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PFDFS URRANAS DF DREN-M - PROJFCTO ASSISTIDO POR 
SlONql 

Dissertação para doutoramento, DAVID JOSÉ FONSECA PEREIRA, 1988 

Apresenta-se neste trabalho um modelo quase global no domínio 
da drenagem urbana, com contribuições originais, designado DRENARP. 
Como objectivo ultimo, pretende-se que o modelo venha a constituir uma 
ferramenta útil para os cientistas, técnicos e estudantes de engenharia 
ligados a este ramo de conhecimento. 

DRENARP pode ser utilizado na análise hidráulica simplificada ou 
projecto da expansão de redes de drenagem já projectadas, mas é 
essencialmente virado para o projecto profissional, assistido por computador, 
de novas infraestruturas. Também podem ser tratados problemas 
englobando os tipos de redes mais vulgares, isto é, as redes separativas de 
água residual ou pluvial (isoladas ou em paralelo) e as redes unitárias. 

Para atender a este objectivo a formulação e elaboração dos 
programas de computador das fases de pré- e pós-processamento foram 
cuidadas, de modo a garantir uma gama exaustiva de opções de entrada e 
de saída. 

Relativamente a entrada de dados, deve referir-se o interface com 
os bancos de informação associados ao modelo, tais como os da gama de 
secções comerciais utilizáveis no dimensionamento com as respectivas 
características (peso próprio, espessura, resistência mecânica), os censos 
populacionais, os custos unitários e as disposições normativas e 
regulamentares. Também é importante referir a extensa utilização de menus 
e os sistemas de interpretação, ajuda e detecção de erros que tornam o 
modelo fortemente dialogante e interactivo dinamicamente. 

Em termos hidráulico-sanitários e no cálculo de caudais admite-se 
uma muito extensa liberdade de escolha de critérios, ultrapassando o que é 
habitualmente necessário. Admitem-se, por exemplo, três fórmulas de cálculo 
hidráulico ou hipóteses de utilização, separada ou combinada, de valores 
mínimos do poder de transporte, velocidade e altura líquida como critério de 
auto-limpeza. Podem ser também tratadas secções não circulares e vários 
tipos de materiais na mesma série comercial. Existem, ainda várias formas de 
calcular os factores de ponta, as intensidades-duração-frequência, os 
caudais industriais e a infiltração. 

Os métodos de cálculo hidráulico correspondem a prática 



tradicional de projecto. Exclui-se, por isso, a análise do comportamento em 
regime variável, importante no caso do escoamento de caudais pluviais de 
valor elevado. Esta hipótese tornaria muito difícil a execução de um 
programa de computador formulado para um modelo tão extenso, dado que 
a utilização se destina preferencialmente aos micro-computadores pessoais. 

Quanto as saídas de resultados devem realçar-se, além das 
gráficas (perfis longitudinais) e das que estão directamente ligadas ao 
dimensionamento, os quadros de indicadores técnico-económicos, os mapas 
de escavação, de pavimentos e de caixas de visita, as medições e orçamento 
e o mapa de trabalhos sobre a forma final, as peças do processo de concurso 
e a memória descritiva tipo adaptada as condições particulares. 

Além dos aspectos mais ligados ao projecto assistido por 
computador, que pode ser elaborado tal como é tradição da engenharia 
convencional, há a realçar a componente económica. O traçado em planta e 
em perfil longitudinal dos colectores, ou só este Último, se a implantação for 
pré-definida, pode ser obtido de forma a minimizar os custos globais, o 
volume de escavações, as cotas de chegada e o diâmetro (médio ou a 
chegada), consoante o objectivo pretendido. 

Para esse efeito têm que ser fornecidos os pormenores da 
mancha urbana e os restantes critérios necessários. Na selecção de 
alternativas vantajosas é utilizado um conjunto inovador de algoritmos, que 
cruza métodos heurístico-periciais com o algoritmo genético, enumeração 
explícita ou implícita, programação dinâmica e uma adptação da 
programação dinâmica discreta diferencial. O tipo de algoritmo utilizado 
depende, aliás, do grau de rigor pretendido, da dimensão do problema e do 
tempo disponível, sendo decidido interactivamente. Esta característica é 
importante no caso da optimização conjunta dos dois traçados. 

Com o apoio do utilizador crítico é possível, definir o número e a 
localização das estações de tratamento, das estações elevatórias e das 
câmaras de corrente de varrer, para além de uma estrutura geométrica em 
planta, um perfil longitudinal (cotas de assentamento das extremidades dos 
colectores e dimensões das secções de transporte), tendo como objectivo a 
obtenção da relação mínima custo-eficiência (qualidade do serviço 
prestado), ou outro critério. 0 s  custos de exploração, para garantir um nível 
de serviço aceitável, podem ser também incluídos. 

As variáveis fundamentais de entrada no modelo são, em todo ou 
em parte, as características topográficas, a localizaçáo das descargas (fixas 
ou potenciais, se forem seleccionadas internamente) e das caixas de visita 
obrigatórias, os trajectos com entrada de esgoto ou com utilização possível, 
mas não imprescindível, critérios de cálculo de caudais e critérios de 
dimensionamento. A maioria destas variáveis contribuem sob a forma de 
restrições a resolução do problema. 

O dimensionamento económico de redes de implantação 
estabelecida, pode ser efectuado independentemente da optimização 
tridimensional, utilizando Programação Dinâmica ou procedimentos 
heurísticos (para execuções mais rápidas). Os métodos heurísticos 
conduzem a soluçóes satisfatórias, se usados com experiência, mas a 



utilização da programação dinâmica só é demorada em computadores com 
processadores de baixo rendimento elou problemas de grande dimensão. 

A optimização tridimensional é obtida com um modelo em duas 
fases, sendo a primeira de despistagem, para selecção de implantações de 
menor custo potencial, baseada em formulações mais simples, as quais são 
sujeitas posteriormente a um dimensionamento pormenorizado a nível do 
perfil e uma determinação mais rigorosa de custos. 

0 s  custos são calculadoç em dois níveis. O primeiro, estatístico e 
agregado, inclui funções de custo práticas válidas para a situação 
portuguesa ou, no caso da rede de colectores, funções sintéticas 
determinadas internamente de acordo com a definição da vala-tipo e dos 
custos unitários vigentes, e por isso permanentemente actualizadas. O 
segundo utiliza medição e orçamentação pormenorizada, em face das 
características fornecidas pelo utilizador, incluindo-se os aspectos locais. 

Além da análise física espacial a três dimensões, o modelo 
contempla, no caso dos sistemas de drenagem de águas residuais 
comunitárias, a análise temporal do problema nomeadamente as 
consequências da variabilidade dos caudais transportados na auto-limpeza 
e capacidade de escoamento. 

O desenvolvimento prático do modelo formulado baseou-se num 
programa de computadores que permite uma portabilidade satisfatória e um 
tratamento gráfico adequado. 0 s  meios computacionais necessários são 
suficientemente vulgarizados para trabalho em pequenos e médios 
escritórios de engenharia. Um micro-computador de 16 bites com memória 
"RAM" de 640 kbytes pode tratar 300 colectores de uma forma eficiente. 
Memórias inferiores podem ser utilizadas, embora penalizando o numero de 
colectores tratados ou o tempo de execução do programa. 

A aplicação do modelo foi testada em várias situações práticas, 
sendo discutidos alguns tipos de problemas para demonstrar a 
exequibilidade e interesse prático da utilização directa do trabalho 
produzido. Discute-se, ainda, a forma de seleccionar mais eficientemente os 
critérios de dimensionamento. 



URRAN SEWER NETWORKS - COMPUTER AIDED DFSIGN WITH 
TRIDIMENSIONAL OPTIM17ATION 

Ph. D. Thesis. DAVID JOSÉ FONSECA PEREIRA, 1988 

ABSTRACT 

In the field of drainage networks (foul sewage and storm water ) 
several models have been proposed in the past, but a global model is still 
missing. The consideration of only one fixed outlet, the neglect for the 
operation costs, the absence of interaction between systems, and a lack of 
useful layout optimization models, for instance, are significant flaws in the 
state of the art. 

As a result, most of the work done in sewerage optimization is not 
applied by the practioners. This dissertation presents one model, named 
DRENARP, that attempts to overcome those defficiencies and thus respond to 
the practical needs of the drainage engineering, specially the small and 
medium size companies and consultants with limited computer resources. 

Trying to be more directed to practitioners, DRENARP takes into 
account CAD (computer aided design) features, attempting to optimize both 
the profile and layout of networks. It includes graphical options, data base 
information systems, alphanumeric input interpretation and text and graphical 
outputs, which may be used in actual professional work. 

In order to be flexible, it was assumed to be possible to treat 
sewage as well as separate stormwater systems, parallel separate or 
combined networks, optimal or current design, expansion, analysis, and 
several other input and output options. 

The generality obtained is useful not only for professional purposes 
but also for training of students or non-prepared engineers. With this aim 
some options are not necessary for common work, but they can be useful to 
create a training system where one can envisage the results of satisfactory or 
non-satisfactory selections. 

DRENARP has several data files which allow input and 
permanent update of information such as characteristics of commercial pipes 
by material (interna1 and externa1 diameters, mechanical strength, weight), 
population census data, unit costs, intensity-duration-frequency relationships 
(geographically distributed), design criteria of the Codes of Practice, National 
Standard Specifications and bibliography. At the moment no detailed 
hydrologic data is available for the separate or combined stormwater sewers. 



Besides these permanent data bases an interactive input sub- 
model allows the verification of the other basic variables, some of which are 
defined by interna1 dedutive rules, with the knowledge of the information 
which is given. This sub- -model starts by asking the title of the project, 
client, place and date which is used not only in this task but also in the index 
of projects file and in the standard cover page of the output. 

All the inputs are tested, non-usual values or faulty ones being 
detected. All of them, including the design criteria (minimum diameter, 
minimum and maximum cover, velocity, liquid depth or slope, for instance) 
may vary from sewer to sewer or may be introduced as a constant value 
(possibly with some few exceptions) or given for each of the different defined 
areas. 

The number of the input options is very large. Some of these are : 

-3 design formulae; 
-possible use of flushing manholes, including alternative cost 

anal ysis ; 
-variation on the ground water table and correspondent effects on 

infiltration; 
-6 ways of calculating peak factors, function of accumulated 

population or average flow; 
-2 ways to increase water demand and population, over the design 

period; 
-5 types of rainfall-duration-frequency relationships, with default 

regional parameters values valid for Portuguese 
conditions; 

-domestic and industrial flow calculated by 4 and 3 ways, 
respectively; 

-0ptimization with the purpose not only to minimize costs but alço 
diameters or total excavation and depths; 

-circular and non-circular sections; 
-possible topographic ground levels between manholes; 
-pumping stations incorporation; 
-possibility to use several materials and types of section in the run, 

with automatic consideration in the design. 

Some of the equation formats can alço be extended externally by 
the user. 

The optimization objective function includes both construction and 
operation and maintenance costs and is subject to a large set of hydraulic 
and construtive constraints. 

To solve the optimization problem, DRENARP starts to reduce its 
size. To achieve this goal, the model generates a simplified network, 
excluding those branches which have a fixed direction of flow. These are 
then the upstream ones are immediately designed in order to obtain the 
boundary conditions for the reduced problem solution. When several possible 
solutions exist at the boundary, a decision is done according to cost and 
possible consequences in cover and diameter. 



The main optimization sub-models incorporated are: a layout 
generation sub-model, an optimal design (diameter and invert levels 
determination) sub-model and a coordinating sub-model. Cost generation 
functions are fundamental inputs to these models. They are used in the 
economical sub-model. 

The reduced network has two types of path : compulsory paths 
which collect in their length flow from the houses, industries, roofs and streets 
and facultative paths, which may be used for transport of liquid, if the solution 
becomes less costly. The layout generation sub-model applies a genetic 
algorithm together with heuristic rules. When the time is available and the 
dimension is not too high, implicit or explicit enumeration can be used too, 
being the decision undertaken by the user, with the support of the model. 

Genetic algorithms are search procedures, based upon the 
mechanics of natural mutation, recombination and selection, which start from 
a population of points, not from a single point, and require only payoff 
information with a relatively good computational efficiency. The main 
advantage comes from randomizing the starting population, instead of 
restricting the solution to a particular region and from the independence of the 
objective function format. 

To evaluate a least cost design (profile) of a network generated by 
the separate layout generation algorithm, a simplified heuristic procedure is 
used. This procedure takes into account the remaining ground level 
difference from a point to the outlet to decide whether it becomes better to 
increase the size of the transport section or to use a larger slope with 
corresponding increase in the depth, volume and cost of excavation. 

After the generation of the layouts and the use of the genetic 
algorithm a set of some least cost alternatives are re-evaluated for the 
purpose of achieving an optimal design, with a procedure applying Dynamic 
Programming for disagregated cost functions, which take into account the 
local factors, if desirable. 

Optimization was included in this synthesis model to combine 
minimum cost layout and profile of sewers using two levels of costs: the first 
one, with global cost functions to simplify the optimization algorithm 
application; the second one, used to select from the set of most promising 
alternatives the optimal one, with the accurate definition of the bill of 
quantities and total cost by means of unit costs. 

This is one of the most innovative features of the model, as the use 
of general aggregated cost functions does not deal with the local factors 
which are very important in the decision making process. These local factors 
may be given as inputs within zones of the urban area, or even sewer by 
sewer. For instance, different pavement covers imply different replacement 
costs, and some soils have better excavation characteristics than other ones. 
So, one may incorporate different percentage of rock and earth excavation in 
a spatial view. The cost function may also include other determinants such as 
the increase of the rock percentage with deeper excavation or a larger 
probability of water table lowering. 



In order to allow a practical use of this model a set of graphical and 
written outputs are available, including: 

-typical descriptive report; 
-table of basic network caracteristics (economical and physical 

figures); 
-table of basic data for flow calculation; 
-flows sewer by sewer 
-design criteria data; 
-hydraulic characteristics; 
-written profile information (pipe and ground levels and diameters); 
-excavation table; 
-pavements table ; 
-summary of manholes; 
-bill of quantities and necessary budget by work types; 
-tender documents; 
-graphical scheme and longitudinal profile; 

The typical descriptive report takes all the internal and given 
information and generates a standard report adapted to the particular study. 
For this reason an internal very simplified word processor is able to format, 
print index and to perform section separations. The final text going to an 
intermediate text file is able to be upgraded and corrected in a professional 
word processor. 



