas piscinas naturais pela circulação 
de pessoas na zona.
Foram também extraídos estes valores no local da 
boia-ondógrafo que se encontra na proximidade de 
Ponta Delgada, de modo a efetuar uma comparação 
entre resultados do modelo numérico SWAN e dados 
reais.
Finalmente, após a obtenção dos parâmetros da 
agitação dentro do porto e no exterior junto às suas 
estruturas de proteção, determinou-se o caudal médio 
galgado q (m3/s/m) por metro linear de estrutura, 
recorrendo à ferramenta neuronal NN_oVERToPPING2 
(Coeveld et al., 2005). Esta metodologia foi aplicada 
para o período de dados de 20 de abril a 21 de maio de 
2012, o qual, embora seja bastante curto, demonstra as 
vantagens e desvantagens desta metodologia aplicada 
ao caso do porto de Ponta Delgada. Foi também 
aplicada a um conjunto de situações correspondentes 
a tempestades.

2. CARATERIZAÇÃO DO LOCAL
o porto de Ponta Delgada situa-se na costa sul da 
ilha de S. Miguel, sendo um dos principais portos dos 
Açores, com cerca de 67 ha de área da baía protegida 
pelo molhe principal a sul e a sua entrada orientada 
para nascente, conforme a Figura 1a).
A defesa é composta por um molhe com cerca de 1 
km de comprimento, em tetrápodos e cubos Antifer, 
com muro-cortina no seu tardoz, onde funciona o cais 
comercial do porto, Figura 1b). Este cais acostável 
possui um parque de contentores, armazéns, 
abastecimento de navios e ainda os serviços de 
alfândega.
Na zona poente existe o porto de pesca, com duas 
pontes cais, com vista à amarração de embarcações 
de pesca de pequeno e médio porte. Neste local existe 
também a edificação mais antiga do porto, o antigo 
Forte de S. Brás, destinado à proteção do porto no 
século XVI e hoje com funções de Museu Militar.
Na zona central do porto foi construído, em 2008, o 
complexo Portas do Mar. Trata-se de um terminal 
de cruzeiros turísticos em “T” assente em pilares 
perfurados, com terminal de ferry-boats inter 
ilhas, um anfiteatro, um Pavilhão do Mar, zona 
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Figura 1 – a) Fotografia de satélite do porto de Ponta Delgada (Google, 2012); b) Zona do molhe principal; c) 
zona das piscinas.

a)

b)

c)
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de estacionamentos, zona de restauração e ainda 
piscinas naturais, Figura 1c). Com a construção deste 
empreendimento surgiu, também, a necessidade de 
expandir a marina núcleo nascente, sendo construído 
o núcleo poente, aumentando assim o número de 
amarrações para um total de 670 iates. É de referir 
ainda a avenida marginal da cidade, assente sobre um 
prisma em ToT revestido por agregados selecionados, 
com passeio marítimo e zonas de lazer.
o conhecimento do local é fundamental para se 
conhecerem as zonas de maior preocupação em caso 
de galgamento, de modo a proteger pessoas, bens, 
estruturas e equipamentos. Também é importante 
conhecer bem as margens, pois o tipo de talude 
condicionará o caudal galgado sobre essa estrutura.

3. CARATERIZAÇÃO DA 
AGITAÇÃO MARÍTIMA
3.1. Modelo SWAN

Para se transferir a agitação marítima desde o largo 
até próximo da costa utilizou-se o modelo SWAN. Este 
modelo é um modelo numérico de agitação marítima 
baseado na equação de ação de balanço espetral de 
variância (Booij e Holthuijsen, 1999; SWAN Team, 
2010) que modela a geração, propagação e dissipação 
da energia das ondas do mar. o modelo propaga a 
agitação marítima do largo até junto à costa, tomando 
em conta quer os fenómenos de geração, dissipação 
e interação não linear de quatro ondas associados a 
propagações em águas profundas, quer fenómenos 
característicos de águas costeiras, tais como, a 
dissipação devida ao atrito de fundo, a rebentação 
devido à diminuição da profundidade e por excesso de 
declividade e a interação não linear de três ondas.
A equação de balanço espetral de ação de onda é dada 
por:

em que Sin representa o crescimento da onda por 
ação do vento, Snl3 e Snl4 são termos representativos 
dos fenómenos de interações não lineares triplas e 
quádruplas, respetivamente, Sds,w representa a dissipação 
por whitecapping, Sds,b traduz a dissipação de energia por 
atrito de fundo e, finalmente, a rebentação induzida pela 
profundidade é representada pelo termo Sds,br.
o modelo SWAN tem como principal limitação o fato de 
a sua aplicação a zonas confinadas, como portos, baías 
ou lagos, não ser viável (SWAN Team, 2010), devido à 
importância dos fenómenos de reflexão aí presentes e 
que não são tidos em conta no modelo.

3.2. Aplicação do modelo SWAN

A zona em estudo é uma área de 71 km por 38.5 km 
que engloba toda a ilha de S. Miguel e abrange também 
zonas suficientemente profundas (cerca de 1500 m), 
conforme apresentado na batimetria da Figura 2.
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em que E(σ, θ) é o espetro densidade de energia na 
frequência relativa σ e direção θ, x e y são os 
eixos coordenados e cx e cy são as velocidades de 
propagação segundo esses eixos. os termos cσ e cθ são 
as velocidades de propagação no espetro. A variável 
tempo é representada por t e Stot é o termo das fontes 
e sumidouros dado por:

S S S S S S Stot in nl nl ds w ds b ds br= + + + + +3 4 , , , (2)

Para a aplicação do modelo SWAN, o domínio 
foi discretizado com duas malhas em elementos 
quadrangulares (Figura 3). Assim, foi criada uma 
malha abrangendo a ilha de S. Miguel, com dimensões 
de 71 km por 38.5 km e espaçamento igual a 500 m 
nas duas direções, e outra malha na zona de Ponta 
Delgada, com dimensões de 22.5 km por 13.2 km com 
elementos de dimensão de 100 m nas duas direções. 
Assim, obtiveram-se 10934 elementos na malha maior 
e 27675 elementos na malha menor.
Para ter em conta a influência do vento na agitação 
foram inseridos no modelo SWAN dados provenientes 
do modelo de previsão MM5 (Tomé et al., 2005 e 
Miranda et al., 2005) para o período considerado.
Para ter em conta as ondas do largo que chegam às 
fronteiras da 1ª malha de cálculo, consideraram-se os 
parâmetros estimados pelo modelo de 3ª geração e 
propagação de ondas WAVEWATCH III, WWIII (Tolman, 
1999). Este modelo forneceu, a cada 3 horas e para o 
período estudado, os valores de Hs, Tp e θ.

Figura 2 – Batimetria da zona em estudo em volta da ilha de 
S. Miguel.
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As simulações do modelo SWAN foram feitas com 
a versão SWAN 40.72, em modo estacionário e 
considerando os seguintes aspetos:

o espectro direcional foi discretizado em 23 •	
intervalos de frequências de 0.04 a 1 Hz, com 
distribuição logarítmica. A discretização em 
direção abrange 360°, dividida em 90 intervalos. 
o espectro do tipo JoNSWAP assume os 
parâmetros obtidos na campanha JoNSWAP 
levada a cabo no Mar do Norte (Hasselmann  
et al., 1973);

Nos fenómenos físicos, foi considerada a •	
difração, interação onda-onda tripla (TRIad), 
rebentação induzida pelo fundo e por excesso 
de declividade (whitecapping), com o atrito 
de fundo introduzido segundo a expressão 
semiempírica de JoNSWAP.

os resultados foram obtidos para a proximidade do 
porto (Ponto P2) e para o local onde se situa a boia-
ondógrafo Bond 2 (Ponto P1), com coordenadas 
(M, P) aproximadas de (612688, 4176198), situada 
a oeste de Ponta Delgada a uma profundidade de, 
aproximadamente, 100 m, conforme apresentado na 
Figura 4.
Para a zona da boia (Ponto P1), no período em 
estudo, obtiveram-se as características da agitação 
apresentadas nos gráficos das Figuras 5, 6 e 7. 
Nelas comparam-se os valores de Hs, Tp e θ do 
modelo numérico SWAN com os valores medidos na 
boiaondógrafo e com as previsões fornecidas pelo 
WWIII nas fronteiras do 1º domínio de cálculo do 
modelo SWAN.
Pelas figuras anteriores verifica-se que, no geral, em 
termos de altura significativa e de período de pico, o 

Figura 3 – Localização das malhas do modelo SWAN.

Figura 4 – Locais onde se pretendem resultados do modelo SWAN.
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Figura 5 – Comparação da altura significativa Hs entre os dados da boia-ondógrafo, os resultados do 
modelo numérico SWAN e as previsões do modelo WWIII.

Figura 6 – Comparação do período de pico Tp entre os dados da boia-ondógrafo, os resultados do 
modelo numérico SWAN e as previsões do modelo WWIII.

Figura 7 – Comparação da direção θ 
entre os dados da boia-ondógrafo, os 
resultados do modelo numérico SWAN e 
as previsões do modelo WWIII.
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modelo numérico SWAN se aproxima bastante bem 
dos valores medidos pela boia-ondógrafo. No entanto, 
para o parâmetro da direção, verificam-se diferenças 
significativas, as quais, segundo um breve estudo 
estatístico realizado, apresentam em média 34º de 
diferença entre os resultados do modelo numérico e 
os dados medidos in situ, podendo chegar a diferenças 
máximas de 172º (Quadro 1).
Em relação ao local próximo do porto de Ponta 
Delgada (Ponto P2), os resultados são apresentados 
nas Figuras 8, 9 e 10.

os resultados do modelo SWAN para a proximidade 
do porto (Ponto P2) são valores próximos dos valores 
obtidos para a zona da boia. Em termos de altura 
significativa, obteve-se uma média de 0.72 m com 
alturas máximas de 2.25 m. o período de pico variou 
entre 2.4 s e 12.3 s, sendo em média de 6.7 s. A agitação 
vem essencialmente de oeste e sudoeste, com alguma 
agitação vinda também de sudeste.

DIFERENÇA Máximo Média Desvio Padrão

Altura HS (m) 1.77 0.23 0.22

Período TP (s) 6.5 1.8 1.4

Direção média θ (º) 172 34 36

Quadro 1 – Análise das diferenças entre os resultados do modelo SWAN e as medições da boia.

Figura 9 – Período de pico Tp no Ponto P2 em frente ao porto de Ponta Delgada.