SIMBOLOGIA E NOTAÇÓES 

a1 ,...,a4 - coeficiente de funções de custo 
- coeficientes das relações de intensidade-duração-frequência 

ac - acumulado 

ac-tot - índice de acumulação num ponto com a contribuição deste 

ac-mt - índice que representa acumulação a montante de um troço 

A - área da secção transversal de escoamento 
- área contribuinte de um colector (caudal pluvial ou doméstico) 
- área molhada 
- área de implantação de uma infraestrutura 

A$, AD$ - definição alfanumérica de uma implantação alternativa de rede 

ACT - área de cálculo total acumulada 

AF - colector afluente 

AI - ângulo interno entre colectores sequentes 

B - largura média da vala de assentamento 
- largura de uma faixa homogénea de uma área contribuinte 
- largura de uma secção de escoamento 

c - parâmetro definidor da existência ou não de cortes num troço 

cálc - índice de cálculo 

c01 - índice de colector 

conc - índice que significa concentrado 

contr - índice de contribuição de águas pluviais 

cxv - índice de caixa de visita 

C - custo 
- coeficiente de escoamento de uma superfície 

CAD - coeficiente de afluência de águas residuais domésticas 
- projecto assistido por computador (computer aided design) 



XII 

CAI - coeficiente de afluência de águas residuais industriais 

CAP - capitação 

custo de construção 

CEA - custo actualizado de exploração 

CBO - carência bioquímica de oxigénio (pode ser índice) 

custo de construção (admitido igual a investimento) 
mínimo dos LSM afluentes numa junção 

ccv - 

CHW - 

câmara de corrente de varrer 

coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams 

custo de investimento 

custo total 

factor definidor da existência ou não de câmaras de corrente de 
varrer 

decisão num sistema sequencial 

dom - índice de doméstico 

diâmetro interno do colector circular, para efeito de cálculo 
altura máxima de uma secção não circular 

designações de implantações de redes 

decisão em Programação Dinâmica 

diâmetro comercial ou nominal (designação corrente) 

distância horizontal mínima entre dois colectores 

Dmont - diâmetro máximo a afluir a uma caixa de visita 

distância mínima entre dois colectores em qualquer direcção 

distância vertical mínima entre dois colectores 

índice relativo a órgãos especiais 

índice de um parâmetro equivalente (comprimento, área) equiv - 

espaçamento entre níveis possíveis dos colectores na 
programação dinâmica 

esp - 



XIII 

est - índice relativo a estimativa 

E - energia 
- conjunto de valores da variável de estado em Programação 

Dinâmica 
- eficiência de remoção de poluentes 
- Escherechia 

EE - estação elevatória 

ETAR - estação de tratamento de águas residuais 

f - índice de descarga final 
- solução optima até a um estádio da Programação Dinâmica 
- coeficiente de resistência (Darcy-Weisbach) 

F - factor de ponta 
- teste estatístico 

FCT - factor correctivo para atender ao tempo de concentração 

g - aceleração da gravidade 

ha - hectare 

H - profundidade do ponto inferior da soleira do colector 
- altura de escavação 
- altura geométrica de bombagem 

HL - altura de escoamento do líquido 

HM - altura manométrica de elevação 

HT - altura total da vala (incluindo almofada de assentamento) 

i - intensidade média de precipitação 
- iteração 
- inclinação da linha de energia 
- índice da extremidade de montante do colector genérico ij 
- índice de ordem (total, dos sentidos) de uma implantação 
- índice de elemento simples de custo 
- índice de estádio em Programação Dinâmica 

ind - índice de industrial 

inf - índice de infiltração 

I - inclinação do fundo do canal ou do colector 

IC - inclinação do colector 

ICMN - inclinação mínima construtiva 



XIV 

ICMX - inclinação máxima construtiva 

ICT - inclinação construtiva 

IHMN - inclinação mínima devida a auto-limpeza (excepto altura de 
escoamento) 

IT - inclinação do terreno 

j - índice da extremidade de jusante do colector genérico ij 
- índice de ordem dos cortes de uma alternativa de implantação 

k - índice das extremidades de jusante dos colectores afluentes a 
- caixa de visita de montante (i) do colector ij 

- índice da extremidade (montanteljusante) onde existe corte 
- índice de colector afluente a um nó 

K - rugosidade absoluta 

K1 - produto do comprimento equivalente pela contribuição linear 
unitária na determinação do caudal 

K2 - produto da área de influência pela contribuição superficial 
específica na determinação do caudal 

Ks - coeficiente de rugosidade de Strickler 

KM - coeficiente de ajustamento de custos para materiais diferentes 

KP - coeficiente pericial de penalização de custos com o aumento da 
profundidade 

KT - coeficiente pericial de ajustamento global de custos 

L - Litro 
- comprimento 
- comprimento de colectores (entre o centro de caixas de visita) 

L* - distância de uma caixa de visita em relação a origem 

LSJ - limite superior da cota superior interior de jusante em 
Programação Dinâmica 

LSM - limite superior da cota superior interior de montante em 
Programação Dinâmica 

m - metro 
- índice do estado de saída em programação Dinâmica 
- índice de médio diário 

máx - índice de limite máximo de um certo parâmetro 



mín - índice de limite mínimo de um certo parâmetro 

mm - milímetro 

mont - índice que se refere a montante 

n - periodo de projecção 
- periodo de análise económica 
- coeficiente de rugosidade de Manning 
- nó genérico 
- índice dos estados de entrada em Programação Dinâmica 

N - número de colectores de uma rede 
- número de troços de uma malha 
- Newton 
- símbolo químico do Azoto 

NDF - número de descargas finais (e bacias) de uma rede 

NP - número de espécies por geração no algoritmo genético 

OM - custo de operação e manutenção 

p - potência dos grupos elevatórios 
- índice de secção parcialmente ocupada 

ps - índice de componente pseudo-separativa 

P - perímetro molhado 
- símbolo químico do fósforo 
- expoente correctivo relativo a KP 

P$ - espécie de uma geração no algoritmo genético 

PD - Programação Dinâmica 

PEQ - população equivalente afluente a uma ETAR 

POP - População servida 

PP$ - população total de uma geração do algoritmo genético 

PT - poder de transporte ( força tractiva ou tensão de arrastamento) 

Q - caudal do escoamento 

Qb - caudal de bombagem 

QD - caudal de dimensionamento de um colector ou obra acessória 

QR - caudal recolhido num troço 

QT - caudal para uma determinada inclinação, em secção cheia 



XVI 

QU - queda numa caixa de visita 

r - taxa de juro 

R - função de contribuição de estágio 
- coeficiente de correlação 

RAM - random access memory 

RC - recobrimento ao extradorso do colector 

RC - recobrimento do colector (do plano interior superior ao terreno) 

REC - recobrimento do colector (altura de solo acima do extradorso) 

RECJMN- recobrimento mínimo a jusante de um colector 

RECMMN- recobrimento mínimo a montante de um colector 

RH - raio hidráulico 

s - segundo 

S S - sólidos suspensos (pode ser índice) 

t - tempo 
- total 
- duração de uma chuvada 
- índice que representa secção totalmente cheia 

tot - índice de total 

T - período de retorno de uma chuvada 

TC, TC1 - tempo de concentração 

TE - tempo de entrada do caudal pluvial superficial na cabeceira 

TP - tempo de percurso do escoamento pluvial nos colectores 

Tn - função de transição 

um - unidade monetária 

V, V1 - velocidade média de escoamento 

VA - valor actualizado de custos distribuídos no tempo 

VIN - velocidade inicial no método racional iterativo 

Z - cota do plano tangente superior do colector 
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Capítulo 1 

INTRODUÇAO 





CAP. 1 - INTRODUÇÃO 

1 . I .  ENQUADRAMENTO AMBIENTAL 

O agravamento do estado qualitativo do Ambiente e em particular 
dos meios hídricos vem-se notando cada vez com maior acuidade. Ele é 
devido ao aumento das massas poluentes produzidas pelo Homem e 
descarregadas na Natureza, desequilibrando-a, e a incapacidade dos 
sistemas naturais, crescentemente debilitados, darem resposta ao problema 
sem intervenção exterior. O aumento da carga poluente, expiicada pelo 
elevado desenvolvimento populacional e industrial e pelo reduzido 
planeamento, mais se agrava pelo seu carácter concentrado. 

Não constitui novidade a afirmação de que a água tem sido o motor 
de desenvolvimento de todas as sociedades e que para realizar esse papel 
ela tem que ser disponível para utilização em quantidade suficiente e com a 
qualidade adequada. Só assim ela pode contribuir para a manutenção ou 
melhoria da qualidade de vida das populações. 

0 s  sistemas de águas residuais, que incluem as redes de 
drenagem, são infraestruturas fundamentais no controlo da poluição e 
consequentemente no Planeamento dos Recursos Hídricos e na Defesa da 
Saúde Pública e do Ambiente. O planeamento integrado dos sistemas de 
utilização da água e do sistema de águas residuais é desejável. Esse 
planeamento deve estabelecer quais os tipos e os pontos ou áreas de 
utilização e os respectivos padrões de qualidade mínima, identificar as fontes 
poluidoras e delinear esquemas de transporte e tratamento da água a utilizar 
e das águas residuais. 

No caso mais vulgarizado dos meios receptores superficiais a 
receber poluição pontual, pode controlar-se o seu estado adoptando 
medidas: 

-nos próprios cursos de água (aumento do caudal de estiagem 
elou do oxigénio dissolvido e, consequentemente, da capacidade de 
assimilação, o que é geralmente realizado por albufeiras e açudes); 

- antes do lançamento dos efluentes (por dispositivos de 
tratamento, tecnologias limpas nas indústrias, regularização de caudais 
industriais, pluviais ou unitários, ou, eventualmente, no futuro, a modificação 
dos sistemas domésticos de recolha). 



O segundo caso, numa perspectiva tradicional, interessa mais ao 
presente trabalho, estando prevista a possibilidade da inclusão do modelo 
desenvolvido em outros, de nível hierárquico superior, usados no 
estabelecimento de políticas racionais de gestão de recursos hídricos com 
custos mínimos. 

0 s  efeitos poluentes das descargas pluviais podem ser minorados, 
pela retenção e diluição dos resíduos arrastados no início das chuvadas, em 
bacias de retenção, naturais ou artificiais, que também reduzem os caudais 
máximos a jusante e o custo dos colectores. Todavia, o assunto não é 
importante para o nosso País. 

Porém, a redução das cargas poluidoras comunitárias por meios 
tecnicamente eficazes e fiáveis, antes do seu lançamento nas massas de 
água, até um nível compatível com o aproveitamento dos mecanismos 
naturais, é uma tarefa necessária, em termos genéricos, havendo que 
aumentar a eficiência e o número de sistemas completos de saneamento. 

Um aspecto importante na tomada de decisões de controlo de 
poluição é a determinação de custos, incluindo os sociais. O custo da 
drenagem, especialmente o da construção, é uma parcela significativa do 
total. Surge, assim, como conveniente a utilização de ferramentas capazes 
de contribuir para a minimização do custo das infraestruturas e maximização 
do nível do seu serviço, tal como o modelo que se apresenta, modelo de 
optimização agregado a um modelo prático de execução de projecto 
assistido por computador. 

1.2. ENQUADRAMENTO DOS ASPECTOS QUANTITATIVOS 

Uma parte do trabalho proposto tem a ver com a drenagem pluvial 
urbana. Não sendo importantes em Portugal os aspectos qualitativos das 
águas residuais de origem meteórica, torna-se necessário enquadrar 
sumariamente o trabalho relativamente a importância da drenagem pluvial 
nos meios urbanos. Os aspectos quantitativos nas águas residuais 
comunitárias são, por outro lado, pouco significativos. 

O aumento das áreas urbanizadas, associado ao crescimento da 
população e da indústria e planeamentos deficientes, provoca um aumento 
exagerado dos caudais pluviais. A instalação de colectores procura controlar 
os escoamentos a superfície, para que fiquem salvaguardadas, no caso de 
grandes chuvadas, a vida dos cidadãos e o seu bem estar, a vida dos 
animais, bem como se evitem danos materiais (inundações de 
estabelecimentos comerciais e habitações, interrupções de trânsito, 
desmoronamentos). 

As secções dos colectores pluviais são geralmente de dimensões 
elevadas, pelo que os custos envolvidos também são elevados. A 
optimização dos custos da sua construção é, por isso, importante. Também a 
análise do comportamento dos colectores já construídos em serviço, se torna 
fundamental especialmente quando são criadas novas formas de 



impermeabilização de terrenos. Também por estas razões se justifica a 
apresentação de um modelo do tipo aqui formulado. 

1.3. SITUAÇÃO PORTUGUESA 

Em Portugal a cobertura do País com redes de drenagem é ainda 
deficiente, não obstante alguns meios receptores naturais terem atingido 
estados de degradação média ou elevada e estar bem presente as perdas de 
vidas humanas e os prejuízos materiais originados por algumas chuvas 
torrenciais. Portanto, não só é necessário construir redes novas, como 
controlar e planear a expansão optimizada das redes existentes. 

O déficit da cobertura do País não deve ser referido ao total da 
população nacional, pois existem muitas situações em que soluções não 
convencionais devem ser implementadas. Contudo uma mel horia de, por 
exemplo, 10% do nível de atendimento em drenagem urbana, corresponde a 
um elevado esforço financeiro dado que o que existe foi construído em 
décadas. Países com um bom nível de atendimento têm ainda hoje de 
aprofundar técnicas de projecto, construção, exploração e reabilitação pois o 
problema põe-se também a nível da manutenção das infraestruturas 
existentes e sua substituição. 

Pode concluir-se, desta forma, que a utilização maciça de 
ferramentas computacionais, como a que se apresentará, contribuirá, no 
futuro, para a melhoria da qualidade dos projectos, para a formação e 
reciclagem técnica, através de treinamento, e para a economia e aplicação 
racional dos recursos financeiros disponíveis. 

1.4. ÂMBITO E OBJECTIVOS GERAIS DO TRABALHO PROPOSTO 

Referiu-se anteriormente que a optimização de um sistema de 
águas residuais se deveria inserir num sistema mais vasto, considerando 
idealmente os estudos de planeamento, nomeadamente os estudos de 
impactes ambientais e de gestão de recursos hídricos. Isto exige, porém, uma 
malha complexa de elementos individuais interligados. Considerando uma 
hierarquia de alto nível haveria que incluir, por exemplo, as águas 
superficiais ou subterrâneas como meios receptores ou origens, estruturas de 
redução da poluição ou recuperação de qualidade, órgãos de transporte 
(incluindo sistemas de elevação, de armazenamento e de regularização), os 
fenómenos de degradação natural no solo e outros meios receptores, os 
custos sociais e as utilizações previstas para a água. 

Ter em consideração todas as componentes, com um razoável 
grau de rigor, é uma tarefa por enquanto impossível em aplicações correntes. 
Por outro lado a adopção de métodos simplificados torna duvidosos muitos 
dos resultados enconlrados. Porém, com o crescimento explosivo dos meios 
computacionais, cada vez se torna mais necessário interligar problemas 



globalizando-os, não sendo difícil prever para breve a utilização 
indiscriminada de modelos globais de formulação pormenorizada. 

É nesta perspectiva que se insere o objectivo do trabalho que, pela 
primeira vez, pretende tratar conjuntamente e com elevado nível de 
pormenor, aspectos modelados, até esta data, de uma forma estanque, 
procurando ainda que o resultado final seja acessível a uma utilização 
generalizada. 

Na escala em que se situa, o modelo emerge, após passar por 
níveis hierárquicamente intermédios, como um subsistema da análise de 
sistemas ambientais. Debruçando-se sobre o problema da drenagem 
mantém, contudo, algumas condições de fronteira que lhe permitem uma fácil 
inclusão em modelação de sistemas regionais. A incorporação simplificada 
das componentes de tratamento pretende incentivar a condução do 
problema, no futuro, para um maior pormenor. 

O modelo ideal da área de drenagem, vocacionado para o apoio a 
decisão a vários níveis hierárquicos (incluindo a exploração das obras e a 
gestão dos serviços responsáveis pela administração dos sistemas), para o 
treino técnico, para a optimização e para a elaboração de estudos e 
projectos, deve conter a análise de, pelo menos, os pontos seguintes: 

-estudo das restrições de montante e de jusante e sua influência; 

-localização óptima das descargas, estações elevatórias, 
dispositivos de retenção e outros órgãos especiais e determinação do seu 
número; 

-localização espacial optimizada das caixas de visita, sujeita a 
restrições tridimensionais como a mancha urbana, os obstáculos 
subterrâneos e a dependência funcional da implantação dos vários sistemas 
de drenagem e a relação entre o sistema separativo comunitário ou unitário e 
a rede de abastecimento de água; 

-determinação do sentido do fluxo de escoamento, das 
características físicas e geométricas das secções de transporte hidráulico e 
das cotas de implantação das extremidades; 

-análise de riscos-custos-benefícios para as fases de construção e 
exploração (minimizar os custos, maximizar os benefícios sociais, contabilizar 
os riscos para a Saúde Pública, para o comércio e outros agentes 
económicos ou para a segurança das pessoas e dos bens materiais; 

-aproveitamento máximo das novas tecnologias na definição dos 
problemas e sua solução (incluindo a cartografia automática, digitalização de 
cadastros e a inteligência artificial); 

-controlo em tempo real especialmente no caso das águas pluviais; 

-análise hidrológica profunda e caracterização apropriada das 
bacias de drenagem; 



-utilização de técnicas de CADl para redução dos tempos de 
execução de projectos; 

-análise dos problemas estruturais e hidráulicos que ocorrem na 
exploração, para implementação de planos de manutenção preventiva, 
redução de caudais parasitas e estudos de reabilitação; 

-utilização de todos os sistemas de informação já disponíveis ou 
criados especificamente (bancos de dados); 

-planeamento de expansão de sistemas; 

-inclusão extensa de todo o tipo de opções passíveis de se 
encontrarem na prática ao nível de cálculo de caudais, métodos e critérios de 
cálculo hidrológico e hidráulico e caracteristicas físicas do sistema; algumas 
opções não correntes ou incorrectas devem ser incluídas se o objectivo é 
também treinar. 

O presente trabalho tem como finalidade responder a uma grande 
parte destas características, contribuindo para a melhoria do estado de 
conhecimentos nesta área e consequente para a rentabilização dos recursos 
disponíveis. 

Embora com algumas limitações que lhe advém da 
dimensionalidade, o modelo matemático de optimização desenvolvido com 
base em métodos heurísticos, programação dinâmica, algoritmo genético e 
enumeração tem como objectivo minimizar os custos de construção e os 
custos de exploração, originados pelos critérios de cálculo adoptado, de uma 
rede nova ou já existente, e maximizar o nível de serviços prestados a 
comunidade (dependente dos critérios de projecto). As limitações não 
constituem um entrave a sua utilização uma vez que, possuindo 
caracteristicas interactivas e periciais, em vez de constituir uma "caixa 
fechada" a debitar resultados, é uma ferramenta mais rigorosa, eficiente e 
flexível do que os métodos tradicionais. 

Da utilização do modelo deverão ser criteriosamente 
seleccionadas alternativas a serem triadas por técnicos especializados, que 
disporão de mais tempo criativo, num ciclo de crescente aperfeiçoamento. 
Talvez a expressão "projecto assistido por computador" venha rapidamente a 
ser substituída por "projecto assistido por engenheiro", mas será nessa 
assistência que residirá a parte mais importante do processo, não podendo o 
próprio modelo desenvolver a necessária massa crítica. 

A matéria original mais relevante a apresentar será a seguinte: 

a) um novo algoritmo para solução do problema da optimização do 
traçado simultâneo em planta e em perfil longitudinal; 

b) consideração da multiplicidade das descargas; 

1 Designação corrente para projecto assistido por computador, cuja 
origem é a expressão inglesa "computer aided design". 



c) tratamento de redes separativas comunitárias e pluviais 
(incluindo a sua interligação em projecto) e de redes unitárias; 

d) integração de projecto, análise hidráulica e planeamento de 
expansões das redes; 

e) a estimativa pormenorizada do custo de construção através de 
medições e orçamento no refinamento da solução óptima, o que tem em 
conta as condições locais particulares, que na maioria dos casos 
comprometem a obtenção de uma solução optimizada com base em 
equações médias agregadas; 

f) pormenorização de funções de custo de colectores caixas de 
visita e estações depuradoras agregadas válidas para a situação portuguesa, 
tendo em conta informação real e sintética; estas últimas são derivadas 
internamente, no caso dos colectores, e actualizadas permanentemente; 

g) a consideração genérica de custos de exploração e de aspectos 
ligados a operacionalidade da exploração, na comparação das soluções 
alternativas para garantir auto-limpeza; 

h) interligação entre os aspectos de processamento ligados ao 
cálculo hidráulico e a optimização com características de projecto assistido 
por computadores e sistemas interactivos e periciais. 

1.5. APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO TRABALHO 

Após esta introdução apresentam-se 7 capítulos, apoiados em 
apêndices, destinados a aliviar o texto, cujo conteúdo se pode descrever 
sinteticamente da seguinte forma: 

No Capítulo 2 define-se os problemas em estudo, de uma forma 
sintética, especialmente o problema primário de optimização tridimensional. 

No Capítulo 3 faz-se uma revisão dos modelos matemáticos da 
área global dos sistemas de transporte de águas residuais, que incluem a 
optimização como componente, e que foi possível encontrar na bibliografia 
da especialidade. Para melhor sistematização resume-se a informação 
relevante recolhida num quadro comparativo. Podem, assim, inferir-se as 
vantagens e desvantagens de cada um deles e avaliar as lacunas dos 
modelos anteriores, que agora se pretendem cobrir. 

No Capítulo 4 resumem-se os aspectos técnicos da prática do 
projecto de sistemas de águas residuais, que se tornarão fundamentais para 
a definição técnica do modelo. É incluída informação sobre tipos de sistemas, 
regras de traçado em planta e em perfil longitudinal, cálculo de caudais, 
fórmulas de dimensionamento para várias secções, critérios de projecto a 
utilizar como restrições. Além disso é sistematizado o modo de condução do 
processo. 



O Capítulo 5 apresenta os aspectos da formulação, estruturação e 
resolução do modelo de engenharia e de optimização. Define-se a função 
objectivo e as respectivas restrições e desenvolvem-se os algoritmos 
propostos. Apresentam-se, no total, 10 submodelos, o que dá a ideia da 
dimensão do modelo abrangente. Entre esses submodelos destacam-se os 
relativos a busca da implantação de custo mínimo, a optimização do perfil 
longitudinal de uma rede com implantação imutável, a determinação de 
custos e análise económica e aos aspectos de natureza hidráulica. 

As técnicas utilizadas são afloradas, mas só ao nível suficiente 
para introduzir os algoritmos. Utiliza-se com frequência o apoio gráfico 
ilustrativo ou diagramático para tornar o texto mais acessível. 

Descrever em traços gerais o programa de computadores,corolário 
do modelo formulado, é o que se efectua no Capítulo 6. Esse programa, 
elaborado em TRUE BASIC@ para micro-computadores pessoais. foi 
totalmente escrito pelo autor. A estrutura tem uma base dialogante, com 
inferência interna de opções numa base "semi-inteligente" por rastreio e 
transitividade, de forma a poder evoluir no futuro para um processo 
inteiramente pericial ajustável. A informação consta de bancos de dados e 
ficheiros externos acessíveis e actualizáveis para cada utilização ou em 
permanência, possibilitando uma resposta totalmente flexível a possíveis 
mudanças de legislação e características de mercado. 

Em termos de pré- e de pós-processamento do modelo, isto é, 
entrada de valores das variáveis fundamentais e saída de resultados, 
adoptou-se uma estrutura profissionalizada que tivesse em conta, embora a 
um nível simplificado e no estritamente vantajoso, as tecnologias de CAD, 
resultando peças escritas e desenhadas que permitissem uma aplicação 
directa em projecto concreto. Aspectos secundários tiveram, assim, que ser 
tratados, tais como a elaboração de um processador de texto rudimentar que 
permite fazer saír um processo de concurso e uma memória descritiva, 
adaptada a cada caso através de regras de inferência e enquadramentos 
padronizados. Utilizando adicionalmente um processador de texto 
profissional é possível ,no final, adaptar estes documentos com um esforço 
mínimo. 

No Capítulo 7 exploram-se as potencialidades do modelo através 
de exemplos (sintéticos ou com raiz na prática portuguesa), que se 
pretenderam tipificados. Apresentam-se redes separativas simples e uma 
rede em que existem colectores separativos pluviais e domésticos em 
paralelo, porventura um dos aspectos mais inovadores deste modelo. A 
apresentação de um emissário doméstico ajuda a entender a grande 
flexibilidade do programa que se adapta, ao contrário de grande parte dos 
existentes, a variação dos factores de ponta nesta situação. Também é 
exemplificada a utilização de excepções as restrições, a localização 
económica de estações elevatórias, a expansão de redes, a localização de 
caixas de visita de cabeceira e, evidentemente a localização tridimensional. 

Para remate do trabalho identificam-se no Capítulo 8 as principais 
conclusões, discutindo-se as limitações e potencialidades do modelo, 
culminando o texto com sugestões para o prosseguimento da investigação 
nesta área que o próprio autor tem intenção de continuar de imediato. 



Capitulo 2 

DEFINIÇAO DO PROBLEMA 





CAP. 2 - DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

2.1. CONSIDERAÇOES GERAIS 

Tal como se referiu no Capitulo anterior a formulação do problema 
é relativamente complexa, devido ao seu carácter abrangente. Impõe-se, 
portanto, a sua definição clara, que permita o acompanhamento dos capítulos 
em que serão descritos os pormenores. 

O problema fundamental a ser tratado nesta dissertação é a 
optimização simultânea do traçado em planta e em perfil longitudinal 
(tridimensional) de redes de drenagem de águas residuais comunitárias e 
pluviais. Colateralmente tratam-se, contudo, outros problemas tendentes a 
conferir ao modelo um carácter global e passível de utilização prática 
profissional na execução de estudos e projectos. 

Como esses subproblemas são, em regra, utilizados na solução do 
problema fundamental todo o desenvolvimento do trabalho assentará na 
optimização tridimensional, que constituirá o fulcro do processamento do 
modelo a propor. 

Os submodelos secundários poderão ser usados isoladamente 
(por exemplo, os modelos de cálculo das características do escoamento em 
análise hidráulica de colectores) ou constituir inputs dos modelos primários 
(por exemplo, os modelos de custos). 

Além da fase de processamento do modelo há outras duas fases, 
que correspondem as tarefas de ligação do modelo com o exterior, quer 
através da entrada de dados e do seu tratamento e verificação (na fase de 
pré-processamento), quer através do arranjo e da saída de resultados (no 
pós-processamento). 

O pré-processamento estará ligado aos sistemas dialogantes e aos 
suportes de informação (bancos de dados) para a utilização no 
processamento. O pós-processamento corresponderá ao tratamento 
profisionalizado dos resultados do processamento. O ensaio da utilização de 
técnicas de CAD a um nível simples será um objectivo. 



Note-se que é díficil, em certos casos, separar completamente as 
várias fases. Por exemplo, os submodelos de custos podem ser relacionados 
com a fase de processamento ou de pré-processamento. O mesmo sucede 
com os sistemas dialogantes, dado que, após o pré-processamento, podem 
ser pedidos esclarecimentos ou decisões ao utilizador. 

O problema da optimização tridimensional formula-se da seguinte 
forma geral: 

dados (no todo ou em parte): 

-a localização de uma descarga final ou de um conjunto de 
descargas finais possíveis, com eventuais redundantes; 

-um conjunto de percursos possíveis para traçado de 
colectores; 

-um conjunto de caixas de visita obrigatórias ou singulares; 

-um conjunto de troços com entrada de caudal no seu 
percurso (de valor conhecido ou determinável); 

-os necessários critérios de projecto, incluindo os elementos 
topográficos das caixas e dos troços e as restrições locais; 

determinar (no total ou em parte) as seguintes características do 
sistema de drenagem, em função dos objectivos e dos meios e 
dados disponíveis: 

-o número óptimo de bacias, a sua constituição geométrica e 
a localização óptima da descarga correspondente a cada 
bacia; 

-as secções de transporte e as cotas de soleira das 
extremedidades de cada colector (admite-se que as outras 
coordenadas são implícitas nas coordenadas das caixas de 
visita); 

-a obtenção dos sentidos de escoamento de cada troço, que 
definem a estrutura arborescente e, consequentemente, os 
caudais; 

-o número e as coordenadas das caixas de visita de 
localização variável (no caso da localização fixa em planta a 
única coordenada com variação livre é definida pelas cotas 
dos colectores afluentes. 



Na Figura 2.1 apresentam-se esquemas de problemas 
equacionáveis no âmbito da localização tridimensional. 

Nesta dissertação não serão .consideradas. as hipóteses das 
alíneas b) e e) da Figura 2.1, por serem incompatíveis com os meios 
computacionais disponíveis.Também a alínea d) da mesma figura só será 
tratada de uma forma indirecta. A situação da alínea a) admite-se que 
engloba a busca dos sentidos óptimos de escoamento, inclusivamente 
quando o objectivo não é seleccionar constituição de bacias. Por último deve 
referir-se o caso da alínea c) em que os dois colectores AC e AB poderão 
coexistir mas, nesse caso, existindo ligação física a câmara A somente num 
deles. Este tipo de problema também está incluído indirectamente no caso da 
alínea a), que será o problema fundamental a ser tratado. 