Figura 8 – Altura significativa Hs no Ponto P2 em frente ao porto de Ponta Delgada.
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interior de portos, recorreu-se ao modelo DREAMS 
para propagar a agitação desde a proximidade do porto 
de Ponta Delgada (Ponto P2) até ao seu interior. Este 
modelo baseia-se na equação de declive suave para 
ondas monocromáticas:

Figura 10 – Direção média θ no Ponto P2 em frente ao porto 
de Ponta Delgada.
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Figura 11 – Batimetria do interior do porto e envolvente exterior e pormenor de parte da malha gerada.

em que C é a velocidade de fase, Cg é a velocidade de 
grupo, ω é a frequência angular e h é a profundidade 
local. A aceleração gravítica é representada por g, η 
é a elevação da superfície da água e k é o número de 
onda. Contudo, este modelo está limitado a declives de 
fundo suaves (até 1/3), além de ser um modelo linear, 
pelo que as interações não lineares entre ondas e 
correntes não são tidas em conta.

3.3. Modelo DREAMS

Considerando que o modelo SWAN não deve ser 
aplicado em zonas confinadas, como é o caso do 
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Figura 12 – Altura significativa Hs: a) Ponto D1; b) Ponto D2.

3.4. Aplicação do modelo DREAMS

A aplicação do modelo DREAMS pressupõe a 
discretização da zona de estudo por uma malha de 
elementos finitos, a identificação dos diferentes tipos 
de fronteira e o estabelecimento das condições de 
agitação marítima à entrada do domínio de cálculo.
Para a geração da malha de elementos finitos recorreu-
se ao software GMALHA (Pinheiro et al., 2008) criando 
uma malha de 94568 elementos triangulares de 
tamanho variável e 48280 nós. Refira-se ainda que a 
batimetria de base foi fornecida pela CoNSULMAR - 
Projectistas e Consultores Lda. (Figura 11).
Em relação às condições de fronteira, consideraram-
se condições de reflexão parcial ao longo de todas as 
margens que constituem a bacia portuária. o coeficiente 
de reflexão variou consoante as características quer da 
agitação marítima, quer das estruturas que integram 
essas margens. Quanto às fronteiras de mar, para a 
agitação vinda do quadrante sudeste consideram-se 
fronteiras de entrada a este e a sul e condição de saída 
a oeste; para a agitação vinda do quadrante sudoeste, 
considerou-se entrada da agitação pelas fronteiras sul 

e oeste e saída pela fronteira este.
A agitação marítima incidente é definida com base 
na agitação calculada no Ponto P2, Figuras 8, 9 e 10. 
os cálculos foram realizados para os níveis de maré 
médio (NM=1 m ZH) e máximo (NM=2 m ZH) com 
uma sobrelevação de 0.40 m, associada à passagem 
de depressões atmosféricas e/ou à ação continuada 
de ventos fortes de mar para terra. Este valor de 
sobrelevação encontra-se dentro da gama de valores 
usualmente considerada em projeto de obras marítimas 
nos Açores.
os resultados com o modelo DREAMS foram obtidos 
em todo o domínio de cálculo, incluindo nos pontos 
em frente ao molhe principal (Ponto D1) e à zona das 
piscinas naturais (Ponto D2), uma vez que no tardoz 
do molhe existem os serviços da alfândega e cais 
comercial, com grande circulação de bens materiais, 
e nas piscinas naturais pela circulação de pessoas 
na zona. Nas Figuras 12, 13 e 14 apresentam-se, 
respetivamente, os valores de altura significativa Hs, de 
período de pico Tp e de direção média θ nesses dois 
pontos.

a)

a)

b)
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observa-se que a agitação é mais intensa na zona do 
molhe, tal como seria expectável, atingindo uma altura 
significativa máxima de, aproximadamente, 1.5 m para 
o nível de 2.4 m (ZH). Tendo em conta que o modelo 
DREAMS é linear, o período é igual para qualquer 
ponto do domínio (Figura 13). As direções, no exterior 
(Ponto D1) vêm essencialmente de sudoeste, enquanto 
no seu interior (Ponto D2), devido aos fenómenos de 
reflexão e difração, acaba por vir de leste.

4. ESTUDO DE GALGAMENTOS
4.1. Ferramenta NN_OVERTOPPING2

Redes neuronais são ferramentas matemáticas de 
modelação e identificação de sistemas físicos para os 
quais é difícil perceber o papel das variáveis de entrada 
(por exemplo, as características geométricas do perfil 
da estrutura e os parâmetros definidores do estado de 
agitação incidente naquele perfil) no comportamento 

Figura 13 – Período de pico Tp nos pontos D1 e D2.

Figura 14 – Direção média θ: a) Ponto D1; b) Ponto D2.

a) b)
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do sistema (no caso, o caudal médio galgado por 
unidade de comprimento do coroamento da estrutura). 
No entanto as premissas que explicam o processo são 
simples, tirando partido essencialmente do esforço 
computacional para resolver equações e algoritmos 
matemáticos. Partindo de conceitos associados 
ao funcionamento do cérebro, a aplicação de tais 
ferramentas a um conjunto suficientemente extenso 
de “pares” (variáveis de entrada, variáveis de saída) 
permite encontrar as conexões entre as variáveis de 
entrada que originam os valores observados das 
variáveis de saída. 
Um subconjunto dos “pares” de dados é utilizado na 
chamada fase de “treino” da rede neuronal, em que 
são definidos os parâmetros e as ligações entre os 
neurónios da rede, que vão minimizar o erro entre 
o valor observado e o previsto com base na rede, 
enquanto os pares restantes são utilizados na fase 
de “teste” da rede onde se confirma a bondade das 
previsões fornecidas pela rede.
Neste trabalho, utilizou-se a ferramenta NN_
oVERToPPING2 baseada em redes neuronais e 
desenvolvida no âmbito do projeto europeu CLASH 
(Coeveld et al., 2005). Esta ferramenta processa 
os resultados produzidos por 700 redes neuronais 
fornecendo o valor médio, q, e intervalos de confiança 
daquela amostra de resultados. Para além destes 
parâmetros estatísticos do caudal médio galgado por 
unidade de comprimento do coroamento da estrutura, 
a ferramenta também estima o caudal médio galgado 
esperado no protótipo, i.e., o valor de q corrigido para 
ter em linha de conta alguns efeitos de escala e de 
modelo.
Cada uma daquelas redes neuronais foi “treinada” 
e “testada” utilizando um conjunto de dados obtido 
por um procedimento de amostragem “bootstraping” 
aplicado aos pares (valores de entrada, caudal 

médio galgado) contidos numa base de dados de 
8400 valores de ensaios em modelo físico reduzido. 
Aquela base de dados contém informação de testes 
efetuados em vários laboratórios incluindo, para 
cada teste, informação relativa ao comportamento 
de vários parâmetros hidráulicos (por exemplo: 
características das ondas incidentes e medições dos 
caudais galgados), assim como a informação relativa 
às estruturas em estudo. A base de dados criada inclui 
ainda informação geral sobre a fiabilidade do teste 
e a complexidade das estruturas. Assim, tal como 
qualquer ferramenta neuronal, a NN_oVERToPPING2 
é uma ferramenta empírica, pois tem como base 
um conjunto alargado de testes em modelo físico, 
limitando assim o cálculo do galgamento à gama de 
geometrias de estruturas estudadas e às condições 
de onda presentes nos ensaios em modelo físico que 
lhe deram origem. A fiabilidade dos seus resultados 
depende fortemente da qualidade e da quantidade de 
dados que tem disponíveis.
Todas as 700 redes neuronais têm a mesma 
configuração e utilizam os mesmos 15 parâmetros 
de entrada que incluem informação sobre a agitação 
marítima e a geometria da estrutura (Figuras 15 e 16), 
o que lhes confere uma maior flexibilidade que outras 
ferramentas empíricas de cálculo do galgamento (e.g. 
fórmulas empíricas).
Para descrever a agitação marítima incidente na 
estrutura, são considerados três parâmetros: a altura 
de onda significativa espectral na base da estrutura 
(Hm0 ), o período médio de onda espectral na base 
da estrutura (Tm-1,0) e a direção de ataque da onda  
(β), i.e. o ângulo entre a direção da onda incidente e a 
normal ao talude.
Para descrever a forma geométrica da estrutura, são 
considerados os restantes 12 parâmetros (Figura 15): 
a profundidade da água em frente à estrutura (h), a 

Figura 15 – Parâmetros de entrada da ferramenta neuronal NN_oVERToPPING2 (http://nn overtopping.deltares.nl/overtopping.aspx).
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profundidade da água no pé do talude da estrutura (ht), a 
largura do pé do talude (Bt), a rugosidade/permeabilidade 
do manto (γt), o declive da estrutura abaixo da berma  
(cot αd), o declive da estrutura acima da berma (cot αu), 
a largura da berma (B), a profundidade da água na 
berma (hb), o declive da berma (tan αb), o bordo livre da 
parte impermeável do coroamento da estrutura (Rc), o 
bordo livre do manto permeável da estrutura (Ac) e a 
largura do coroamento da estrutura (Gc).

4.2. Aplicação da ferramenta NN_OVERTOPPING2

Para as duas estruturas estudadas, molhe principal 
e zona das piscinas, as variáveis relevantes destas 
secções para o cálculo do galgamento através da 
ferramenta NN_oVERToPPING2 encontram-se 
indicadas nos Quadros 2 e 3 e baseiam-se nas figuras 
das respetivas secções, Figuras 17 e 18. os resultados 
da agitação marítima nos Pontos D1 e D2 (apresentados 
na secção 3.4) foram introduzidos na ferramenta 
NN_oVERToPPING2 de modo a calcular o galgamento 
nestas secções. Neste trabalho, os caudais médios 
galgados, q, foram calculados assumindo os níveis de 
maré médio (NM=1 m ZH) e máximo (NM=2 m ZH), com 
uma sobrelevação de 0.40 m.Figura 16 – Configuração das redes neuronais em que se 

baseia a ferramenta NN_oVERToPPING2.

Figura 17 – Secção transversal do molhe principal na zona em estudo (cotas referentes ao ZH).

NM
(m ZH)

ht 
(m)

Bt 
(m)

γf

(-)
cot αd 

(-)
cot αu 

(-)
Rc 

(m)
B 

(m)
hb 

(m)
tan αb 

(-)
Ac 

(m)
Gc 

(m)
h

(m)

1.4 12.1 0.00 0.4 6.0 8.0 9.25 0.00 0.70 0.0 3.05 0.00 12.10

2.4 13.1 0.00 0.4 6.0 8.0 8.25 0.00 1.70 0.0 2.05 0.00 13.10

Quadro 2 – Parâmetros geométricos do perfil do molhe principal.
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Note-se que o parâmetro β, que varia entre 68º e 90º 
no período considerado, é determinante na zona das 
piscinas, pois devido à configuração da estrutura neste 
local, a agitação incidente é essencialmente tangencial ao 
seu talude, tornando o galgamento pouco provável e, em 
alguns casos, impossível de estimar com a ferramenta 
NN_oVERToPPING2 (fora da sua gama de aplicabilidade). 
Além disso, a agitação marítima na zona das piscinas 
apresenta valores de altura significativa muito baixos, de 
cerca de 0.25 m (Figura 12b), quando comparados com as 
caraterísticas da secção transversal da retenção (Figura 
18) e com os níveis de maré analisados. Por conseguinte, 
este trabalho concentrou-se no estudo de galgamentos 
no molhe principal do porto.
Para as condições de agitação marítima em frente 
ao molhe principal (Ponto D1) e as características 
geométricas da secção do molhe atrás descritas, 
os cálculos com a ferramenta NN_oVERToPPING2 
permitiram obter os valores dos caudais médios 
galgados, q, correspondentes à secção do molhe 
localizada em frente ao Ponto D1. Contudo, os valores de 
q encontrados sugerem que, para o período considerado, 
não houve qualquer ocorrência de galgamentos. Tal 
é consequência da agitação marítima apresentar 
valores de altura significativa baixos, de cerca de 1.5 m 
(Figura 12a) para o molhe principal, o que não origina a 
ocorrência de galgamentos.
Perante uma agitação marítima tão reduzida neste 
período, decidiu-se testar, a título ilustrativo, valores 

de agitação frequentes em situações de tempestade 
nos Açores (Esteves et al., 2009), assumindo que 
estes valores correspondem a resultados de agitação 
provenientes da aplicação dos modelos numéricos de 
propagação de ondas, em frente ao molhe principal. 
Esta agitação foi caraterizada por alturas significativas 
de 6 m, 7 m, 8 m e 9 m, com um período médio associado 
de 12 s, e testou-se a direção mais frequente, vinda de 
sudoeste (225º), e a direção normal à estrutura, vinda de  
sul-sudoeste (187º). As condições de agitação e 
resultados correspondentes em termos de caudal 
médio galgado por metro linear do molhe encontram-se 
apresentados no Quadro 4.
Verifica-se que para alturas de onda entre 6 a 9 m, 
ocorrem caudais médios galgados compreendidos 
entre, aproximadamente, 1 e 9 l/s/m. Segundo os 
limites admissíveis de galgamento recomendados 
em (Pullen et al., 2007), estes caudais não põem em 
causa a segurança estrutural do molhe, a integridade 
dos navios acostados no cais e dos veículos que nele 
se desloquem a baixa velocidade. No entanto, estão no 
limite de segurança para pessoas, podem causar danos 
em equipamento existente no cais e danos exteriores no 
edifício dos serviços da alfândega. Verifica-se também 
que, tal como seria de esperar, o galgamento é agravado 
para condições em que a agitação é normal à estrutura 
(β=0º).

NM
(m ZH)

ht 
(m)

Bt 

(m)

γf

(-)
cot αd 

(-)
cot αu 

(-)
Rc 

(m)
B 

(m)
hb 

(m)
tan αb

(-)

Ac 

(m)
Gc 

(m)
h

(m)

1.4 6.40 0.00 0.5 1.5 1.5 2.10 0.00 0.00 0.0 1.60 3.66 6.40

2.4 7.40 0.00 0.5 1.5 1.5 1.10 0.00 0.00 0.0 0.60 3.66 7.40

Quadro 3 – Parâmetros geométricos do perfil da retenção junto às piscinas naturais.

Figura 18 – Secção transversal da retenção junto às piscinas naturais (cotas referentes ao ZH).
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5. CONCLUSÕES E 
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
Neste trabalho descreve-se a aplicação de uma 
metodologia para caraterizar a agitação marítima, 
através de modelos numéricos de propagação de 
ondas desde o largo até ao interior do porto de 
Ponta Delgada, e para calcular, com recurso a uma 
ferramenta baseada na análise de redes neuronais, 
o respetivo galgamento em frente a duas estruturas 
nesse porto: o molhe principal e a retenção junto às 
piscinas naturais.
Do ponto de vista dos modelos de propagação 
utilizados, o modelo SWAN apresenta valores próximos 
da realidade em termos de altura significativa Hs e 
período de pico Tp. Contudo, a direção θ apresenta 
diferenças significativas, pelo que o modelo carece 
ainda de calibração para este parâmetro. Em relação 
ao modelo DREAMS, não existem dados reais para 
comparação, pelo que seria necessário efetuar 
medições in situ para poder calibrar o modelo. Para 
além disso, o modelo DREAMS é um modelo linear, 
pelo que é recomendável, em desenvolvimentos 
futuros, a comparação com resultados de um modelo 
não-linear, para condições de águas pouco profundas, 
de modo a estimar qual a influência das interações 
não lineares.
Por outro lado, verifica-se que o período de dados 
de agitação marítima disponível é muito curto e 
caracterizado por valores de alturas de onda significativa 
muito baixos. Consequentemente, não ocorrem 

galgamentos neste período, quer numa estrutura, 
quer noutra. Para obviar esta situação, recorreu-se, a 
título ilustrativo, a valores de agitação frequentes em 
situações de tempestade nos Açores (Esteves et al., 
2009), nomeadamente alturas significativas entre 6 e 
9 m, com um período médio de 12 s, assumindo que 
estes valores correspondem a resultados de agitação 
provenientes da aplicação dos modelos numéricos de 
propagação de ondas, em frente ao molhe principal 
e à zona das piscinas naturais. No molhe principal 
do porto verifica-se que ocorrem caudais médios 
galgados compreendidos entre, aproximadamente, 1 e 
9 l/s/m. Segundo os limites admissíveis de galgamento 
recomendados em (Pullen et al., 2007), estes caudais 
não põem em causa a segurança estrutural do molhe, 
a integridade dos navios acostados no cais e dos 
veículos que nele se desloquem a baixa velocidade. No 
entanto, estão no limite de segurança para pessoas, 
podem causar danos em equipamento existente no 
cais e danos exteriores no edifício dos serviços da 
alfândega. Verifica-se também que, tal como seria 
de esperar, o galgamento é agravado para condições 
em que a agitação é normal à estrutura. Na zona das 
piscinas, dada a agitação ser praticamente tangencial 
à retenção marginal, os galgamentos obtidos são 
nulos.
Com este estudo pretendeu-se ilustrar a aplicação 
da metodologia ao porto de Ponta Delgada, servindo 
de base para estudos mais aprofundados. Contudo, 
recomenda-se que em futuros estudos se utilize uma 
base de dados de agitação marítima de maior extensão, 
com pelo menos alguns anos de duração, para que 
seja expetável a ocorrência de galgamentos.
Para um estudo mais alargado (para um maior período 
temporal), recomenda-se uma avaliação do risco 
de galgamento. Este estudo não faria sentido neste 
trabalho, uma vez que a agitação é reduzida e o período 
de dados demasiado curto. Recomenda-se ainda o 
estudo de galgamento noutros locais dentro do porto 
e na sua envolvente, de modo a que, juntamente com 
um estudo de avaliação do risco ao galgamento, se 
elaborem mapas de risco, que constituem ferramentas 
úteis no apoio à decisão da gestão e planeamento da 
zona portuária.
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HS (m) TP (s) θ (º) β (º) q (l/s/m)

6 12 225 38 1.19

7 12 225 38 2.40

8 12 225 38 4.20

9 12 225 38 6.62

6 12 187 0 1.34

7 12 187 0 2.80

8 12 187 0 5.16

9 12 187 0 8.60

Quadro 4 – Galgamentos no molhe principal em situações de 
tempestade.
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RESumo: o tratamento de águas residuais através de leitos de macrófitas constitui actualmente uma tecnologia 
reconhecida no domínio do saneamento, com especial ênfase para aplicação a pequenos aglomerados, dadas as 
reduzidas necessidades de operação e manutenção, reduzidos encargos com energia e reagentes, oferecendo ainda, 
frequentemente, uma fácil integração paisagística.
os leitos de macrófitas encontram-se sujeitos às condições atmosféricas do local de implantação, nomeadamente 
radiação solar e precipitação, as quais podem influenciar de forma significativa o desempenho do leito através do 
balanço de água ao sistema. 
o presente artigo destina-se a analisar o efeito da evapotranspiração numa ETAR de leito de macrófitas localizada no 
concelho de odemira, Alentejo.
A análise efectuada compreende a comparação de duas situações possíveis de descarga da ETAR, designadamente 
admitindo que o caudal descarregado é igual ao caudal afluente ao leito de macrófitas, à semelhança do que 
aconteceria num sistema de tratamento convencional (situação sem a influência da evapotranspiração) e 
considerando o caudal efectivamente descarregado, medido à saída ado leito de macrófitas (situação com a influência 
da evapotranspiração).
A apreciação global dos resultados apresentados permite concluir que durante os meses mais quentes a 
evapotranspiração em leitos de macrófitas pode ser significativa, influenciando deste modo a massa total de poluentes 
descarregada. Deste modo, os leitos de macrófitas podem contribuir para uma protecção activa dos meios hídricos, 
através da redução da carga mássica poluente, face a soluções convencionais onde a evapotranspiração não contribui 
de forma significativa para a redução do caudal.

Palavras-chave: leitos de macrófitas, evapotranspiração, massa poluente descarregada, protecção do meio hídrico.

AbSTRACT: The use of constructed wetlands for wastewater treatment is a technology widely recognized nowadays 
especially for the sanitation of small agglomerations. The main advantages of constructed wetlands include low 
operation and maintenance needs, low or null energy and reagents costs and also a good landscape integration.
Constructed wetlands are influenced by meteorological conditions, namely solar radiation and precipitation, which can 
influence the water balance of the bed. The present paper analyses the impact of evapotranspiration in the treatment 
capacity of a constructed wetland located in odemira, in Alentejo region, Portugal. The analysis includes two possible 
discharge situations: the observed discharge which had an average flow lower than the inflow to the treatment plant 
due to evapotranspiration losses and a hypothetical discharge considering a null evapotranspiration rate.
The results revealed that during warmer months evapotranspiration rates can be relevant thus influencing the 
pollutant mass discharged. Constructed wetlands can contribute to an active protection of water bodies by reducing 
the pollutant mass load discharged when compared with conventional treatment solutions were evapotranspiration 
losses are not relevant.