A apresentação gráfica anterior não faz sobressair, a excepção da 
alínea e), a terceira dimensão do problema, isto é, a profundidade de 
assentamento dos colectores, embora ela tivesse sido considerada no texto. 
Aparentemente deveria definir-se a optimização do traçado em planta, mas 
tal não acontece, uma vez que o perfil longitudinal depende da implantação e 
é praticamente im possível estudá-los separadamente1 . 

Assim, dever-se-á definir o problema de optimização do perfil 
longitudinal de uma rede de implantação conhecida, podendo essa 
implantação ser gerada num processo de optimização tridimensional ou 
fornecida a priori. Em termos práticos a maioria dos trabalhos conduz ao 
traçado antecipado da implantação das redes pelo que este subproblema 
tem uma identidade própria e será tratado no parágrafo seguinte. 

2.4. DEFINIÇAO DO PROBLEMA DE OPTIMIZAÇAO DO PERFIL 
LONGITUDINAL 

O problema de optimização do perfil longitudinal, dada uma 
implantação, consiste na selecção das dimensões das secções e das 
inclinações e cotas de extremidade dos colectores de forma a obter uma 
função objectivo minimizada (custo tradicionalmente) sem colidir com as 
restrições. 

Os conceitos de energia que serão descritos no Capítulo 4 estão 
ligados aos problemas económicos, como se pode observar da análise de 
uma das equações de escoamento que se apresentará. Tomando a equação 
de Manning, por exemplo, pode ser verificado que, para uma dada secção, 
se pode conseguir escoar mais caudal aumentando a inclinação. Também se 
obtém o mesmo resultado fixando a inclinação mas aumentando o diâmetro. 
Assim, para um mesmo caudal, existe um conjunto de pares de valores de 
diâmetros e inclinações, variando na razão inversa, que satisfazem a 
igualdade, admitindo, obviamente, rugosidade constante. 

1 Embora isso tenha sido efectuado em estudos anteriores, como se descreverá no 
Capítulo seguinte, admitindo constantes em toda a rede os diametros e as alturas de escavaçi30 
dos colectores, o que se afasta muito da realidade. 



Dados  de  e n t r a d a  B a c i a  Ú n i c a  D u a s  b a c i a s  

a) Definição de bacias e localização óptima de descargas 

b) Definição de coordenadas de câmaras de visita, com 
possibilidade de variação alargada do traçado em planta 

[ai 
+caixa ob r i ga tó r i a  
+caixa facu l ta t i va  
- - - - - t ra jec to  facu l ta t i vo  
+trajecto fi na1 c o m  sen- 

t ido de escoamento 

Figura 2.1 - Esquemas de situações formuláveis no domínio da 
implantação óptima (continua na página seguinte) 



Ligacão do nó genérico A- lo hipótese 20 hipótese 
-dados de base 

c) Definição das ligações entre caixas (fixas), dados os sentidos de 
escoamento 

d) Determinação do número e localização óptima de caixas de visita 
intermédia 

Optimização tridimensional absoluta com informação em 
espacial 

malha 

I-iEGGq 
+caixa obrigatória 
+caixa facultativa 
----- trajecto facultativo 
+trajecto fi na1 com sen- 

tido de escoamento 

Figura 2.1 (continuação) - Esquemas de situações formuláveis no 
domínio da implantação óptima. 



Tanto o diâmetro como a inclinação influenciam os custos, dado 
que a última está relacionada com as alturas de escavação. O modo como 
actuam as duas influências não são independentes. O aumento do diâmetro, 
além do seu próprio custo, faz aumentar ligeiramente a profundidade e a 
largura da vala; o aumento da inclinação, em cota inicial fixa, aumenta a 
profundidade de escavação e, eventualmente, a largura da vala e a 
necessidade de efectuar rebaixamento do nível freático e a entivaçáo, 
aumentando ainda a probabilidade de aparecimento de rocha. A análise de 
custos implica, portanto, basicamente, uma contraposição entre a 
manutenção de um diâmetro a custa do aumento de inclinações e 
escavações ou a utilização de um diâmetro maior. 

No caso de redes de colectores, as hipóteses de combinação entre 
inclinações e diâmetros, compatíveis para o mesmo objectivo, adquirem uma 
grande dimensionalidade, não sendo possível ao engenheiro ajuizar todas 
as hipóteses, de uma forma minimamente exequivel. Por exemplo, sem 
considerar as restrições nem as implicações económicas, admitindo 1 0 
colectores e 5 diâmetros utilizáveis obtém-se cerca de 10 milhões de 
hipóteses. 

A experiência fornece elementos que permitem reduzir essa 
dimensionalidade e conseguir atingir resultados satisfatórios. Porém, 
geralmente a experiência é mais uma palavra utilizada do que uma realidade 
e, como se demonstra com os modelos de optimização, os resultados são em 
regra insatisfatórios, limitando-se a análises locais, sem atender as 
implicações na restante rede. 

Este problema constitui uma melhoria sobre os métodos 
convencionais de projecto. Nestes alguma optimização pode ser efectuada, 
com experiência do projectista, mas o seu efeito é local por ser extremamente 
difícil armazenar informação sobre as consequências de uma decisão nos 
troços sequentes a decisão tomada. 

A Figura 2.2 apresenta um esquema sobre alternativas de 
traçado, que pretende contribuir para o esclarecimento da situação. 

Figura 2.2 - Alternativas ao traçado em perfil longitudinal- 
- I lustração. 



2.5. DEFINICAO DO PROBLEMA DE EXPANSAO ÓPTIMA 

Tratar o problema da optimização da expansão das redes constitui 
um dos objectivos deste trabalho e o mais complexo de todos os problemas 
equacionáveis. Não foi, porém, considerado o problema fundamental por 
razões metodológicas. 

Com efeito, se fosse considerado o problema da expansão como 
principal, tornar-se-ia mais complicada a formulação de todo o modelo, que 
haveria de contar com novas componentes relativamente a potencial 
substiuição de colectores existentes. O problema da expansão é assim, 
considerado como uma extensão dos problemas desenvolvidos nso 
subcapitulos anteriores, ganhando clareza toda a dissertação. 

De uma forma geral o problema define-se da mesma forma que as 
anteriores somente havendo a crescentar restrições respeitantes a análise 
hidráulica da parte existente. Dessa forma muito mais alternativas serão 
eliminadas por não existir capacidade hidráulica ou haver incompatibilidade 
de diâmetros e cotas de chegada. Em termos de substituição de colectores, 
essa opção corresponde a um custo adicional a contabilizar, devendo a 
análise económica de alternativas ser extendida a parte existente. 

No que diz respeito a optimização da implantação o problema é 
semelhante a procura de bacias óptimas entre descargas potenciais, 
correspondentes a câmaras de visita existentes (Figura 2.1 a)), embora as 
consequências na rede existente (restrições de capacidade e custos 
sequentes) tenham que ser consideradas. 





Capitulo 3 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 





Existem duas áreas fundamentais de investigação no domínio dos 
modelos matemáticos de optimização das redes de drenagem, que 
dividiremos também para efeito da análise do estado actual dos 
conhecimentos. nomeadamente : 

-dimensionamento económico (optimização do traçado em perfil 
longitudinal) de redes com traçado definido aprioristicamente; 

-optimizaçáo conjunta do traçado em planta e perfil longitudinal. 

Enquanto o primeiro problema tem vindo a ser estudado por muitos 
autores, o segundo só fugazmente tem sido tratado. Um último problema tem 
potencial para emergir numa fase seguinte, utilizando supercomputadores 
com processadores paralelos. Trata-se da optimização tridimensional 
absoluta, uma versão mais alargada do último dos problemas anteriores, que 
tentará efectuar uma verdadeira localização espacial dos colectores 
considerando todos os obstáculos espaciais (Figura 2.1 e)). 

O problema da expansão optimizada de redes não foi objecto de 
qualquer trabalho específico que tenha sido detectado na literatura, pelo que 
não se inclui na revisão apresentada. 

Além destes aspectos de optimização existem outros 
subproblemas indirectos que também podem ser abordados, o que se faz 
relativamente aos modelos de simples dimensionamento, aos modelos de 
estruturação de redes e aos modelos de custo. 

0 s  modelos de análise hidráulica em regime variável, por serem 
resolvidos por métodos numéricos, são incompatíveis, em termos de 
necessidades computacionais, com um processo de optimização em planta e 
perfil longitudinal, utilizando micro-computadores. Por esse motivo está fora 
do âmbito deste trabalho e não carecem de revisão. 

Os primeiros trabalhos publicados nesta rubrica surgiram em 1966 



e foram devidos a Holland, Deininger e Haith, tendo-se seguido outros que 
se apresentam seguidamente, por ordem cronológica, a fim de permitir 
avaliar a evolução da investigação. 

HOLLAND 1966 desenvolveu um modelo para uma rede 
doméstica em que as variáveis de decisão eram as cotas da soleira nas 
extremidades do colector. A função objectivo, não linear, foi linearizada, o 
que permitiu usar uma variante da Programação Linear (PL) denominada 
Programação Separável (PS). A solução fornecia diâmetros não comerciais, 
adaptados por uma técnica de busca aleatória unicamente na vizinhança da 
região óptima. O problema estudado limitou-se a 7 troços. 

DEININGER 196611 970 formulou o problema, sem o resolver, 
para o caso particular de um interceptor de águas residuais comunitárias, 
tendo admitido funções de custo lineares em função do diâmetro e d a  
profundidade média de escavação, e linearizado as restrições de velocidade 
mínima e máxima, a fim de permitir a resolução por PL. As variáveis de 
decisão são as mesmas usadas por Holland. O escoamento era a secção 
cheia e os diâmetros contínuos. 

HAITH 1966 utilizou a Programação Dinâmica (PD) num modelo 
académico, elaborado para colectores simples (sem junções) com 
escoamento a secção cheia. Considerou que a perda de energia no colector, 
correspondente a diferença de níveis entre as extremidades da soleira, era 
um recurso limitado e que, para as mesmas condições físicas e caudais 
escoados, o custo do colector dependia só do desnível entre as 
extremidades. O problema era a minimização de custos por repartição 
optimizada da energia total disponível. 

ALAN M. VOORHEES AND ASSOCIATES 1969 formulou 
simplesmente um modelo em PD, com o intuito de estimar o custo 
actualizado dos investimentos associados a construção e manutenção de 
redes de águas residuais em tarefas de planeamento de sistemas. 

ZEPP e LEARY 1969 desenvolveram um modelo tendo como 
base o modelo apresentado no parágrafo anterior com optimização por PD, 
seleccionando a alternativa mais económica para cada colector isolado em 
cada passo do dimensionamento sequencial, admitindo que a solução 
óptima global correspondia a agregação simples das soluções individuais. 
Desta forma os resultados deste modelo não são fiáveis. 

M ER EDITH 1971 utilizou PD em colectores sem junções 
restringindo os diâmetros finais aos diâmetros comerciais disponíveis no 
mercado. 0 s  colectores ou caixas de visita eram os estádios da PD, e as 
cotas da soleira eram os estados. As variáveis de decisão eram os desníveis 
entre as extremidades dos colectores 

LIANG 1971 aplicou PD a um sistema de condutas geral. Embora 
sem tratar directamente os sistemas de drenagem, corresponde a um marco 
interessante em termos conceptuais, que é importante referir. 

DAJANI e GEMMEL 1971 e DAJANI, GEMMEL e MORLOK 
1 972 utilizaram PUPS para redes separativas domésticas, transformando, 



quer a função objectivo quer as restrições, não lineares, num conjunto de 
segmentos lineares equivalentes. Foram considerados diâmetros contínuos e 
escoamento a secção cheia, o que resulta em soluções muito pouco 
optimizadas e práticas. 

MERRIT e BOGAN 1973 basearam-se também em PD, 
considerando as câmaras de visita como estádios e os diâmetros e cotas de 
soleira como variáveis de estado. As variáveis de decisão eram os diâmetros 
e as cotas da soleira na extremidade de montante de cada colector. 
Considera sistemas de bombagem sempre que a profundidade de escavação 
ultrapassa um valor máximo pré-definido, sem considerar os custos. Ao 
considerarem unicamente os diâmetros comerciais reduz-se até um valor 
razoável os casos analisados na PD. 

WILSON 1973 tentou utilizar Programação Geométrica (PG) em 
redes de drenagem tendo obtido resultados desencorajadores, que o 
levaram a substituição por PD. 

WALSH e BROWN 1973 melhora os resultados de Haith 1966, 
admitindo uma função objectivo mais elaborada e escoamento com utilização 
parcial da secção. O modelo tem duas fases: na primeira determinam-se 
quais as soluções possíveis que serão examinadas na fase seguinte, tendo 
em conta as restrições fundamentais (recobrimentos e inclinações mínimas); 
na segunda aplica-se a PD aplicando as restantes restrições (diâmetro 
mínimo, inclinação máxima e a progressão de diâmetros). 

DAJANI E HASIT 1974, utilizaram PL com diâmetros discretos 
em continuação do trabalho desenvolvido por Dajani et al 197111972 já 
descrito. Compararam três modelos de minimização de custos de redes de 
drenagem, todos baseados em variantes da PD. O primeiro modelo já foi 
descrito, tendo sido publicado em 1971; os restantes são objecto do novo 
artigo. O segundo modelo limita a solução encontrada a diâmetros comerciais 
embora admitindo ainda escoamento em secção cheia. Além das restrições 
de dimensionamento vulgares há necessidade neste modelo de incorporar 
restrições adicionais, devidas a linearização da função objectivo e a 
discretização dos diâmetros. O terceiro modelo adapta o segundo ao 
escoamento a secção parcial, mas com dificuldades de aplicação prática. 

DE6 1974 apresentou um modelo num domínio diferente mas 
próximo em termos de concepção, pelo que lhe é devido algum destaque. 
Tratou-se do dimensionamento económico de uma rede ramificada de 
distribuição de água de estrutura fixa, sendo contabilizados os custos da 
tubagem. Os consumos de água eram conhecidos em grandeza e 
localização. 

YEN, TANG E MAYS 1974 apresentaram um modelo baseado 
em Programação Dinâmica Diferencial Discreta (PDDD) para redes pluviais 
com os caudais determinados através do método Racional e em que se 
considerava o risco. 