Keywords: constructed wetlands, evapotranspiration, polutant mass discharge, protection of water bodies.
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1. INTRODUÇÃO
o recurso a leitos de macrófitas para o tratamento 
de efluentes apresenta-se, actualmente, como uma 
tecnologia adequada a pequenos aglomerados, 
alternativa aos tradicionais sistemas intensivos, 
de lamas activadas, leitos percoladores ou discos 
biológicos, entre outros.
A aplicação deste tipo de sistemas é relativamente 
recente no contexto da evolução global dos sistemas 
de tratamento de águas residuais, pelo que os estudos 
existentes e a optimização das potencialidade de 
tratamento em leitos de macrófitas ainda se encontra 
numa fase de desenvolvimento significativo.
um leito de macrófitas procura reconstruir as 
propriedades existentes nos sistemas naturais, sendo 
constituída por um leito, geralmente impermeabilizado 
por recurso a argila ou geomembrana para impedir a 
infiltração no solo, que é posteriormente preenchido 
com água ou um meio de enchimento poroso. Deste 
modo, o tratamento de efluentes através de leitos 
de macrófitas é geralmente classificado em dois 
grandes tipos, consoante a forma como se processa o 
escoamento, designadamente (Kadlec et al., 2000):

Escoamento superficial, em que o efluente •	
escoa através de um leito preenchido com água 
e plantas aquáticas;
Escoamento sub-superficial, em que o efluente •	
escoa através de um leito preenchido com 

um meio poroso (geralmente gravilha), que 
apresenta plantas à superfície (macrófitas). 
Esta classificação subdivide-se ainda em duas 
variantes: escoamento horizontal ou vertical.

Na Europa, a variante mais frequentemente aplicada 
diz respeito aos leitos com escoamento sub-superficial 
horizontal (Vymazal, 2005). Neste tipo de tratamento, o 
efluente é descarregado numa das extremidades do 
leito preenchido com um material poroso, percolando ao 
longo do sistema num movimento predominantemente 
horizontal. Na Figura1 apresenta-se um esquema 
em corte transversal de um leito de macróftas com 
escoamento sub-superficial horizontal.
Este tipo de sistema procura reproduzir os processos 
que ocorrem em sistemas húmidos naturais, com 
o objectivo de reduzir as concentrações de matéria 
orgânica (em termos de Carência bioquímica de 
oxigénio (Cbo) e Carência Química de oxigénio 
(CQo)) e de Sólidos Suspensos Totais (SST), no caso 
do tratamento secundário de efluentes domésticos. 
Estes sistemas permitem igualmente a remoção de 
outros tipos de poluentes, como o azoto e o fósforo 
(embora com eficiências mais reduzidas), metais 
diversos (cobre, cádmio, mercúrio) e microrganismos 
patogénicos. os principais mecanismos de remoção 
de poluentes envolvidos incluem fenómenos de 
sedimentação, precipitação, adsorção, decomposição 
microbiológica e assimilação microbiológica (Wallace 
e Knight, 2006).

Legenda: 1 – zona de distribuição; 2 – membrana impermeável; 3 – meio de suporte; 4 – vegetação; 5 – dispositivo de saída (regulação 
do nível de água no leito).

Figura 1 – Corte esquemático de um leito de macrófitas com escoamento sub-superficial horizontal (adaptada de 
Vymazal, 2005).
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Procurando reproduzir condições naturais, os leitos 
de macrófitas encontram-se sujeitos às condições 
atmosféricas do local de implantação, as quais podem 
influenciar de forma significativa o desempenho do leito 
através do balanço de água ao sistema. De facto, em 
leitos de macrófitas, as perdas de água são superiores 
às de uma lagoa devido à presença de plantas, que 
contribuem para uma redução da massa de água em 
resultado da transpiração. Em regiões onde o verão 
se apresenta quente e seco, a evapotranspiração 
pode ser responsável por uma redução significativa 
de caudal neste período, contribuindo para reduzir a 
massa poluente descarregada. 
As Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 
com tratamento através de leitos de macrófitas podem 
assim contribuir, de uma forma sustentável, para uma 
proteção da qualidade das massas de água. Entre os 
principais factores que afectam a evapotranspiração 
incluem-se os climáticos (radiação, humidade relativa, 
temperatura do ar, entre outros), coberto vegetal e 
condições ambientais e de gestão da vegetação(Allen 
et al., 1998).
o trabalho desenvolvido destinou-se a avaliar o 
potencial de um leito de macrófitas na redução da 
massa de poluentes descarregada resultante da 
redução de caudal alcançada. A análise teve por base 
um balanço de água efectuado a um leito de macrófitas 
em operação no Alentejo, em Portugal, conjuntamente 
com análises da qualidade do efluente. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Caracterização da ETAR monitorizada

Em Portugal existem cerca de três centenas de ETAR 
com tratamento por leito de macrófitas, apresentando 
a sua maioria um escoamento do tipo sub-superficial 
horizontal, que constitui a variante mais comum na 
Europa. No âmbito do presente estudo foi monitorizada 
uma ETAR de leito de macrófitas localizada no concelho 
de odemira, Alentejo, destinada a servir a população 
de Fataca, com cerca de 80 habitantes residentes.Na 
Figura 2 apresenta-se uma vista geral da ETAR de 
Fataca.
A ETAR de Fataca apresenta um esquema de tratamento 
constituído por uma grade manual, para pré-
tratamento (remoção de sólidos grosseiros), seguida 
de uma fossa séptica, para tratamento primário, 
terminando num leito de macrófitas de escoamento 
sub-superficial horizontal para tratamento secundário 
do efluente. o escoamento no interior da ETAR realiza-
se de forma totalmente gravítica, não sendo necessário 
fornecer energia ao processo de tratamento, através 
de equipamento electromecânico.
No que respeita ao tipo de caudais afluentes, embora 
a rede de drenagem tenha sido concebida como 

separativa, verifica-se a afluência de caudais pluviais 
ao sistema, de acordo com informações fornecidas 
pelo técnico responsável pela manutenção da ETAR. 
A existência, na prática, de uma rede separativa 
deficiente traduz-se no aumento de caudal afluente 
após a ocorrência de precipitação.
o leito de macrófitas instalado na ETAR de Fataca 
apresenta características típicas da generalidade dos 
leitos de macrófitas de escoamento horizontal sub-
superficial. os principais aspectos a assinalar incluem 
a impermeabilização através com uma geomembrana 
de polietileno de alta densidade, sendo a regulação 
da altura de água no interior do leito efectuada por 
meio de uma tubagem invertida com possibilidade de 
regulação do respectivo comprimento. A distribuição 
do efluente é efectuada por meio de uma tubagem 
perfurada existente no interior do leito, localizada a 
meia altura do enchimento de gravilha mais grosseira 
que compõe a secção inicial. A área superficial do leito 
é de 390 m2, encontrando-se dimensionado para um 
caudal médio em ano horizonte de projecto (2018) de 
24 m3/dia. o leito encontra-se colonizado por plantas 
da espécie Phragmites australis.
Para medição do caudal afluente e efluente do leito 
de macrófitas foram instalados medidores de nível 
ultrasónicos, associados a um descarregador de curva 
de vazão conhecida, designadamente:

à saída da fossa séptica foi instalado um •	
medidor ultrassónico, localizado sobre um 
pequeno canal em PVC que prolonga a tubagem 
de saída deste órgão, aproveitando a existência 
de uma queda na câmara que antecede o 
leito. Este canal termina num descarregador 
triangular com ângulo de 62º. Estes dispositivos 
encontram-se ilustrados na Figura 3a);
na câmara de visita correspondente à saída •	
do efluente do leito foi instalado um medidor 
ultrassónico de nível, localizado a montante 
da tubagem de descarga para o emissário 
final, sobre um descarregador triangular com 
ângulo de 93º. Estes dispositivos encontram-se 
ilustrados na Figura 3b). 

Figura 2 – Vista geral da ETAR de Fataca.



56 A contribuição da evapotranspiração no tratamento de águas residuais através de leitos de macrófitas

2.2. Campanhas de monitorização

o estudo foi realizado entre Junho e Dezembro de 
2007. A monitorização incluiu a recolha semanal de 
amostras de água pontuais para análise da Carência 
bioquímica de oxigénio (Cbo5) a montante e a jusante 
do leito de macrófitas. A medição de caudal à entrada 
e à saída do leito foi realizada em intervalos de 5 
minutos.
Foram recolhidos registos de precipitação obtidos na 
Estação meteorológica de odemira, pertencente ao 
INAG, localizada a cerca de 4 km da ETAR.

2.3. Efeito da evapotranspiração

Para analisar o efeito da evapotranspiração para a 
redução da massa poluente descarregada, em termos 
da Cbo5, procedeu-se à comparação de duas situações 
de descarga da ETAR, designadamente:

Admitindo que o caudal descarregado, num •	
certo período de tempo, era análogo ao caudal 
afluente ao leito de macrófitas, à semelhança 
do que aconteceria aproximadamente num 
sistema de tratamento convencional;
Considerando o caudal efectivamente •	
descarregado, resultante também dos efeitos 
da evapotranspiração, medido à saída do leito 
de macrófitas.

o cálculo da massa descarregada foi efectuado a 
partir da concentração da Cbo5 registada em cada 
campanha e do caudal médio avaliado na semana que 
a antecedeu, dada a própria capacidade de “encaixe” 
do sistema.

Figura 3 – medidores de nível ultrassónico na ETAR de Fataca: a) descarga da fossa séptica; b) descarga do leito de macrófitas.

3. RESUlTADOS E DIScUSSÃO
No Quadro 1 apresentam-se os caudais médios 
mensais registados na ETAR de Fataca, à entrada e à 
saída do leito de macrófitas.
Durante os meses de Junho a Agosto verificou-se uma 
redução significativa do caudal descarregado, que 
atingiu cerca de 58% do caudal médio afluente durante 
o mês de Julho. os registos obtidos permitiram ainda 
identificar diversos períodos em que não teve lugar 
descarga, durante pelo menos parte do dia. Esta 
situação pode ser observada na Figura 4, onde se 
apresenta a variação de caudais afluentes e efluentes 
do leito de macrófitas correspondente ao mês de Julho, 
incluindo-se igualmente os registos de precipitação.
o aumento do caudal médio entre a entrada e a saída 
do leito registado no mês de Dezembro corresponde, 
na realidade à elevada contribuição pluvial ocorrida 
naquele mês, sob a forma de precipitação sobre o 
leito.
Na Figura 5 apresenta-se a evolução da concentração 
da Cbo5  na ETAR de Fataca.
A análise dos resultados obtidos permite verificar que 
apesar da variabilidade das concentrações afluentes, 
o desempenho do leito de macrófitas traduziu-se em 
concentrações no efluente inferiores a 10 mg/l na 
maioria das recolhas efectuadas. A eficiência média de 
remoção da Cbo5 durante o período em que decorreu 
o estudo foi de 88%, com uma concentração média 
descarregada de 14 mg/l. 
A eficiência obtida encontra-se de acordo com os 
valores referidos na literatura da especialidade, 
onde são referidas eficiências de remoção da Cbo5 
superiores a 75 % (Karathanasis et al., 2003; Headley 
et al, 2005; El Hamouri et al., 2007; Vymazal and 

a) b)
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Kröpfelová, 2009).
Estes valores são igualmente comparáveis aos valores 
obtidos por tecnologias convencionais como sendo 
leitos percoladores ou lamas activadas. 
No que respeita à apreciação dos resultados face à 
exigências legais, verifica-se que a concentração média 
da Cbo5 no período em estudo cumpre as condições 
de descarga definidas pelo Decreto-lei n.º 152/97, 
nomeadamente no que se refere à percentagem de 
remoção. No que respeita à concentração na descarga, 
apenas nas campanhas de 14 de maio de 2007 e 20 
de Junho de 2007 foram registadas concentrações da 
Cbo5 superiores a 25 mg/l (atingindo 40 mg/l).
A conjugação dos dados de caudal registados 
com as concentrações obtidas nas campanhas de 
monitorização permitiram proceder a uma estimativa 
da massa média da Cbo5 descarregada pelo leito 
de macrófitas, com o objectivo de avaliar o efeito da 
evapotranspiração. os cálculos foram efectuados para 
a condição de ET real, correspondente aos caudais 
descarregados pelo leito de macrófitas, e para a 
condição de ET=0, correspondendo a uma situação 
hipotética de não ocorrência de evapotranspiração 
onde o caudal afluente ao tratamento é igual ao caudal 
descarregado pela ETAR. Esta condição pretende 
representar uma ETAR convencional com o mesmo 
grau de tratamento do leito de macrófitas.
Na Figura 6 apresentam-se os valores correspondentes 
a cada condição de descarga, com ou sem 
evapotranspiração.

Mês
Q médio (l/s)

entrada saída

Junho 0.057 0.033

Julho 0.08 0.034

Agosto 0.101 0.069

Setembro 0.09 0.09

outubro 0.057 0.054

Novembo 0.072 0.071

Dezembro 0.068 0.071

Quadro 1 - Caudais médios mensais registados no leito de 
macrófitas da ETAR de Fataca durante o ano de 2007.

Figura 4 – Caudais afluentes (Fe) e efluentes (Fs) do leito de 
macrófitas da ETAR de Fataca e intensidades da precipitação (P).

Figura 5 - Evolução das concentrações da Cbo5 no leito de 
macrófitas da ETAR de Fataca.

Figura 6 – média semanal da Cbo5 descarregada no leito de 
macrófitas de Fataca, para condições distintas de descarga 
com ou sem evapotranspiração.

A análise dos resultados permite verificar que durante 
o período de verão o efeito da evapotranspiração pode 
contribuir para uma redução significativa da massa 
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poluente descarregada. De facto, a média diária da 
massa da Cbo5 descarregada entre Junho e Agosto, 
considerando a redução de caudal observada na ETAR, 
foi de 65 g/dia, o que representa cerca de 55% do valor 
que se obteria caso a evapotranspiração não fosse 
considerada (114 g/dia).
Durante o inverno a evapotranspiração é mais reduzida, 
conduzindo a que os caudais efluentes sejam próximos 
dos afluentes e sendo, deste modo, semelhantes, 
as duas condições de descarga apresentadas. A 
massa da Cbo5 descarregada durante este período, 
considerando a influência da evapotranspiração, varia 
entre 80 a 90% do total descarregado na condição de 
evapotranspiração nula.
É de salientar a inversão observada nas semanas de 
12 de Setembro e 26 de Novembro, em que a massa 
descarregada para a condição de descarga sem 
evapotranspiração é inferior à massa descarregada 
considerando o efeito da evapotranspiração. Esta 
situação traduz, na realidade, a influência da 
precipitação ocorrida naquelas datas.
A precipitação pode incrementar as descargas 
de poluentes devido ao aumento de caudal com 
arrastamento de poluentes associados. Este facto não 
se encontra contabilizado nos valores correspondentes 
à descarga sem evapotranspiração, uma vez que 
os cálculos foram efectuados com base no caudal 
afluente ao leito, que não contabiliza a contribuição 
da precipitação directa sobre o leito de macrófitas. A 
precipitação pode exercer ainda um efeito de diluição 
de poluentes.
Na apreciação dos resultados obtidos importa também 
referir que o aumento da evapotranspiração potencia o 
efeito da concentração de poluentes, devido à redução 
da massa de água presente no leito No entanto, este 
efeito será parcialmente compensado pelo aumento 
do tempo de residência hidráulico, que permite uma 
maior degradação da massa poluente (Wallace e 
Knigth, 2006).

4. SíNTESE cONclUSIvA
o controlo da  poluição afluente a meios hídricos 
constitui um objectivo fundamental na protecção da 
saúde humana, merecendo cada vez mais ênfase a 
necessidade de garantia de qualidade dos meios hídricos 
por forma a assegurar o equilíbrio dos ecossistemas 
aquáticos.
Neste domínio, os leitos de macrófitas são actualmente 
reconhecidos como tecnologias adequadas para o 
tratamento de efluentes de pequenos aglomerados, 
ondes as dificuldades associadas à dispersão  
geográfica e os reduzidos recursos financeiros e 
humanos que frequentemente caracterizam estes locais 
não favorece a instalação de soluções convencionais.

Para além de garantirem um grau de tratamento 
adequado, que por si só contribui para a protecção 
dos meios hídricos, a análise global dos resultados 
apresentados permite concluir que durante os 
meses mais quentes a evapotranspiração em leitos 
de macrófitas pode ser significativa, influenciando 
deste modo a massa de poluente descarregada. De 
facto, os registos de caudal observados revelaram 
inclusivamente a ocorrência de períodos de descarga 
nula, durante parte do dia. 
Deste modo, os leitos de macrófitas podem contribuir 
para uma protecção activa dos meios hídricos, 
garantindo não só concentrações na descarga 
conformes com a legislação mas permitindo ainda uma 
redução da carga mássica poluente, face a soluções 
convencionais onde a evapotranspiração não contribui 
de forma significativa para a redução do caudal.
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RESuMO: As águas pluviais transportam diversos poluentes acumulados à superfície das bacias de drenagem em 
tempo seco, que resultam sobretudo de atividades urbanas e do tráfego. A carga poluente que lhes está associada 
pode ser, durante períodos significativos, superior à das águas residuais domésticas. Nesta comunicação é 
divulgado o trabalho efetuado na zona baixa de Alcântara, em Lisboa, a fim de caracterizar a qualidade das águas 
pluviais em meio urbano. O trabalho experimental consistiu na recolha de amostras de águas pluviais à entrada 
de seis dispositivos intercetores, com vista à determinação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 
A concentração média observada para CQO, SST e coliformes fecais foi de 186 mg/l, 310 mg/l e  
3x106 NMP/100 ml, respetivamente. Os elevados valores médios referentes às concentrações em coliformes 
fecais e CQO merecem relevo, uma vez que evidenciam o significativo impacto no meio recetor, em resultado da 
descarga de escorrências pluviais. 
Verifica-se a existência de uma forte correlação entre as concentrações em SST e em CQO das águas pluviais. 
Adicionalmente, verifica-se que os parâmetros físico-químicos se encontram sobretudo correlacionados com o 
período de tempo seco antecedente, mas também com as intensidades máxima e média da precipitação. 
Foram deduzidas e validadas equações que permitem avaliar as concentrações médias em CQO das águas 
pluviais na zona baixa de Alcântara, tendo em conta o período de tempo seco antecedente e a intensidade da 
precipitação.

Palavras-chave: águas pluviais, cargas poluentes, meio urbano.

AbSTRACT: Stormwater carries many pollutants accumulated on the surface of urban catchments during the 
dry period, mainly resulting from the urban activities and from the traffic. The pollution loads associated with 
stormwater can be, for significant periods, higher than those of domestic wastewaters. This communication 
focuses on the characterization of stormwater in the downtown area of Alcântara, in Lisbon. The experimental 
work involved the collection of stormwater in six interceptor devices, for the determination of physicochemical 
and microbiological parameters.
The average concentration for COD, TSS and fecal coliforms were, respectively, 186 mg/l, 310 mg/l and  
3x106 NMP/100 ml. These average values deserve emphasis, since they show the significant impact that direct 
discharges of stormwater may have in receiving waters.
The data were submitted to correlation tests and regression analysis in order to develop simplified models 
to forecast the quality of urban stormwater runoff, considering the main characteristics of the rainfall events 
as explanatory variables. The physicochemical parameters were primarily correlated with the antecedent dry 
weather period, but also with the maximum and average precipitation intensity.
Equations for assessing the COD average concentrations in stormwater runoff in the lower zone of Alcântara 
were derived and validated, given the antecedent dry period and the precipitation intensity.

Keywords: stormwater quality, pollution loads, urban areas.
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1. Introdução
As águas pluviais transportam diversos poluentes 
acumulados à superfície das bacias de drenagem em 
tempo seco, que resultam sobretudo de atividades 
urbanas e do tráfego. A carga poluente que lhes está 
associada pode ser, durante períodos significativos, 
superior à das águas residuais domésticas. Neste 
contexto, vários estudos têm sido efetuados em 
diversos países do mundo com o intuito de caracterizar 
a qualidade das águas pluviais em meio urbano) 
(Field et al., 2003; Choe et al., 2002; Gnecco et al., 
2005; Gromaire-Mertz et al., 1999; Taebi e Droste, 
2004); citados por Ferreira, 2006). Os resultados 
obtidos nos diversos estudos permitiram concluir 
que os fenómenos de acumulação de poluentes à 
superfície das bacias de drenagem, em tempo seco, 
e de arrastamento e transporte, em tempo de chuva, 
são muito complexos e variam fortemente de local 
para local (Saget et al., 1995; Deletic, 1998; citados 
por Gneco et al., 2005). Entre os fatores que afetam 
a qualidade das escorrências pluviais, referem-se a 
hidrologia e clima locais, a morfologia e ocupação das 
bacias, a densidade do tráfego e a própria qualidade da 
água da chuva.
As escorrências pluviais transportam partículas 
poluentes dissolvidas, coloidais e sólidas, numa 
mistura heterogénea que inclui compostos orgânicos 
e inorgânicos, nutrientes, óleos e gorduras e metais 
pesados. Estes poluentes resultam, principalmente, de 
atividades urbanas e do tráfego. Foi demonstrado por 
diversos autores que a carga de poluentes veiculada 
pelos caudais durante o início do hidrograma de cheia 
(fluxo inicial de cargas poluentes, designado por “first 
flush”) pode ser superior à das águas residuais, em 
tempo seco (Artina et al., 1999; Novontry e Chesters, 
1981; citados por Gneco et al., 2005).
Deste modo, uma abordagem integrada dos sistemas 
de drenagem deverá envolver a gestão das águas 
pluviais e o controlo da poluição associada, através da 
implementação de medidas estratégicas apropriadas, 
de forma a proteger os meios recetores. Para o 
efeito, é essencial dispor de informação sobre as 
características locais das escorrências pluviais.
No presente documento divulga-se o trabalho de 
caracterização das águas pluviais em meio urbano, 
efetuado na zona baixa da bacia de Alcântara, em 
Lisboa, Portugal. Os dados apresentados reportam-
se a dois períodos experimentais, o primeiro de 11 de 
Novembro de 2005 a 23 de Março de 2006 (com um 

total de quinze campanhas); o segundo de 17 de 
Fevereiro a 18 de Abril de 2008 (com um total de nove 
campanhas).