MAYS e YEN 1975 utilizaram PD e PDDD para redes separativas 
pluviais, considerando-as como sistemas ramificados. As caixas de visita e os 
colectores eram os estádios, os estados as cotas das extremidades dos 



extradorsos dos colectores e as variáveis de decisão os desníveis entre os 
estádios. Aplicaram aquelas técnicas considerando que cada colector 
principal ou secundário era um subsistema não ramificado (sequencial) não 
sendo possível garantir o mínimo absoluto. 0 s  diâmetros considerados na 
solução eram comerciais. 

TANG, MAYS e YEN 1975 e MAYS, YEN e TANG 1975 
utilizaram o modelo dos mesmos autores publicado anteriormente com 
PDDD, tendo incluído na função objectivo o risco associado aos prejuízos 
sofridos por inundações urbanas e tendo considerado ainda o risco devido a 
incerteza nos parâmetros e equações. Desta forma pretendiam minimizar o 
total dos custos de investimento inicial e os custos devidos a prejuízos 
potenciais provocados por cheias, dentro do horizonte do projecto. O 
exemplo apresentado é pouco concludente dado referir-se a uma rede 
composta por 9 troços. 

MAYS e WENZEL 1976 e MAYS 1976 apresentaram uma forma 
inovadora para a PDDD, que reclamam mais eficiente, em que cada estádio 
era constituído, pelos colectores presentes entre duas linhas isonodais. A 
noção de linha isonodal correspondia a uma linha imaginária passando 
pelas caixas de visita unidas a descarga final pelo mesmo numero d e  
colectores. 

GUPTA, AGARWAL e KHANNA 1976 usaram Programação 
Não-Linear (PNL) sendo as variáveis independentes (de decisão) da função 
objectivo o diâmetro e a profundidade de escavação. A variável dependente 
era o custo por metro. A altura de escoamento foi fixada em dois terços do 
diâmetro. Cada colector era tratado separada e sequencialmente, sendo a 
ligação entre eles efectuada pela condição de decrescimento das cotas nas 
caixas. Esta ligação é insuficiente para garantir uma solução óptima global, 
ao contrário do que afirmam os autores, o que é reforçado pela existência de 
restrições côncavas. Eles reportam que, o algoritmo converge rapidamente e 
requer pouca memória de computador, apesar de se tratar de PNL, o que é 
devido a optimização troço a troço. Dado que o exemplo apresentado, sem 
maiores referências, tratou somente 6 troços encadeados linearmente não se 
pode extrapolar para situações práticas. 

LEMIEUX, ZECH e DELARUE 1976 utilizaram, para redes de 
drenagem pluvial urbana, um método de PNL para optimizar uma função 
convexa com restrições lineares. Admitia inicialmente que os diâmetros eram 
contínuos, corrigindo posteriormente este aspecto. Utilizou uma adaptação 
do método Racional para pré-determinar os caudais, fixos na optimização, 
ajustando-os no final. 

DAJANI, HASIT e McCULLERS 1977 adoptaram Programação 
Geométrica (PG) para resolução do problema tendo deparado com as 
dificuldades de arredondamento de diâmetros, que têm vindo a ser referidas. 
O tipo de rede era separativa doméstica. Comparam o processo com PUPS e 
com PD. A apresentação é conceptual e o escoamento a secção cheia. 

PRICE 1978 usou PNL. 0 s  diâmetros eram determinados de uma 
forma contínua e adaptados iterativamente para os diâmetros comerciais. Os 
caudais podiam, assim, ser dependentes da rede. A optimização era 



efectuada para diâmetros contínuos e com caudais aproximados. 0 s  
colectores seguintes a montante eram então mudados para os 
correspondentes comerciais mais próximos, recalculando-se os caudais e 
optimizando-se novamente a rede a jusante desse colector. A solução óptima 
era encontrada repetindo o processo o número suficiente de vezes. Como 
conclusão o autor considerou a PDDD mais robusta do que este processo. 

FROISE e BURGES 1978 integraram elementos de 
armazenamento num problema destinado ao dimensionamento económico 
de redes de drenagem pluvial. A técnica de optimização utilizada foi a PD. 

IMAN, McCORQUODALE e BEWTRA 1979 introduziram como 
principal inovação a consideração de custos de prejuízos provocados por 
cheias na função objectivo, cuja solução era obtida por PL. 

WALTERS e TEMPLEMAN 1979 mostraram que com a restrição 
de não permitir que decresça o diâmetro de montante para jusante se obtém 
soluções não óptimas com as formulações da PD efectuadas anteriormente. 
Para formulações rigorosas tem que haver duas variáveis de estado. 0 s  
autores apresentam um exemplo em que mostra esta característica. 

SOUSA 1980 apresentou um modelo para dimensionamento 
económico de redes gravíticas de drenagem de águas residuais 
comunitárias, utilizando PNL com restrições lineares. As variáveis de decisão 
eram os comprimentos dos colectores em cada troço, as quedas nas caixas 
de visita e a cota de soleira na extremidade de jusante do primeiro colector. 
0 s  diâmetros e as inclinações dos colectores eram parâmetros, dado que os 
primeiros são arbitrados previamente. As restrições garantiam um 
recobrimento mínimo e que a soma dos comprimentos dos colectores 
propostos para cada troço fosse igual ao comprimento total. A função 
objectivo não incluia o custo das caixas de visita, e as suas variáveis 
independentes eram o diâmetro do colector e a profundidade média do 
colector. Admitindo uma função de custo particular utilizou a Programação 
Quadrática. O modelo admite qualquer altura líquida máxima e verificação da 
auto-limpeza por velocidade ou poder de transporte. 

WALTERS 198111 982 apresentou um modelo específico para 
redes de drenagem pluvial com implantação pré-definida, usando PD e 
demonstrando a possibilidade de evitar as grandes necessidades 
computacionais desse método, embora sem poder garantir absoluta 
optimalidade. Além disso considerou a dependência entre as características 
do dimensionamento e os caudais de dimensionamento. Concluiu que com a 
restrição de não se admitir que os diâmetros de jusante possam ser inferiores 
aos de montante afluentes a caixa comum a PD era afectada necessitando de 
um espaço bi-dimensional para variável de estado. 

GUPTA, MEHNDIRATTA e KHANNA 1983 utilizaram PD, com 
redefinição dos estádios e estados em redes gravíticas de esgoto doméstico 
tendo reclamado baixas necessidades computacionais (memória e tempo de 
execução) e a obtenção da solução óptima. A adaptação consistia em utilizar 
dois subprocessos nas caixas de visita de junção, um para os colectores 
afluentes e outro para o colector de saída, resolvendo o problema de todos os 
colectores adjacentes a caixa simultaneamente. 



3.3. MINIMIZAÇÃO DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇAO DE REDES 

A optimização do traçado em planta de uma rede sem considerar a 
correspondente optimização do perfil longitudinal, isto é, considerando fixos 
os diâmetros e as inclinações dos colectores é um problema que não tem 
razões teóricas para existir, conduzindo forçosamente a soluções não 
optimizadas. Existiu, porém, dado que a optimização simultânea dos 
traçados, que será objecto do próximo ponto, por ser complexa, obrigou a 
utilização de modelos simplificados. 

LIEBMAN 1967 foi o percursor nesta área. Utilizou um método 
heurístico de busca para melhorar, reduzindo os custos totais, uma primeira 
tentativa de traçado em planta de redes gravíticas de esgoto doméstico, e 
definida aprioristicamente pelo utilizador. Todos os colectores tinham as 
dimensões e inclinações pré-definidas, e os caudais eram imutáveis, sendo 
ainda desprezados os aspectos hidráulicos de funcionamento. Também não 
se permitia a variação do diâmetro, o qual tinha um único valor na rede. O 
método de busca era o seguinte : de cada vez era alterado um colector, 
sendo mantida a nova configuração se o custo global decrescesse. A 
aplicação prática deste modelo é praticamente inviável, embora possa ser 
tentada para a implantação de interceptores, em casos particulares. A 
hipótese da utilização constante do diâmetro mínimo em toda a rede nem 
sempre é descabida da realidade, nas condições de redes de águas 
residuais comunitárias de pequenas dimensões. 

BARLOW 1972 formulou um modelo heurístico de busca, que não 
concretizou, para estabelecer inicialmente a trajectória do colector principal 
de uma rede de colectores de águas residuais domésticas. Considerava os 
caudais proporcionais a área de influência de cada nó. A implantação final 
era obtida usando as técnicas do caminho mais curto através de vários 
pontos. Em termos hidráulicos considerou escoamento a secção totalmente 
cheia. 

LOWSLEY 1973 utilizou a teoria das redes de custo mínimo. O 
algoritmo baseia-se na enumeração implícita e no conceito de colector 
tronco, que é o colector que possui o custo total, incluindo assentamento e 
escavação, mais elevado. Este modelo tem pouco potencial prático, uma vez 
que não modela as condições hidráulicas, nem admite mais do que um 
diâmetro, limitando as inclinações entre dois valores máximo e mínimo para 
um único diâmetro. 

3.4. MINIMIZAÇÃO DE CUSTOS CONSIDERANDO A VARIAÇAO 
SIMULTÂNEA DA PLANTA E DO PERFIL LONGITUDINAL 

O trabalho efectuado sobre a optimização simultânea do traçado 
em planta e em perfil longitudinal de redes de colectores não é muito 
extenso, dado tratar-se de um problema de grande dimensionalidade. 0 s  



modelos apresentados focaram aspectos particulares da optimização ou 
redes muito especiais. 

WILSON 1973 tentou a utilização da PG na solução deste tipo de 
problema. O insucesso final deveu-se ao elevado número de variáveis e 
restrições do tipo igualdade e posições de caixas de visita coincidentes. 

ARGAMAN, SHAMIR e SPIVAK 1973 formularam o problema 
muito simplificado, tendo utilizado PD para redes de águas residuais 
comunitárias, consistindo numa malha rectangular de colectores. As 
direcções do escoamento eram definidas antecipadamente. Como variáveis 
de decisão usaram os diâmetros e as cotas de soleira das extremidades dos 
colectores e a localização das cabeceiras. O modelo considera quer troços 
locais, que começam a seguir as caixas de visita mas não estão ligadas a 
elas, e por isso não as drenam (de cabeceira), quer troços principais ligados 
que as drenam. Qualquer dos tipos recebe contribuições de caudal no seu 
percurso. O processo de optimização determina se os troços são locais ou 
principais. A utilização prática deste modelo é difícil dado que requer grande 
tempo de execução e capacidade de memória computacional, mesmo em 
redes de dimensão relativamente reduzida e formato simplificado como o 
apresentado. 

MAYS 1976 e MAYS, WENZEL e LIEBMAN 1976 apresentam 
um trabalho que utiliza a PDIPDDD, com estádios em linhas isonodais, para 
redes pluviais de forma semelhante a de Argaman et al 1973. Um modelo de 
despistagem consistia em duas fases conjuntivas. Na primeira fase um 
modelo de optimização combinada variava simultaneamente a planta e o 
perfil. As "linhas de drenagem", linhas imaginárias a separar as caixas de 
visita para investigação de ligações possíveis, eram usadas para dividir o 
sistema em estádios. Em cada estádio da PDDD, um submodelo de ligações 
optimizadas determinava a implantação de custo mínimo nesse estádio. O 
processo de optimização simultânea era iteractivo (estádio a estádio), 
originando após cada iteração um sistema completo em planta e em perfil 
longitudinal. Para cada implantação gerada em cada iteração o modelo 
suplementar de dimensionamento económico em implantação fixa era usado 
numa segunda fase. Com este processo não pode ser garantida a 
optimização, dado que o modelo não permitia que o escoamento se 
processasse em direcção contrária as da descarga. Além disso admitia 
escoamento a secção cheia. 

WALTERS e TEMPLEMAN 1979 e WALTERS 1981 utilizaram 
PD para resolver um problema particular da optimização simultânea do 
traçado em planta e em perfil longitudinal aplicado a drenagem de estradas. 
Optimiza a localização e o número de câmaras de visita entre duas câmaras 
obrigatórias (fixas) e de drenos transversais ao longo de uma auto-estrada. 
Além disso trata o problema da localização óptima de colectores ortogonais 
em drenagem de estradas, admitindo o espaço de implantação praticamente 
sem restrições, embora com estes colectores sempre perpendiculares a 
directriz da estrada. As conclusões apresentadas não podem ser 
extrapoladas para redes mais gerais, uma vez que estas estruturas são 
rectilíneas e monolíticas. 

WALTERS e McKECHNIE 1985 apresenta um algoritmo para 



ligação de um conjunto de pontos-fonte a uma descarga, seleccionando-se 
os cortes de dois possíveis a sair de cada nó, e os diâmetros. O óptimo 
referido como global era obtido por PD. O procedimento era mais uma vez 
simplificado não se permitindo a variação do sentido de escoamento nos 
troços. 

TEKELI e BELKAYA 1986 publicaram um modelo para redes de 
drenagem de águas residuais comunitárias em que utilizaram um algoritmo 
clássico do caminho mais curto. Tal como autores anteriores o modelo faz 
drenar caixas e não colectores suprimindo-se no final trocos sem atender ao 
comportamento no seu percurso. Admite uma profundidade fictícia e um 
diâmetro constante, sem considerar o perfil simultaneamente. O sentido do 
escoamento é tendente a alcançar a descarga final, em qualquer situação. 

3.5. MODELAÇAO DO DIMENSIONAMENTO CORRENTE 

A modelação do dimensionamento corrente sem considerar os 
aspectos económicos de optimização tem sido extensa, mas sem grande 
interesse para a revisão bibliográfica dado que é muito repetitiva, tentando 
decalcar a prática da engenharia convencional. Estes modelos são, em geral, 
muito simplificados e resolvem problemas particulares. 

A revisão efectuada teve como objectivo a recolha de elementos 
sobre os métodos utilizados, possibilitando a elaboração de um modelo de 
síntese que contemplasse quase todas as opções utilizadas na prática. 
Também se pretendeu averiguar o nível de utilização das ferramentas CAD, 
área onde se verificou a falta de investigação publicada. Dos trabalhos 
existentes são destacados DECICCO 1968, LEVY e SANTOS 1979, 
LORINC 1982, MONTEIRO e ABREU 1983 e DESHER e DAVIS 1986. 

3.6. ALGORITMOS DE ESTRUTURAÇAO DAS REDES 

Para tratamento computacional é necessário utilizar um algoritmo 
que permita descrever solidamente a estrutura físico-geométrica da rede em 
estudo. Esse algoritmo foi no início, um dos óbices ao desenvolvimento dos 
programas, dado que ele deveria ser geral, para tratar todos os casos, 
eficiente em termos de memória ocupada e tempo de execução e requerendo 
dados de definição simples e sem restrições. 