2. MetodologIa
2.1. Seleção da bacia experimental e sua 
caracterização

A bacia experimental onde se procedeu à recolha das 
amostras de escorrências pluviais, que abrange as sub-
bacias D16 e D17 indicadas na Figura 1, inclui-se na 
bacia de drenagem Algés-Alcântara, afluente à ETAR de 
Alcântara, em Lisboa. Aquelas sub-bacias dispõem de 
sistemas de drenagem predominantemente unitários, 
com pequenas zonas do tipo separativo (cerca de 
20%), em particular, junto ao Instituto Superior de 
Agronomia e a um bairro residencial situado na Rua 
Luiz de Camões.
Os locais de monitorização considerados neste estudo, 
que se identificam na Figura 2, são constituídos por 
sumidouros localizados em zonas distintas da sub-
bacia da Alcântara (na zona da Ajuda). Tais locais 
foram selecionados atendendo aos seguintes critérios: 
a) inserção em zonas urbanizadas com características 
heterogéneas; b) disponibilidade de espaço dos 
sumidouros para a instalação dos recipientes para a 
recolha de amostras; e c) menor interferência possível 
de tráfego de forma a não dificultar a recolha de 
amostras. 
No Quadro 1 apresentam-se, para cada secção 
de monitorização, a localização do sumidouro, as 
principais características das áreas servidas, bem 
como a área da sub-bacia contributiva direta (limitada 
a montante por outros dispositivos de interceção) e da 
sub-bacia potencial (que corresponde à totalidade da 
área que poderá contribuir para as afluências à secção 
de referência, desde o limite de cabeceira). Durante 
o primeiro período experimental, de 11 de Novembro 
de 2005 a 23 de Março de 2006, foram considerados 
todos os pontos de amostragem (Ferreira et al., 2006); 
no segundo período experimental, de 17 de Fevereiro a 
18 de Abril de 2008, a secção de monitorização S1 não 
foi considerada.

2.2. Descrição do trabalho experimental

O trabalho experimental consistiu na recolha de 
amostras de águas pluviais em seis dispositivos 
intercetores (caixas de sumidouros de grades). Para 
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Figura 1 – Localização geral da bacia experimental, em Lisboa.

Figura 2 – Localização dos sumidouros considerados como secções de monitorização das escorrências 
pluviais, na zona baixa de Alcântara, em Lisboa.
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o efeito, procedeu-se à instalação, no interior dos 
sumidouros, de recipientes retangulares de plástico, 
com 50 cm de comprimento médio, cerca de 17 cm de 
largura e 12.5 cm de profundidade.
As campanhas experimentais foram efetuadas 
durante ou após a ocorrência de precipitações, desde 
que se tivesse procedido, anteriormente à chuvada, à 
limpeza dos recetáculos instalados nos sumidouros. 
As operações de limpeza consistiam no esvaziamento 
total dos recipientes, incluindo eventuais sedimentos 
depositados em tempo seco, bem como na remoção 
de resíduos e detritos acumulados nas grades dos 
sumidouros e nas valetas imediatamente adjacentes 
(nomeadamente folhas de árvores, pedras, papéis e 
plásticos).
Em cada campanha procedeu-se à recolha de cerca 
de 2.5 litros de amostra por sumidouro. Durante o 

primeiro período experimental, foram avaliados em 
laboratório os seguintes parâmetros: carência química 
em oxigénio (CQO), carência bioquímica em oxigénio, 
aos 5 dias (CbO5), sólidos suspensos totais (SST) e 
bactérias coliformes (coliformes totais). Os frascos 
foram devidamente rotulados e as amostras mantidas 
a uma temperatura inferior a 4 ºC. As análises foram 
efetuadas pelo Centro de Análises Químicas do Instituto 
Superior Técnico de acordo com os métodos analíticos 
descritos no Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater (SMEWW) (American Public 
Health Association, 1995) e, no caso das bactérias 
coliformes, seguindo o estipulado na norma MM 9.2.
Durante o segundo período experimental procedeu-
se adicionalmente à determinação dos parâmetros 
coliformes fecais (CF), Escherichia coli (E.coli) e 
Enterococos intestinais (E.int). Os coliformes totais 

Id. Local Observações Área [ha]

contrib. potencial

S1 Portão secundário 
do ISA, na Calçada 
da Tapada

Sub-bacia afluente caracterizada pela reduzida ocupação 

populacional e reduzida impermeabilização, dados os grandes 

campos agrícolas existentes no Instituto. 

0.84 2.22

S2 R. João de barros Localizado na zona de montante da bacia da Ajuda, junto ao 

Ministério do Planeamento e da Administração do Território. O 

local apresenta reduzido tráfego, pequenas moradias residen-

ciais e grande quantidade de árvores nos passeios. 

0.05 0.16

S3 R. Luís de Camões Zona residencial de tráfego moderado com muito comércio 
local.

0.01 10.70

S4 Largo das Fon-
tainhas

Zona bastante plana, com muita actividade associada ao 

comércio, sendo caracterizada pelo intenso tráfego e pela 

existência de várias paragens de autocarro.

0.21 4.09

S5 R. Cozinha 
Económica

Zona bastante plana, estando o sumidouro implantado num 

parque de estacionamento em que existem diversas árvores 

de folha caduca. 

0.05 5.27

S6 R. Fradesso da 
Silveira/ R. das 
Fontainhas

Zona bastante plana, com actividades associadas ao comércio 

e tráfego intenso.

0.05 4.09

Quadro 1 – Caracterização das secções de monitorização.
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são indicadores da qualidade higiénico-sanitária da 
água, enquanto que os coliformes fecais (incluindo a 
E.coli ) são considerados indicadores de contaminação 
fecal. Os Enterococos intestinais, por serem bactérias 
altamente resistentes a condições adversas, 
representam melhor as condições de zonas balneares 
salinas. São bons indicadores de poluição fecal e 
permitem avaliar a qualidade das zonas balneares 
próximas à área estudada.
A recolha das amostras foi realizada de forma 
manual, misturando previamente o volume de líquido 
armazenado no interior dos recipientes de forma a 
assegurar a homogeneidade da mesma. Na Figura 3 
apresentam-se, a título ilustrativo, algumas fotografias 
correspondentes à recolha de amostras durante a 
campanha experimental realizada a 27 de Novembro de 
2005.
Os eventos pluviométricos ocorridos durante o primeiro 
período experimental, de 11/11/2005 a 23/03/2006, 
foram analisados com base na informação udográfica 
proveniente da estação climatológica do Instituto 
Geofísico Infante Dom Luiz (IGIDL), em Lisboa. Durante 
o segundo período experimental, de 07/01/2008 a 
07/05/2008, procedeu-se à instalação de dois udómetros 
(marca NIVuS, Modelo RMT0), um localizado no interior 
do Instituto Superior de Agronomia (ISA), próximo da 
entrada da Calçada da Tapada (udómetro 1), e outro 
localizado na cobertura do Instituto Superior de Ciências 
Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) (udómetro 2). 
As intensidades de precipitação registadas foram 
semelhantes em ambos os udómetros, tanto em 
magnitude, como em frequência.
Os registos de precipitação foram processados com 

vista à separação dos eventos de precipitação, para o 
que se admitiu a aplicação simultânea dos seguintes 
critérios: 

intensidade de precipitação inferior a 0.25 mm/h, a) 
que se considera correspondente a um registo de 
precipitação residual, equivalendo a tempo seco; 

ocorrência de um período de tempo seco entre cada b) 
chuvada de 120 minutos. Este critério justifica-se 
atendendo ao facto de as sub-bacias em estudo 
apresentarem tempos de concentração reduzidos, 
claramente inferiores a este valor, garantindo-se 
assim que a resposta do sistema de drenagem a 
cada evento de precipitação se processa como um 
todo.

Durante o primeiro período experimental, o método 
de separação de eventos resultou em 55 eventos de 
precipitação. Na Figura 4 apresenta-se graficamente 
a precipitação horária registada (incluindo a realização 
de limpezas dos sumidouros e/ou de campanhas 
experimentais). Verifica-se que os picos de precipitação 
mais significativos ocorreram no início de Novembro e no 
início de Março, atingindo intensidades médias horárias 
de cerca de 16.5 e 17.0 mm/h, respetivamente.
Durante o segundo período experimental, o método de 
separação de eventos (baseado nos dados recolhidos 
no udómetro 1) levou à identificação de 30 eventos de 
precipitação. Na Figura 5 apresenta-se graficamente a 
precipitação horária registada (incluindo a realização 
de campanhas experimentais, já que as limpezas 
ocorreram sempre na véspera de cada campanha). 
Ocorreu uma precipitação muito intensa a 18/02/2008, 
com intensidades médias horárias de 47.5 mm/h.

Figura 3 – Recolha de amostras durante a campanha experimental de 27 de Novembro de 2005.
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Figura 4 – Precipitação horária registada durante o primeiro período de realização das campanhas experimentais 
(de 11/11/2005 a 23/03/2006).

Figura 5 – Precipitação horária registada durante o segundo período de realização das campanhas experimentais (de 07/01/2008 
a 07/05/2008), para o udómetro 1.

3. apresentação e análIse 
de resultados
3.1. Principais resultados obtidos

Os resultados obtidos para a qualidade das águas 
pluviais, no que se refere às concentrações médias por 

campanha (ou seja, à média dos resultados obtidos nas 
diferentes secções de monitorização, por campanha 
experimental), constam do Quadro 2.
As concentrações médias por campanha foram 
comparadas com os valores fixados na legislação 
portuguesa (valores limite de emissão definidos pelo 
Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto) e na Diretiva 
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Campanha

[ - ]

Valores médios pond.

CQO

[mg O2/l]

CBO5

[mg/l]

SST

[mg/l]

CT

[NMP/100ml]

CF

[NMP/100ml]

E.Intest. 