Habitualmente a bibliografia não se refere ao tipo de algoritmo 
utilizado só havendo a notar dois artigos específicos sobre o assunto. Os 
métodos mais utilizados baseiam-se na designação criteriosa dos colectores 
simples (entre duas câmaras de visita), das caixas de visita ou na 
combinação destes. Concretamente há a referir: 

BERTHOUEX, WAGNER e SCULLY 1973 apresentaram um 
algoritmo baseado em linhas de drenagem, linhas imaginárias que passam 



pelas caixas de visita equidistantes, em termos de número de troços, a única 
descarga final. O método era muito laborioso e consumia muita memória de 
computador mas correspondia a um processo independente de numeração. 

MAYS 1978, por outro lado, utilizou um algoritmo mais apropriado 
para o dimensionamento económico com implantação pré-definida. 
Considera também linhas de drenagem a que chama "linhas isonodais" e os 
troços são reconhecidos pela correpondente linha isonodal e pela caixa de 
visita de montante respectiva. Embora refira a possibilidade de utilizar mais 
do que uma descarga final não é, aparente, tal como relativamente ao autor 
anterior, que os resultados sejam eficientes. 

SOUSA 1980 utilizou uma numeração sequencial dos colectores, 
de jusante para montante, sendo a geometria definida pelo número das 
caixas de visita de cabeceira e por um vector cujos elementos representam o 
número de colectores acumulados a jusante de cada uma dessas caixas 
(vector de configuração da rede, onde cada elemento indica o número de 
ordem do colector de cabeceira). Na numeração sequencial o tronco era 
arbitrado e a ordenação começava no colector mais a jusante prosseguindo 
para montante. Nas confluências a numeração prossegue indistintamente 
para qualquer ligação, a qual deve continuar até a respectiva caixa de visita 
de cabeceira. Chegada a esta a numeração regressava ao colector principal. 
Não é aparente neste trabalho que a numeração se efectue 
independentemente da entrada dos dados. 

LEVY e SANTOS 1979 usaram um algoritmo rígido que 
necessitava da entrada de dados codificados como a ordenação de cursos 
de água. Os inconvenientes eram vários: necessidade de utilização de um 
número elevado de caracteres para muitas cabeceiras; impossibilidade de 
inclusão automática de designações das caixas de visita intermédias ou 
outras adaptações, sem ter de se reordenar a rede; eficiência computacional 
limitada; impossibilidade de utilização de letras; utilização de um artifício 
exterior ao programa para tratar ligações com mais de dois colectores 
afluentes a uma caixa; tal como na sequência obrigatória de entrada dos 
dados o utilizador teria que conhecer a técnica antecipadamente. 

3.7. MODELOS DE CUSTO 

O Quadro 3.1 apresenta um resumo dos principais modelos de 
custo de construção de colectores utilizados nos modelos de optimização. 
Por se tratar de informação sistematizada reserva-se para o subcapítulo 
seguinte a análise dos dados retirados. 

Relativamente a órgãos especiais e nos modelos que foram referidos 
anteriormente somente foram reconhecidos dois modelos de custo de 
construção de câmaras de visita por MAYS 1976 e WALTERS 1981. Outros 
órgãos especiais não são referidos nestes trabalhos, embora se possam 
encontrar em outros campos. Por exemplo WATER RESEARCH CENTRE 
1974 apresenta um conjunto alargado de modelos; também PEREIRA e 
CAMARA 1985 apresentaram um projecto de desenvolvimento de funções 



Quadro 3.1 - Resumo da revisão dos modelos de custo de colectores 
- 

AUTOR 

NOTAS : 

.. 
MEREDITH 1971 

BARLOW 1972 

WILSON 1973 

DAJANI et a1 1974 

LEMIEUX et a1 1976 

GUPTA 1976 

SOUSA 1980 

WALTERS 1981 

DESHER 1986 

L 

S~MBOLOS UTILIZADOS: 
a,b,c,d, n -coeficientes ou expoente adimensionais 

D -diâmetro do colector, metros 
H -profundidade media de escavaçáo (à soleira), metros 
V -volume de escavação por comprimento unitário, metros cúbicos 
e -custo unitário da escavação, un. monet./metro cúbico 

REC -recobrimento médio (ao extradorso), metros 
A -sinal de potência 

Todas as equaçóes foram adaptadas ao Sistema Métrico. 
Náo sendo referida a data valor, por falta de informação. tem que se admitir 
um período anterior à data da publicação, que se estima em media em dois anos. 

FUNÇAO DE CUSTO (por metro) OBSERVAÇ~ES 

D=<0,9; H<3 : 118D+8,6H-19.6 
D=<0,9;H>3: 64D+12,6H+5,4HD-31,6 
D >0,9 : 32,2D+52,7H-347 

aV+bDAn 

7,9D+2,6REC-0,3 

a+bDA2+cHA2 

a+bDAn+eV 

20,5+85DA1 ,77+1 ,5HA2+12,6DHA1 ,14 
INSTALAÇAO: 9,5+85DA1 ,77 
ESCAVAÇAO: k+mD=11+1 ,4DA2+1 2,6HA1 ,14 

a+bDAn+(c+dD)H 
coeficientes a, b, n, c, d por ordem: 

1 -13; 7685; 1,25; 101;415 
2) 324; 9644; 1,85; 110;391 
3) 465; 19035 ; 2,25; 131; 2 8 5 
4) 263; 7058 ; 1,20; 243; 9 8 6  
5) 267; 9798 ; 2,l O; 2,40; 9 9 5 
6) 284; 26906 ; 2,65; 3,28; 7 8 8  

D=0,15: 2,8+4,1 REC 
D=0,225: 5,7+4,1 REC 
D-0.3: 8,9+4,1 REC 
D=0,375: 12,3+4,4 REC 
D=0,45: 15,9+4,7 REC 
D=0,525: 19,7+5,0 REC 
D=0,6: 23,7+5,3 REC 

8,62DA1 ,47+0,78HA1 ,16 

ousadas por MAYS 1976 
~custosemD6lares 
4 instalaçao da tubagem 

*custos em Libras 

.dadosda /ndia 

*modelo çintbtico 
*custos em Escudos/Jan.80 
*O/O: terra; o resto: rocha 
1) gr6s cerâmico, 100% 
2) fibrocim. revest., 100% 
3) PVC, 100% 
4) grês cerâmica, 50% 
5) fibrocim. revest., 50% 
6) PVC, 50% 

*modelos sintbticos 
-custos em LibrasIMarço 87 

*custos em Dólares/1982 
as6 para betáo armado 



funções de custo adaptadas a Portugal, para a área do saneamento básico. 

Quanto a custos minimamente fiáveis de exploração a vasta 
literatura consultada é omissa. 

3.8.1. Optimização do perfil longitudinal 

A resolução tem recorrido fundamentalmente a métodos clássicos 
de optimização para minimização de uma função objectivo não-linear, a qual 
foi algumas vezes substituída por troços linearizados grosseiramente 
equivalentes. 

A utilização da PL foi tentada com insistência, dado existirem 
algoritmos padronizados capazes de resolverem qualquer tipo de problema 
linearizável. 0 s  resultados foram, porém, desencorajadores, tendo sido mais 
ou menos abandonada, devido as dificuldades em discretizar os diâmetros 
da solução e em linearizar a função objectivo de características não-lineares 
e algumas restrições. 

Em relação a utilização prática de diâmetros contínuos saídos 
destas aplicações o arredondamento dos valores encontrados para os 
diâmetros comerciais mais próximos é imprecisa e pode originar condições 
de mau funcionamento hidráulico-sanitário, o que não é um aspecto inputável 
unicamente a esta técnica. Em geral o arredondamento faz-se para o 
diâmetro comercial imediatamente superior o que garante a capacidade de 
transporte mas pode reduzir demasiado a altura líquida. Relativamente a 
dimensionalidade dos problemas eles encontram dificuldades práticas em 
serem utilizados em computadores pessoais, dado que o cálculo matricial é 
exponencial com o número de linhas. 

As crescentes eficiências computacionais trouxeram a 
possibilidade de utilização da PNL, capazes de lidar com um grande número 
de variáveis. Porém o problema é sempre de difícil resolução, especialmente 
devido a dimensionalidade, as características discretas da função objectivo, 
descontinuidades e restrições não lineares. 

Tem sido a PD (BELLMAN 1957 e, BELLMAN e DREYFUS 
1962) que tem alcançado mais aderentes. Além dos sistemas serem 
sequenciais a PD também tem as vantagens de poder tratar diâmetros 
discretos e funções de custo e retrições não lineares e descontínuas com 
restrições não lineares. 

O problema fulcral deste processo de optimização é a definição da 
gama de cotas e do espaçamento entre elas, que pode levar a uma excessiva 
necessidade em tempo e memória computacional ou a uma refinação menor 
da solução. Este problema tem vindo contudo a ser ultrapassado. A 
dificuldade em encontrar uma solução óptima absoluta aumenta com a 
dimensão do sistema, pois existe uma dependência exponencial do tempo de 



execução e memória computacional necessária em relação a dimensão 
devido ao grande número de valores que as variáveis de estado podem 
tomar. 

Outras vantagens em ralação aos métodos precedentes são a 
possibilidade de considerar funções objectivo e restrições não formatadas 
especificamente e de incluir os custos das caixas de visita e de outros órgãos 
acessórios e os factores locais de custo, embora estes últimos não tenham 
sido considerados até ao presente. Como desvantagens podem também 
referir-se a maior dificuldade em efectuar análise de sensibilidade. A 
consideração das caixas não é excessivamente importante nos resultados 
finais como veremos . 

A PDDD (HEIDARI 1970 e HEIDARI, CHOW, KOKOTOVICH e 
MEREDITH 1971) é uma extensão da PD, criada com o objectivo de reduzir 
a grande necessidade de memória computacional do método anterior. Trata- 
se de uma utilização iterativa da PD. Embora necessite de menos tempo de 
execução em computador em relação a PD não garante a solução global 
óptima (TURGEON 1982). Necessita de muita memória de computador se 
utilizada em redes grandes e com vários ramos secundários. Novas 
formulações da PD têm contudo diminuído estas vantagens nos trabalhos 
mais recentes indicados. 

Tanto a PD como a PDDD têm a grande vantagem de poderem 
utilizar flexivelmente vários tipos de funções de custo, lineares ou não 
lineares. 

O Quadro 3.2 apresenta o resumo das características dos 
modelos principais apresentados na bibliografia. 

Com base na análise deste quadro e no que foi referido 
anteriormente poderemos deduzir que o problema está em fase muito 
avançada de investigação, embora ainda necessite de complementos, 
nomeadamente na busca de técnicas mais eficientes em termos de rigor e 
velocidade de processamento, de modo a permitir uma util.ização 
generalizada por parte dos técnicos. A aplicação em micro-computadores 
pessoais, até agora evitada, terá que ser um passo nesse caminho. 

Tem havido uma sucessiva falta de rigor na definição da função 
objectivo ou das restrições hidráulicas, construtivas e sanitárias. A maior 
parte dos autores procurou simplesmente aplicar algoritmos padronizados de 
optimização, já existentes, sem se preocuparem com a validade prática e 
universalidade. Uma grande parte dos estudos não podem ser considerados 
consistentes, por simplificarem demasiadamente a função a optimizar ou as 
restrições, ou utilizarem a titulo simplesmente ilustrativo parte dos dados. 

Para esta rubrica do problema formulado, poderemos apontar as 
seguintes lacunas no estado da arte: 

-consideração de funções objectivo (de custo) agregadas e gerais: 
aumentando pouco o tempo de execução e a memória computacional 
consumida devem utilizar-se modelos de custos desagregados, semelhantes 
as medições e orçamentos correntes, tendo em atenção as variações dos 



factores locais, colector a colector; deve notar-se que só raramente são 
incluidos na optimização os custos das caixas de visita. 

-discretização dos diâmetros quando considerados como 
contínuos: este problema só se coloca quando são utilizados certos 
algoritmos, provocando soluções não-óptimas; 

-consideração de um único tipo de secções e materiais; os 
modelos existentes nesta área só tratam secções circulares e admitem um 
único material; 

-modelação dos aspectos hidráulicos e construtivos: poucos 
modelos consideraram as condições de escoamento para o caudal de 
projecto e nunca são consideradas as resistências mecânicas dos colectores, 
por exemplo; 

-pouca flexibilidade e generalidade nos métodos utilizados, nas 
entradas de dados e nas saídas de resultados: quase todos os modelos são 
específicos para resolverem um determinado problema; 

-falta de consideração explícita dos órgãos especiais tais como 
câmaras de corrente de varrer, estações elevatórias, sifões invertidos: 
quando são incluídos não o são automaticamente em termos de decisão; 

-capacidade e tempo de execução necessários em computador 
para aplicações práticas: as utilizações em micro-computadores terão que ser 
preferenciadas; 

Estes factores têm limitado a utilização prática dos modelos, que 
deve ser sempre um objectivo indirecto da investigação. E aconselhável a 
extensão a casos não estudados, como por exemplo, a optimização de redes 
de drenagem separativas domésticas e pluviais em paralelo, a inclusão de 
factores de custo locais numa função objectivo que varie de acordo com as 
condições locais de cada troço. Convirá investigar técnicas mais rápidas que 
possam tratar os problemas com maior rigor e generalidade, de forma a 
poderem ter uma utilização mais comum. 

De facto, uma das conclusões mais relevantes desta análise é que 
não há notícia de uma utilização corrente destes modelos nos escritórios de 
engenharia, pelo que a ligação as técnicas de CAD, aos sistemas 
dialogantes, a análise hidráulica, etc. deve ser incrementada. 

3.8.2. Optimização do traçado em planta e em perfil longitudinal 

Relativamente ao problema do traçado optimizado simultâneo dos 
colectores em planta e em perfil longitudinal o assunto está num estado ainda 
inicial da investigação, não se conhecendo modelos com potencial de 
utilização prática. 0 s  autores anteriores basearam a solução em demasiadas 
simplificações e mesmo assim não conseguiram obter resultados com 
interesse ou realidade prática. Entre os problemas encontrados sobressaem, 



Quadro 3. 