[NMP/100ml]

E.coli

[NMP/100ml]

Primeiro período experimental

C1 58.0 6.2 111.0 - - - -

C2 93.7 12.7 184.0 - - - -

C3 45.0 6.0 45.8 - - - -

C4 156.8 29.2 132.8 - - - -

C5 213.8 49.2 275.2 5.1E+5 - - -

C6 168.8 44.8 142.8 2.0E+7 - - -

C7 614.8 64.5 1109.0 7.9E+6 - - -

C8 343.8 66.5 320.3 8.9E+5 - - -

C9 254.3 46.3 1184.3 - - - -

C10 238.7 44.3 550.7 - - - -

C11 291.0 35.8 842.3 - - - -

C12 209.8 25.8 303.0 2.1E+7 - - -

C13 99.7 16.7 295.0 1.3E+6 - - -

C14 - - - 1.3E+6 - - -

C15 134.5 10.0 251.3 5.4E+5 - - -

Segundo período experimental

C1 93.0 27 261.0 5.2E+6 6.5E+5 1.3E+6 6.5E+5

C2 21.0 10 14.0 3.8E+4 2.8E+4 1.1E+4 2.8E+4

C3 42.0 21 21.0 1.3E+7 1.6E+5 1.3E+4 1.6E+5

C4 173.0 20 140.0 3.8E+5 1.6E+5 2.6E+5 1.6E+5

C5 185.0 122 135.0 3.0E+4 8.1E+3 2.5E+4 8.1E+3

C6 93.0 37 107.0 5.1E+4 2.2E+4 2.3E+4 2.2E+4

C7 232.0 83 55.0 2.2E+8 1.7E+6 9.9E+4 1.7E+6

C8 176.0 30 219.0 8.8E+5 7.8E+4 1.3E+5 7.6E+4

C9 338.0 62 421.0 1.2E+6 1.1E+5 8.1E+4 1.1E+5

Quadro 2 – Concentrações médias por campanha nos dois períodos experimentais.
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Comunitária 2006/7/CE, de 15 de Fevereiro. Conclui-
se que apenas 40% e 60% dos resultados obtidos, 
respetivamente para o CbO5 e CQO, respeitam os 
valores limite de emissão. Para o parâmetro SST, 
mais de 85% dos resultados experimentais não 
respeitam os valores limite de emissão. No que 
concerne aos coliformes totais e fecais, praticamente 
todos os resultados ultrapassam os valores máximos 
admissíveis para águas balneares. Concretamente 
para os parâmetros Escherichia coli e Enterococos 
intestinais, considerados no âmbito da Diretiva  
2006/7/CE os melhores indicadores para águas 
salgadas e para águas doces interiores, respetivamente, 
os valores observados excedem consistentemente os 
valores máximos admissíveis, mesmo para uma água 
de qualidade suficiente. No entanto, deve-se salientar 
que estes valores dizem respeito ao meio recetor, pelo 
que os resultados registados podem ir ao encontro 
da legislação, caso o corpo hídrico apresente boa 
capacidade de diluição.
Os resultados de qualidade das águas pluviais foram 
submetidos a um tratamento estatístico com vista à 
análise da sua variabilidade. No Quadro 3 apresenta-
se a síntese dos principais parâmetros estatísticos 
descritivos relativos à qualidade das escorrências 
pluviais da zona baixa de Alcãntara, referentes aos 
parâmetros físico-químicos e microbiológicos em 
estudo. A representação gráfica dos extremos, 
quartis e mediana, que permite aferir relativamente à 
variabilidade e simetria da amostra, é ilustrada pela 
Figura 6. Verifica-se que a concentração média em 

CQO e em SST das escorrências pluviais na zona baixa 
de Alcântara é de 186 mg/l e de 310 mg/l. No que se 
reporta aos parâmetros microbiológicos, observaram-
se as seguintes concentrações médias: 2 x107 NMP/100 
ml para coliformes totais, 3x106 NMP/100 ml para 
coliformes fecais, 2 x105 NMP/100 ml para Escherichia 
coli e 3x106 NMP/100 ml para Enterococos intestinais.
Com base na totalidade dos valores obtidos em 
cada secção de monitorização (Ferreira, 2006; 
Gondim, 2008), e de forma a aferir em que medida 
os parâmetros de qualidade se encontram 
correlacionados entre si, ou com as características 
associadas à precipitação (nomeadamente com o 
período de tempo seco antecedente ao evento, e 
com a intensidade máxima e média correspondente 
a cada campanha), procedeu-se à determinação de 
matrizes de correlação. Os resultados obtidos atestam 
a existência de uma forte correlação, quer entre a 
CbO5 e a CQO, quer entre a CQO e os SST. Verifica-
se igualmente que os parâmetros físico-químicos se 
encontram correlacionados especialmente com o 
período de tempo seco antecedente, mas também, em 
certa medida, com as intensidades máxima e média da 
precipitação. Os coliformes totais não se encontram 
correlacionados com o período de tempo seco 
antecedente, embora apresentem uma correlação 
razoável com a intensidade máxima e média da 
precipitação.
No que diz respeito, concretamente, à relação entre 
a CbO5 e a CQO (razão CbO5/CQO), grande parte 
das amostras apresentam CbO5/CQO inferiores a 0.4, 

Quadro 3 – Síntese dos principais parâmetros estatísticos descritivos relativos à qualidade das águas pluviais da zona baixa 
de Alcântara, em Lisboa.

Grandeza
CQO

[mg/l]

CBO5

[mg/l]

SST

[mg/l]

CT

[NMP/100ml]

CF

[NMP/100ml]

E.Intest. 

[NMP/100ml]

E.coli

[NMP/100ml]

Concentrações 
médias 
observadas 186 38 310 1.7E+7 3.2E+5 2.2E+5 3.2E+5

Intervalo 
de valores 
observados 21-615 6-122 14-1184 3E+04 - 2E+08

8E+03 - 
2E+06 1E+04 - 1E+06 8E+03 - 2E+06

Desvio padrão 131 28 323 5.3E+7 5.4E+5 4.2E+5 5.4E+5

Variância 17059 781 104252 2.8E+15 2.9E+11 1.7E+11 3.0E+11

Nº de dados da 
amostra 23 23 23 17 9 9 9
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o que indicia que as substâncias presentes nas águas 
pluviais são dificilmente biodegradáveis (Henze et al., 
1997). 
uma análise estatística similar à anteriormente 
apresentada foi efetuada para os valores de qualidade 
obtidos por secção de monitorização. Verifica-se que as 
menores concentrações de poluentes correspondem à 
secção de monitorização S1, que se encontra a jusante 
de uma sub-bacia de reduzida ocupação populacional 
e elevada permeabilidade, similar a uma bacia de 
drenagem “rural”. No entanto, as concentrações 
em CT registadas ainda são relevantes, da ordem de 
grandeza de 105.
A secção de monitorização S2, que serve uma 
sub-bacia de cabeceira implantada num local de 
reduzido tráfego, apresenta concentrações em CQO 
e CbO5 reduzidas, sendo mais elevadas em termos 
de SST e CT. No sumidouro S6, localizado numa 

zona plana e de reduzida ocupação habitacional, as 
cargas poluentes registadas são semelhantes às da 
secção de amostragem S2, embora a contaminação 
microbiológica seja mais relevante.
As secções de amostragem S4 e S5 são as que 
apresentam, genericamente, cargas poluentes 
mais elevadas, o que se pode justificar atendendo à 
localização e ocupação das respetivas sub-bacias. 
De facto, estes sumidouros localizam-se numa zona 
topograficamente plana, situada imediatamente a 
jusante do sopé da encosta, com muita atividade 
associada ao comércio, com tráfego intenso e 
com várias paragens de autocarro. A secção de 
monitorização S5, implantada, ainda assim, numa 
zona de tráfego mais intenso e de maior passagem 
de peões, é a que regista maiores concentrações para 
todos os parâmetros analisados.

Figura 6 – Representação gráfica, do tipo “caixa dos bigodes”, da 
variabilidade e simetria dos valores de qualidade das águas pluviais da 
zona baixa de Alcântara, em Lisboa.
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3.2. Análise dos resultados de precipitação e 
qualidade das escorrências pluviais

uma vez aferidas as correlações existentes entre 
os parâmetros analisados, procurou-se, com base 
nos resultados do primeiro período experimental, 
selecionar um modelo que permitisse estimar as 
cargas poluentes médias veiculadas pelas escorrências 
pluviais para um determinado evento pluviométrico. 
Os modelos equacionados consideram como variáveis 
dependentes os parâmetros CQO, SST e CbO5, e como 
variáveis independentes o período de tempo seco 
antecedente, a intensidade máxima e a intensidade 
média da precipitação.
No Quadro 4 apresentam-se, para cada campanha 
realizada no primeiro período experimental, o tempo 
seco antecedente respetivo (número de horas decorrido 
desde o evento de precipitação anterior e o evento 
pluviométrico em análise), a intensidade máxima e a 
intensidade média da precipitação, registadas desde a 
limpeza dos sumidouros até à recolha das amostras. 
As campanhas C7 e C8 (bem como as C10 e C11) foram 
realizadas durante o mesmo evento pluviométrico. 
Assim, de forma a ter em conta o efeito de lavagem 
de parte das partículas acumuladas em tempo seco 
à superfície das sub-bacias de drenagem, ocorrido 
durante a fase inicial do hidrograma, considerou-
se, simplificadamente, que o período de tempo 
seco antecedente para as campanhas C8 e C11 
corresponderia a metade do decorrido até ao início 
do evento em análise. Adicionalmente, atendendo ao 
facto de a Câmara Municipal de Lisboa ter procedido, 
anteriormente à realização da campanha C12, à 
limpeza do arruamento na zona dos descarregadores 
S5 e S6, apenas se considerou o período de tempo 
decorrido desde a limpeza dos arruamentos e o início 
do evento pluviométrico relativo a esta campanha.
As equações de regressão lineares (simples e 
múltiplas) estabelecidas são do seguinte tipo: A seleção das variáveis independentes com significado 

estatístico para cada regressão foi efetuada através de 
um teste de hipóteses com um nível de significância 
de 5%, recorrendo à estatística t-Student (na prática, 
se o valor da estatística t for inferior a cerca de 2, não 
se pode concluir que a variável independente tenha 
significado estatístico para a regressão).
Para cada uma das variáveis dependentes foram 
analisadas, individual ou conjuntamente, as regressões 
face às diversas variáveis independentes relevantes 
ou tendo em conta os respetivos logaritmos ou 
exponenciais, de modo a selecionar os modelos que 
melhor explicassem as variáveis dependentes. Este 
estudo baseou-se no método dos mínimos quadrados 
ordinários e na análise de variância (ANOVA), tendo 
sido calculados os coeficientes de determinação (R2) 

Campanha

[ - ]

TS efectivo

[h]

Imáx LR

[mm/h]

Iméd LR

[mm/h]

C1 18.0 5.4 2.9

C2 9.0 5.4 2.0

C3 12.0 3.5 1.6

C4 83.0 1.3 0.6

C5 98.0 4.9 1.8

C6 32.0 1.0 0.4

C7 359.0 5.7 0.8

C8 179.5 1.9 0.7

C9 44.0 8.4 1.9

C10 142.0 1.4 0.9

C11 71.0 17.0 3.0

C12 143.0 2.8 1.5

C13 8.0 4.8 1.4

C14 54.0 1.6 0.7

C15 19.0 6.5 1.4

Quadro 4 - Períodos de tempo seco antecedente e 
intensidades da precipitação por campanha do primeiro 
período experimental.