Sep. de bg. res. comunitárias 
Separativa de bguas pluviais 

KDECCXCTCXES 
MAximo total(') 
Máximo de aplicaçóes - 
Superfície livre 
Permanente e uniforme 
Variado 
SecçBo totalmente cheia 
Secção parcial e varibvel 
Secção parcial mas fixa 

OPTIMIZAÇÁ~ DO PERFIL 
Progr. Linear (incl. Separhvc 
ProgramaçBo Dinâmica (PD) 
PD Diferencial Discreta 
Programação Nlo-linear 
MQtodos Heurlsticos 

OPTIMIZ DA PLANTA 
Programação DinAmica 
P D Discreta Diferencial 
Enumeração implícita 
K caminhos mais curtos 
MQtodm heurísticos 

I Sentidos restrictos 

I Perfil optimizado em conjunto 
Perfil não optimizado 

vAR~VES DE DECLSÁO 
Desnível entre cotas extremas 
Comprimento dos colectores 
Quedas nas caixas de visita 
Cota de sol. a jus. do 1 coIect( 
Diametros dos colectores 

.contínuos 
.contínuos arredondados 
.discretos 

Inclinaçbes dos colectores 
Cota de soieira a mont do cd. 
Cota de soieira a jusante do c01 
Profundidade de escavação 
Localização das cabeceiras 
REsmw 
Lineares 
Linearizadas 
Nao lineares 

Recobrimento minimo 
Altura máxima de escavação 
Velocidade mbxima 
Velocidade mínima 
Altura de escoamento máxima 
Poder de transpone 
Inclinação máxima 
inclinação minima 
Diãmetro minimo 
Progresso de diâmetros 
PmgressBo de cotas 
Soma dos compimentos-dado 
Alinhamento pela geratriz sup 

NNFCxçcECUSTO 
Colectores (**) 
Caixas de visita 

pouco indicativo por falta de 
" Ver Quadro 2.1 

- Resumo da revisão bibliográfica (continua) 
Hoiland Deininger Haith anl 72: Bariow Argaman Lowsley 

Dajani et et al 

1966 1966 1966 7 4 9 7 7  1972 1973 1973 



Quadro 3.2 - Resumo da revisão bibliográ 
CARACTER~STICAS 

TIPO DE R E M :  
Sep. de bg. res. comunitarias 
Separativa de águas pluviais 

NDECOLHSTORES 
Mbximo total(*) 
Máximo de aplicações - 
Superflcie livre 
Permanente e uniforme 
Variado 
Secção totalmente cheia 
SecçBo parcial e variável 
Secção parcial mas fixa 

OPTIMIZAÇAO M3 PERFIL 
Progr. Linear (incl. Separa! 
Programação Dinamica (PD) 
PD Diferencial Discreta 
Programaçao Nao-linear 
MBtodos Heurísticos 

OPTiMIZ. DA PLANTA 
Programação Dinâmica 
P D Discreta Diferencial 
Enumeração implícita 
K caminhos mais curtos 
MBtodos heurlsticos 

. - YEN 

Isentidos restrictos I I  . 

I Perfil optimizado em conjunto 
Pefil nao optimizado I I 
VARhVEIç DE DEUSAO 
Desnível entre cotas extremas 
Comprimento dos colectores 
Quedas nas caixas de visita 
Cota de sol. a jus. do lP colectei 
Diâmetros dos colectores 

.mntínuos 
.contínuos arredondados 
.discretos 

Inclinaçbes dos colectores 
Cota de soleira a mont. do col. 
Cota de soleira a jusante do ml. 
Profundidade de escavação 

RESTR- 
Lineares 
Linearizadas 
Nao lineares 

Recobrimento mínimo 
Aliura máxima de escavaçáo 
Velocidade máxima 
Veloadade mínima 
Altura de escoamento máxima 
Poder de transporte 
Inclinaçao mhxima 
Inclinaçao mínima 
Diametro mínimo 
Progressão de diâmetros 
Progressão de cotas 
Soma dos comprimentos=dado 
Alinhamento pela geratriz sup. 

Colectores (") 
Caixas de visita 

' pouco indicativo por falta de pormenores 
" Ver Quadro 2.1 



em todo ou em parte: 

-o sentido do escoamento seguia a inclinação do terreno em 
determinado ponto; 

-partia-se de uma solução pré-concebida tentando refiná-la, o que 
vicia desde logo a solução final; 

-ao ignorar-se a diferenciação espacial dos custos, admitindo 
condições médias, corria-se o risco de passar as soluções encontradas por 
zonas geologicamente desfavoráveis, de elevada intensidade de trânsito ou 
densidade de infraestruturas subterrâneas; 

-a indicação de descargas finais pre-definidas, não permite 
optimizar a sua localização ou o seu número, incluindo a divisão automática 
em bacias drenantes; 

-os aspectos de fronteira noeadamente a localização e custo das 
estações depuradoras não eram considerados; 

-uma rede de dimensões médias pode ser subdividida para 
optimização separada, mas os resultados deixam, obviamente, de ter 
consistência global; em qualquer situação é a única forma de ultrapassar o 
problema da dimensionalidade; entende-se que será preferível em vez de 
dividir os sistemas com resultados duvidosos estudar um menor número de 
hipóteses globais com um procedimento rigoroso. 

3.8.3. Algoritmos de estruturação 

Existem actualmente vários algoritmos de estruturação que 
solucionam os problemas fundamentais, especialmente a indepedência em 
relação a entrada de dados. Contudo, a definição de redes malhadas de 
águas residuais transformáveis em redes arborescentes e a definição de 
várias subbacias não tem sido relatada na literatura. 

3.8.4. Modelos de custo 

A contabilização de custos nos modelos de optimização têm sido 
bastante ineficiente, o que faz pôr em causa os resultados práticos de alguns 
modelos. Notam-se as seguintes lacunas: 

-falta de consideração de factores locais; 

-impossibilidade de actualização das funções; 

-impossibilidade de fornecer estimativas pormenorizadas. 

Os modelos de custo utilizados servem na maioria dos casos para 
simples ilustração dos algoritmos, sem qualquer preocupação prática, 
correspondendo a situações médias. 



3.9. CARACTER~STICAS GERAIS A EXIGIR DO MODELO A 
ELABORAR 

Com base na revisão bibliográfica e na definição do problema, 
efectuada no Capítulo 2 é possível delinear as caracteristicas gerais a exigir 
ao modelo pretendido como corolário deste projecto de investigação. 

Uma das caracteristicas exigíveis é o seu carácter flexível, geral, 
interactivo e dialogante. Para corresponder a este requisito deverá conter o 
maior número possível de opções agrupadas em "menus", mensagens de 
erro e ajuda e sistemas interpretativos. 

Deve ser independente das alterações potenciais, que seja 
necessário realizar no futuro, por força da mudança da legislação ou das 
caracteristicas comerciais das tubagens, por exemplo. Deve ser também 
passível de outras opções, que actualmente não sejam implementadas. 

Um exemplo de máxima generalidade consiste no facto de se 
poderem introduzir algumas equações no modelo sem ser necessário aceder 
a versão fonte do programa de computadores. Alguns dos melhoramentos 
que a investigação de base ou aplicada vá produzindo poderão ser 
contemplados sem recorrer a novas versões. Também a concepção modular 
do programa deverá permitir que facilmente sejam incorporados outros 
módulos. No caso presente, por estar fora do âmbito definido para o trabalho, 
por exemplo, o cálculo em regime variável, que cada vez mais terá que se 
impor no meio técnico e a incerteza das variáveis físicas (percentagens de 
rocha, por exemplo), hidráulicas e hidrológicas. 

Deverá conter como opções de saídas de resultados todas aquelas 
que os profissionais de engenharia utilizem vulgarmente. Se os resultados 
em termos de eficiência e rentabilidade de execução de projecto forem 
conseguidos cada vez um maior número de pessoas recorrerá a técnicas 
mais avançadas. Deverá conter, portanto, um carácter formativo e informativo. 

Relativamente aos aspectos de optimização o modelo deverá ser 
eficiente, com entradas simples de dados, incluir estruturas especiais e 
responder a problemas mistos (vários tipos de redes, expansão, optimização 
simultânea de ambos os traçados. Deverá ainda possuir vários tipos de 
algoritmos, permitindo ao utilizador fazer uma escolha entre o rigor 
pretendido, os dados disponíveis e o tempo requerido. 





Capítulo 4 

A PRÁTICA DO PROJECTO DE REDES DE DRENAGEM 





CAP. 4 - A PRATICA DO PROJECTO DE REDES DE DRENAGEM 

O modelo que se vai apresentar pretende possuir características 
marcadamente práticas. Por essa razão se entende conveniente apresentar 
um Capítulo em que é introduzida sumariamente a parte técnica dos sistemas 
de engenharia. Desta forma se poderá tratar posteriormente os pontos 
ligados a este assunto de uma forma livre, evitando-se dúvidas de 
interpretação. 

Tratando-se de uma matéria pluridisciplinar, a dissertação fica 
mais acessível a técnicos da área de Investigação Operacional com interesse 
na matéria, mas que não conheçam os conceitos específicos de engenharia. 

4.2. ASPECTOS TÉCNICOS FUNDAMENTAIS 

4.2.1. Origem, características e classificação das águas residuais 

As águas residuais são águas que depois de utilizadas contêm 
substâncias poluentes indesejáveis. Por analogia, e porque também contêm 
resíduos, as águas de origem meteórica devem designar-se por águas 
residuais pluviais (DGQ 1982). 

Distinguem-se, assim, três categorias fundamentais de águas 
residuais: 

-águas residuais comunitárias; 
-águas residuais industriais; 
-águas residuais pluviais. 

Parasitando os colectores existem, ainda, as águas de infiltração, 
águas predominantemente subterrâneas ou superficiais que penetram pelos 
colectores através de juntas deficientes, de roturas nas paredes do próprio 
colector ou de obras acessórias (especialmente caixas de visita). As ligações 
entre os órgãos gerais e os colectores são pontos críticos. 

As águas residuais comunitárias são uma mistura de componentes 
que se encontram normalmente em aglomerados populacionais, de forma 



que as características médias conjuntas são semelhantes as da água 
residual estrictamente doméstica. Essas categorias são, de acordo com a sua 
origem, as águas residuais domésticas, comerciais, públicas, industriais e de 
infiltração. De acordo com as suas características são : 

-estrictamente domésticas, provenientes da actividade doméstica 
normal existente, em todo ou em parte, em residências, estabelecimentos 
comerciais, edifícios públicos ou estabelecimentos industriais; 

-industriais pouco importantes, cujas características qualitativas ou 
quantitativas não sejam suficientes para alterar a composição global das 
águas residuais comunitárias (padrão), permitindo-se a estimativa do 
conjunto com base nos contigentes populacionais; 

- águas de infiltração. 

As águas residuais de origem industrial podem dividir-se em 
domésticas ou do processo fabril, interessando à classificação os casos em 
que estas Últimas têm características capazes de fazer alterar a constituição 
média das comunitárias. Por exemplo se os caudais são relativamente 
importantes é necessário destacar a parcela respectiva e adicionar aos 
valores que são obtidos através da capitação e população, que inclui 
pequenas indústrias, geralmente de natureza familiar. 

As águas residuais pluviais, são provenientes da precipitação 
atmosférica, após escoamento superficial por áreas "total" ou parcialmente 
impermeáveis ou, excepcionalmente, provenientes de águas de lavagem, ou 
outras, que são colocadas nas entradas do sistema. 

Uma classificação deste tipo torna-se complicada para u m a  
utilização corrente, pelo que se adopta tradicionalmente uma classificação 
dicotómica, em que os esgotos industriais são suplementarmente definidos 
quando a sua importância relativa é reconhecida. Os dois tipos considerados 
são as águas residuais (comunitárias) e as águas pluviais. Tem-se mantido, 
por comodidade, a Última designação, mesmo reconhecendo-se o carácter 
poluente das águas pluviais, principalmente no início das chuvadas. Neste 
trabalho usar-se-á indiscriminadamente uma ou outra designação. 

Actualmente, em países de maior poder económico e com 
problemas específicos já se considera a necessidade de tratamento das 
águas residuais pluviais. Assim, durante os cerca dos 15 a 20 minutos 
iniciais de precipitação, especialmente no início da estação, os sistemas de 
águas residuais separativas pluviais ou unitários podem descarregar nos 
meios receptores cargas orgânicas e físico-químicas de valor elevado 
(LESSARD, BERON e BRIERE 1982, FERRARA e WITKOWSKI 1983, 
MORRISON, REVITT e ELLIS 1984, AALDERINK e LIJKLEMA 1985 
por exemplo). A Figura 4.1 exemplifica a redução da poluição com o tempo 
de precipitação decorrido, numa rede unitária. 

4.2.2. Constituição dos sistemas 

Os sistemas de drenagem de águas residuais são constituídos 
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Figura 4.1 - Poluição transportada pelas águas residuais,pluviais: Exemplo. 
[ adaptado de LESSARD, BERON e BRIERE 19821 

pelas seguintes componentes: 

-redes interiores de edifícios (pluviais, de águas negras, de sabão 
ou mistas; 

-ramais de ligação; 
-redes gerais (incluindo elementos especiais); 
-estações elevatórias; 
-emissários; 
-estações de tratamento; 
-exutores ou emissários finais. 

Ao presente trabalho interessam essencialmente as redes gerais e 
os emissários. As estações de tratamento e as estações elevatórias podem 
ser consideradas, mas como uma componente totalmente agregada, isto é, 
não pormenorizada. 

4.2.3. Tipos de redes 

Tradicionalmente os sistemas e as redes de águas residuais são 
unitários ou separat ivos,  consoante transportam em conjunto ou 
separadamente, respectivamente, as águas residuais ou as águas pluviais. 

A rede p s e u d o - s e p a r a t i v a  constitui um tipo intermédio, 
correspondente a situação frequente de redes que se pretenderam 
separativas, mas que na realidade recebem caudais "clandestinos" de 
características diferentes. Convém ainda referir as redes mistas, isto é, 
aquelas que têm partes unitárias e partes separativas ou pseudo-separativas. 



Muito menos frequentemente aparecem as redes duplamente ou 
multiplamente separativas em instalações industriais, constituidas por 3 ou 
mais colectores diferentes, transportando as águas pluviais, as águas 
residuais domésticas e as águas residuais industriais de processo. No caso 
extremo de um recinto hospitalar podem existir cinco redes separativas: 

- águas residuais de origem sanitária; 
- águas residuais infecto-contagiosas; 
- águas gordurosas; 
- águas residuais domésticas quentes; 
- águas residuais pluviais. 

Além da divisão apresentada existem outros tipos de classificação 
dos sistemas e das redes respectivas, que não interessam directamente ao 
âmbito deste trabalho; eles contemplam: 

a) o âmbito de recolha; 

b) o tipo de escoamento e energia utilizada; 

c) a estrutura em planta da rede. 

4.3. AS FASES DOS EMPREENDIMENTOS E DOS PROJECTOS 

As fases fundamentais de um empreendimento são a concepção e 
projecto (incluindo o estabelecimento inicial de objectivos), o financiamento, 
a construção (incluindo o concurso e adjudicação, se existir) e a exploração. 