Y a b X b X b X= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +1 1 2 2 3 3. ... (1)

em que:

Y variável dependente (concentração média para 
um determinado parâmetro);

a ordenada na origem;

bi coeficientes relativos às variáveis dependentes 
(declive);

Xi variáveis independentes.
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e os coeficientes de determinação múltipla ajustados 
(Raj

2) para cada regressão, dados pelas equação (2) e 
(3), respetivamente:

No Quadro 5 apresentam-se, resumidamente, para 
a CQO, SST e CbO5, os parâmetros dos modelos que 
revelaram possuir significado estatístico, incluindo o 
coeficiente de determinação ajustado, a ordenada na 
origem e os coeficientes associados a cada variável 
independente com significado estatístico para a 
regressão.
A avaliação da capacidade explicativa do modelo teve 
em conta a minimização dos respetivos resíduos 
(efeitos não captados pela componente determinística) 
e foi aferida utilizando o coeficiente de determinação 
ajustado, que traduz a proporção da variação explicada 
face à variação total da variável dependente. Deste 
modo, a seleção da equação com melhor capacidade 
explicativa foi efetuada atendendo aos valores dos 
coeficientes de determinação ajustados que constam 
no Quadro 5.
Sugerem-se, no âmbito deste trabalho, os modelos 
correspondentes às equações (4) a (7), que permitem 
avaliar a carga poluente média das escorrências 
pluviais na zona baixa de Alcântara, em Lisboa, tendo 
em conta o período de tempo seco antecedente e 
a intensidade da precipitação. Os modelos foram 

R Y Y Y Yi
i

n

i
i

n
2

1

2

1

2= + +
= =
∑ ∑( ) ( )

^
(2)

R R n n kaj
2 21 1 1 1= − − × − − −



( ) ( ) ( ) (3)

em que:

R2 coeficiente de determinação;

Ŷi valor estimado da variável dependente para a 
observação i;

Y  valor médio da variável dependente;

n número de valores da amostra;

Raj
2 coeficiente de determinação ajustado;

k número de variáveis independentes na equação 
de regressão.

Quadro 5 – Síntese dos parâmetros dos principais modelos estatisticamente 
significativos para os parâmetros físico-químicos considerados.

Parâmetros Raj
2 a b1 b2 b3

CQO

X1 = TSant 0.838 87.482 1.394 - -

X1 = TSant; X2 = Imáx 0.908 35.577 1.438 9.616 -

X1 = TSant; X2 = exp (Imáx) 0.874 78.127 1.409 0.000 -

X1 = TSant; X2 = ln (Imáx) 0.874 33.778 1.427 38.223 -

X1 = TSant; X2 = Imáx; X3 = Iméd 0.946 94.890 1.291 17.895

SST

X1 = TSant 0.211 236.197 2.004 - -

X1 = TSant; X2 = Imáx 0.555 -55.790 2.252 54.096 -

X1 = TSant; X2 = ln (Imáx) 0.485 -120.704 2.222 254.023 -

CbO5

X1 = TSant 0.506 18.982 0.158 - -

X1 = ln (TSant) 0.636 -21.053 13.908 - -
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deduzidos para as sub-bacias em estudo (ou seja, 
para a zona baixa de Alcântara) e para os seguintes 
intervalos de valores:

período de tempo seco antecedente entre 8 e 359 •	
horas;

intensidade máxima da precipitação de 17 mm/h;•	

intensidade média da precipitação de 3 mm/h.•	

em que:

grande variabilidade das razões CbO5/CQO.
Relativamente aos coliformes totais, não é possível 
estabelecer qualquer equação de regressão que 
contribua, de forma minimamente significativa, para 
a explicação da variação da poluição microbiológica 
atendendo às características da precipitação.
De forma a validar os modelos anteriormente 
propostos, aplicaram-se as equações (4) a (7) para 
estimar as cargas poluentes associadas às águas 
pluviais das campanhas realizadas durante o segundo 
período experimental. O tempo seco antecedente, 
a intensidade máxima e a intensidade média da 
precipitação para cada campanha efetuada constam 
do Quadro 6.
Esta metodologia de validação permitiu concluir que 

CQO TS I Iant máx méd= + × + × − ×94 890 1 291 17 895 59 455. . . .

(4)

CQO TS Iant máx= + × + ×35 577 1 438 9 616. . . (5)

SST TS Iant máx= − + × + ×55 790 2 252 54 096. . . (6)

CBO TSant5 21 053 13 908= − + ×. . ln( ) (7)

CQO - concentração média da carência química 
em oxigénio por campanha (mg/l);

SST - concentração média dos sólidos suspensos 
totais por campanha (mg/l);

CbO5 - concentração média da carência bioquímica 
em oxigénio, aos 5 dias, por campanha (mg/l);

TSant - período de tempo seco anterior à chuvada (h);

Imáx - intensidade máxima da precipitação ocorrida 
desde a limpeza antecedente (mm/h);

Iméd - intensidade média da precipitação ocorrida 
desde a limpeza antecedente (mm/h).

Para a CQO, a equação que revela melhor qualidade de 
ajustamento, logo a que se considera possuir melhor 
capacidade explicativa, é a (4), que apresenta um valor 
de Raj

2 de 0.95. No entanto, também se recomenda 
o modelo para a CQO descrito pela equação (5) visto 
ser mais simples (com menor número de variáveis 
independentes) e também apresentar uma elevada 
capacidade explicativa (traduzida por um valor de Raj

2 
de 0.91). 
O modelo menos preciso é o relativo aos SST, para o qual 
o valor de Raj

2 ascende a 0.56, que é manifestamente 
reduzido. Quanto à CbO5, a equação de regressão 
proposta apresenta um Raj

2 de 0.64 e inclui apenas uma 
variável explicativa, já que a adição de outras variáveis 
independentes não contribuiu para a melhoria dos 
resultados da regressão. Esta constatação, embora 
não facilmente compreensível do ponto de vista físico-
químico, resulta da análise estatística directa dos 
dados de campo e pode ser justificada atendendo à 

Campanha

[ - ]

TSant

(h)

Imax

(mm/h)

Imed

(mm/h)

C1 329 4.0 2.4

C2 3 47.5 6.7

C3 27 6.0 2.3

C4 6 5.9 2.3

C6 5 2.7 0.9

C7 3 0.1 0.0

C8 32 5.9 2.2

C9 15 8.9 1.7

Quadro 6 - Períodos de tempo seco antecedente e 
intensidades da precipitação por campanha do segundo 
período experimental.

apenas os modelos relativos à CQO, que apresentam 
coeficientes de determinação ajustados superiores 
a 0.90, permitem estimar com alguma precisão os 
níveis de contaminação das águas pluviais. Tal facto 
é ilustrado pela Figura 7 que contém a representação 
gráfica dos valores observados e estimados com base 
nas equações (4) e (5), para o primeiro e segundo 
períodos experimentais), através do qual se validaram 
os modelos propostos. Refere-se que as campanhas 
C1 e C2 do segundo período experimental, associadas 
a um evento pluviométrico de elevada intensidade 
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ocorrido após um longo período de tempo seco, não se 
encontram abrangidas pelas condições em que foram 
deduzidas aquelas equações. 
Para os parâmetros CbO5 e SST os valores estimados 
diferem consideravelmente dos determinados 
laboratorialmente, não sendo considerados validos 
para estimativa de cargas poluentes na zona baixa de 
Alcântara.

4. prIncIpaIs conclusões
As águas pluviais transportam diversos poluentes 
acumulados à superfície das bacias de drenagem em 
tempo seco, que resultam sobretudo de atividades 
urbanas e do tráfego. No presente documento divulga-
se o trabalho efetuado na zona baixa de Alcântara, em 
Lisboa, com vista à caracterização das águas pluviais 
em meio urbano. 
Os resultados das campanhas realizadas, no 
que se refere aos parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos, foram submetidos a um tratamento 
estatístico com vista à análise da sua variabilidade, 
tanto em função dos eventos pluviométricos, como das 
secções de amostragem.
Verifica-se que a concentração média em CQO e 
em SST das escorrências pluviais na zona baixa de 
Alcântara é de 186 mg/l e de 310 mg/l. No que se 
reporta aos parâmetros microbiológicos, observaram-
se as seguintes concentrações médias: 2 x107 
NMP/100 ml para coliformes totais, 3x106 NMP/100 
ml para coliformes fecais, 2 x105 NMP/100 ml para 
Escherichia coli e 3x106 NMP/100 ml para Enterococos 

intestinais. Os elevados valores médios referentes às 
concentrações CQO, SST e parâmetros microbiológicos 
merecem relevo, uma vez que indicam um significativo 
impacto no meio recetor, em resultado da descarga 
de escorrências pluviais. De facto, os valores apurados 
na grande maioria das campanhas efetuadas excedem 
os valores fixados na legislação portuguesa para a 
descarga de efluentes em águas balneares. 
Tal como referido por Dean et al. (2002), Gnecco et 
al. (2005) e Gromaire-Mertz et al. (1999), verifica-
se a existência de uma forte correlação entre as 
concentrações em SST e em CQO nas escorrências 
pluviais. Constata-se, igualmente, a variação das 
concentrações das escorrências de evento para evento, 
sendo reduzidos os valores observados da razão CbO5/
CQO, o que indicia a difícil biodegradabilidade da 
matéria orgânica presente nas escorrências pluviais. 
Adicionalmente, à semelhança dos estudos realizados 
na Itália em Paris (Gnecco et al., 2005; Gromaire-Mertz 
et al., 1999), verifica-se que os parâmetros físico-
químicos se encontram sobretudo correlacionados com 
o período de tempo seco antecedente, mas também 
com a intensidade máxima e média da precipitação. 
As regressões lineares múltiplas efetuadas a partir dos 
dados do primeiro período experimental conduziram 
a equações que permitem avaliar as concentrações 
médias em CQO, CbO5 e SST das escorrências pluviais, 
considerando variáveis independentes similares 
às do estudo de Saget et al. (1998), para as bacias 
parisienses de Vèlizy, Centre urbain e ulis Sud. No 
entanto, a aplicação destas equações para a estimativa 
das cargas poluentes correspondentes às campanhas 

Figura 7 – Validação dos modelos propostos para estimativa das 
concentrações de CQO das águas pluviais na zona baixa de Alcântara.
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do segundo período experimental apenas validou os 
modelos relativos ao parâmetro CQO.
Os modelos apresentados poderão ser melhorados 
caso se disponha de mais resultados experimentais, 
obtidos pela realização de campanhas suplementares 
para a caracterização das escorrências pluviais, 
idealmente realizadas noutras bacias de Lisboa e 
durante um período de tempo superior.
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