O trabalho que se apresenta refere-se a fase de concepção e 
projecto, excluindo a definição dos objectivos. Esses serão estabelecidos em 
cada caso, podendo agrupar-se, genericamente, na drenagem as águas 
residuais e pluviais da forma tecnicamente mais aconselhável, reduzindo os 
custos ao mínimo. 

O trabalho a apresentar permite também a utilização na fase de 
exploração, para análise hidráulica e estudos de saturação de redes, ou na 
fase de financiamento e construção, para estimativa de custos de soluções 
ou avaliação do custo e comportamento de alternativas, respectivamente. 
Como esses objectivos são colaterais interessa considerar essencialmente a 
fase de projecto, na perspectiva da racionalidade e economia da sua 
produção e construção. 

As fases do projecto, cujo significado é corrente, são por seu lado 
as seguintes (MOPC 1972): 

-Programa Preliminar; 

-Programa Base; 



-Ante-Projecto (Projecto Base); 

-Projecto de Execução; 

-Assistência Técnica. 

A assistência técnica nem sempre é englobada nesta classificação 
e por ser particularizada não interessa ao presente caso. Quanto as restantes 
subfases o nível principal a alcançar é o de projecto de execução. Este nível 
corresponde a criação de documentos de pormenor passíveis de utilização 
na construção, pelo que, ao responder as suas exigências, se estará a 
responder as fases anteriores. 

Habitualmente os estudos preliminares das redes de drenagem 
não são efectuados isoladamente, mas incluídos no contexto do sistema a 
que pertencem. A avaliação de alternativas ou é efectuada com premissas 
simplificadas nessa fase ou só o é na fase de projecto de pormenor, com 
maior informação mas, salvo raras excepções, com métodos primários. 

O trabalho que se apresenta pretende criar um interface com o 
sistema global, considerando algumas das suas características, mas destina- 
se fundamentalmente a avaliação pormenorizada de alternativas 
(opti mizaçáo económica) de soluções estudadas previamente. 

Por último devem referir-se as fases intermédias de apreciação por 
parte dos organismos competentes. Embora não seja objectivo deste 
trabalho, a flexibilidade colocada na elaboração do modelo que será descrito 
posteriormente, permitirá que o mesmo constitua uma ferramenta de grande 
interesse na análise da execução de projectos. 

O Projecto de Execução deve constituir um sistema de 
comunicação eficaz entre a concepção e a construção. Por essa razão 
deverá conter toda a informação necessária a clara definição da solução. 

Existem dois tipos fundamentais de documentos constituintes de 
um projecto de execução de redes de drenagem, apresentando-se de 
seguida as suas componentes mais padronizadas na prática portuguesa de 
projecto: 

a) Peças Escritas: 

-índices Gerais; 

-Memória Descritiva e Justificativa (incluindo eventualmente 



apêndices especializados como quadros de dimensionamento e estudos 
demográficos, relatórios geotécnicos ou características da tubagem); 

-Processo de Concurso (Anúncio, Programa de Concurso e 
Caderno de Encargos, que inclui as Condições Técnicas e Jurídicas, gerais e 
específicas da construção e da empreitada); 

b) Peças Desenhadas: 

-Desenhos de localização; 

-Desenhos de implantação; 

-Perfis longitudinais; 

-Desenhos1 de órgãos gerais ou especiais, sob a forma 
tipificada ou de concepção específica; estes órgãos são essencialmente 
relativos as câmaras de visita, as protecções a descarga, aos sifões 
invertidos, aos atravessamentos e ao tipo de assentamento, podendo existir 
entidades mais complexas, as quais são geralmente colocadas em 
processos separados, tais como estações elevatórias, órgãos de infiltração e 
retenção e pequenas instalações de tratamento. 

4.5. SISTEMATIZAÇÃO DA ROTINA DE PROJECTO 

O procedimento mais corrente no projecto de redes de drenagem 
urbana consta das seguintes fases: 

-obtenção de dados de base, especialmente elementos de 
caracterização topográfica e elementos relativos a inserção nos sistemas 
hídricos globais e nos sistemas de águas residuais em particular; 

-delimitação da área de projecto; 

-determinação dos locais de descarga fixos ou potenciais; 

-inspecção preliminar e traçado da rede em planta; este traçado é 
posteriormente verificado no local; 

-designação dos nós das redes (câmaras de visita); 

1 Desenhos de forma, de betão armado e ,  eventualmente, de 
equipamento.  



-selecção de critérios de projecto para o cálculo de caudais, 
secções, inclinações e condições de funcionamento; 

-estimativa dos caudais de projecto; no caso das águas pluviais as 
estimativas têm que ser verificadas na fase seguinte, de forma iterativa; 

-dimensionamento dos colectores, isto é, selecção dos diâmetros e 
inclinações necessárias; 

-estimativa de custo; 

-elaboração da memória descritiva e do processo de concurso; 

-especificação dos materiais e equipamentos; 

-elaboração da parte desenhada. 

Os subcapítulos seguintes referem-se a algumas destas fases 
procurando transcrever a forma convencia1 de projectar. 

4.6. CONCEPÇÃO GERAL DAS REDES 

A concepção das redes de drenagem aproveita tanto quanto 
possível a energia potencial gravítica devida a topografia das manchas 
urbanas, fazendo-se transportar preferencialmente segundo a inclinação 
descendente do terreno. Se por um lado a localização das descargas é 
influenciada por esta situação, também os meios receptores previligeados se 
encontram em cotas mais baixas, o que faz com que o escoamento se possa 
efectuar nesse sentido sem utilização, senão excepcional, de energia 
mecânica. 

Devido a existência de sólidos em suspensão no líquido, os 
processos mais correntes de transporte utilizam colectores em superfície livre 
e a energia é medida pela diferença de cotas entre as suas extremidades. 
Essa energia é fundamental para o escoamento, mas também pode ser 
prejudicial. Com efeito, a energia excessiva pode deteriorar as i nfraestruturas 
físicas de escoamento, o que ocorre devido a velocidades elou caudais 
elevados, aumentando a "quantidade de movimento" ou a capacidade de 
erosão. 

A repartição criteriosa da energia disponível constitui, assim, o 
problema fundamental na concepção de redes de drenagem. Não se deve 
sobreutilizar energia, se ficar em perigo a sua suficiência posterior. A energia 
necessária é, por outro lado, inversamente proporcional a dimensão da 
secção de escoamento, pelo que se deve jogar com estas duas componentes 
da decisão, de forma a obter os melhores resultados. 

Os critérios práticos mais correntes consideram que a concepção 
mais económica corresponde a um perfil tão próximo do terreno quanto 



possível, dirigido no sentido da(s) descarga(s), utilizando o percurso mais 
curto. A secção de escoamento é quase automaticamente determinada, desta 
forma, admitindo-se um conjunto de restrições que simplificam as tomadas de 
decisão. Inicia-se o dimensionamento com a secção mínima admissivel nas 
cabeceiras, alterando-se para valores superiores sempre que se registe falta 
de capacidade com o maior das secções afluentes. O dimensionamento 
efectuado com base nestas regras é muitas vezes anti-económico como será 
demonstrado posteriormente. 

Devido aos grandes montantes financeiros envolvidos nestes 
empreendimentos deveria executar-se uma análise de custos-benefícios, 
pelo menos ao nível da definição dos sistemas, que determinasse uma 
aplicação optimizada dos recursos. Admitindo que os benefícios são pré- 
estabelecidos por estabelecimento de níveis de serviço a obter a análise é 
somente uma minimização dos custos. 

Isto é efectuado raramente, mas o projecto é elaborado com base 
na experiência do projectista e em critérios da tradição e da legislação 
existente, que contemplam, de uma forma subjectiva, implícita e geral as 
mesmas ideias base. 

Neste contexto o projectista ao satisfazer as regras impostas, 
analisa o assunto de uma forma restricta, de acordo com a sua experiência e 
o conhecimento das condições locais. A decisão de adoptar critérios 
diferentes dos impostos, perspectivando uma melhoria da solução, é 
raramente tomada, por comodidade ou por receio da resposta dos técnicos 
burocratizados. Mesmo assim a dimensão do problema ainda é suficiente 
para que se torne muito difícil a um engenheiro obter soluções finais 
optimizadas. 

4.7. LOCALIZAÇÃO DAS DESCARGAS FINAIS 

Nas redes separativas de água residual o transporte é geralmente 
efectuado até um Único ponto de descarga, em princípio fora da mancha 
urbana. Em localidades muito grandes existem vários pontos de descarga. 
Nesse ou nesses locais efectua-se o (pré-)tratamento elou deixa-se a carga 
poluente total ou remanescente ao cuidado da Natureza permitindo, 
eventualmente, a degradação do Ambiente por não haver meios ou interesse 
em evitá-lo. 

Porém, nas redes separativas pluviais, com o intuito de minimizar 
os custos das obras, existem quase sempre vários pontos de descarga, o 
mais próximo possível do local de recolha, ao longo de linhas de água 
superficiais, em lagoas ou ao longo da costa. Assim a água regressa aos 
meios naturais de escoamento dentro do Ciclo Hidrológico. 

Relativamente aos sistemas unitários a situação é intermédia. Em 
tempo seco ou de baixa precipitação as descargas a que hipoteticamente 
correspondem estações de tratamento recebem todo o caudal. Todavia, 
como o transporte até um local mais afastado e o respectivo tratamento 



excesso de esgoto comunitário suficientemente diluído ao longo dos meios 
receptores. 

Na selecção dos locais para construção de estações de tratamento 
deve atender-se as restrições qualitativas nos meios receptores, devendo a 
autorização de descarga considerar certos padrões qualitativos e 
quantitativos médios e as variações temporais previsíveis. Havendo muitos 
factores a influenciar a sua localização indicam-se os principais, de acordo 
com CÂMARA, MEL0 e PEREIRA 1986 : 

-Viabilidade do transporte dos esgotos até esse ponto, sem custos 
excessivos ou soluçóes técnicas sofisticadas (passagem de obstáculos 
naturais); 

-Área suficiente para implantar soluções de tratamento de 
características correntes sem recorrer a trabalhos de construção civil 
especiais; 

-Afastamento suficiente das habitações mais próximas para 
minimizar os riscos de impactes; 

-Topografia favorável a implantação de soluções com o recurso ao 
escoamento gravitico como forma principal de transporte; 

-Proximidade de meios receptores adequados; 

-Razoáveis condições geotécnicas, relativamente aos custos de 
movimentaçao de terras e fundações; 

-Facilidade de protecção contra as cheias, sem recurso a grandes 
sobreelevações a custa de terras importadas ou cortinas especiais; 

-Acesso a estradas existentes a distância reduzida, com obras de 
ligação correntes; 

-Custo do terreno de implantação tendo em conta a sua ocupação 
actual ou potencial. 

4.8. CRITÉRIOS DE PROJECTO E LEGISLAÇÁO 

A prática de projecto é baseada em legislação diversa destacando- 
se em Portugal os Regulamentos Gerais e as Normas Portuguesas. Por 
vezes é necessário utilizar outra legislação específica de âmbito local, 
regional ou nacional além de ter que se atender as imposições dos donos 
das obras e as restrições dos próprios sistemas. Quando existe falta de 
informação recorre-se a bibliografia ou legislação internacional reconhecida. 

Apresentam-se nos subcapítulos seguintes os critérios de projecto 
mais utilizados. 



4.9. CRITÉRIOS DE TRAÇADO EM PLANTA E EM 
PERFIL LONGITUDINAL 

4.9.1. Regras principais 

O traçado está dependente do dimensionamento e este do traçado. 
Sem esquecer este assunto, apontam-se de seguida as principais regras a 
considerar no traçado em planta e em perfil longitudinal: 

a) o colector não deve atravessar terrenos privados e zonas 
construídas ou a construir ou estar muito próximo ou obstruir outras 
infraestruturas subterrâneas; além disso deve garantir as ligações 
domiciliárias situando-se em planos aproximadamente equidistantes das 
ligações; em ruas muito largas pode haver necessidade da sua duplicação 
por razões técnico-económicas. 

b) as câmaras de visita devem ser colocadas em: 

-mudanças de directriz em planta ou perfil; 

-junção de colectores, de modo a que o ângulo dos alinhamentos 
em planta não seja exagerado (de preferência inferior a 60 graus); isto não 
diz respeito a colectores de ligação (ramais); 

-mudanças de secções; 

-em pontos que inviabilizem a ultrapassagem das distâncias 
máximas entre as caixas; 

c) entre poços de visita os colectores devem manter o diâmetro e a 
inclinação provocando troços lineares em planta e em perfil longitudinal; 
admitem-se ligeiras curvaturas em casos particulares, mas no modelo a 
apresentar esses troços só poderão ser introduzidos se forem substituídos 
por troços fictícios lineares ligando as mesmas caixas, o que em termos 
práticos é suficientemente rigoroso; 

d) o recobrimento do colector, distância entre o terreno e o seu 
extradorso, é limitado superior e inferiormente; 

e) o alinhamento de colectores deverá considerar os aspectos 
hidráulicos; 

f) deverão garantir-se distâncias mínimas entre infraestruturas 
subterrâneas; 

g) deve atender-se aos aspectos construtivos, nomeadamente as 
inclinações máximas e mínimas aconselháveis. 



4.9.2. Discussão e definição dos critbrios do traçado 

4.9.2.1. Com~rimento mdximo dos colectores 

O comprimento máximo varia normalmente entre 50 e 120 metros; 
o RGCE (Regulamento Geral das Canalizações de Esgoto, MOPC 1943), 
ainda vigente, aponta para 60 m no caso geral e 100 m e 300 m em 
colectores visitáveis de secção moderada ou grande. 

Embora, em termos de custos de primeiro investimento, haja 
interesse aparente em aumentar ao máximo esta distância é perigoso fazê-lo, 
sem considerar as inflexões topográficas entre as caixas. Em geral, os custos 
das caixas de visita adicionais não são significativos e troços mais curtos 
podem simplificar as operações de exploração. As mangueiras de limpeza, 
por exemplo, têm um comprimento limitado que ronda os 50 m. 

Em termos de cálculo não há razões especiais para promover a 
construção de caixas de visita, excepto se se puder mudar de diâmetro a 
meio do troço. As características topográficas obrigam porém, a colocação 
intermédia de caixas quando há inflexões importantes, para minimizar a 
escavação. Também a necessidade de manter troços rectilíneos faz com que 
se tenham de prever poços de visita nos pontos de transição do traçado. 

4.9.2.2. Recobrimento m i n i m ~  

O recobrimento mínimo depende da utilização a dar ao terreno 
atravessado, cargas estáticas e dinâmicas previsíveis sobre o colector, 
possibilidade de congelamento, infraestruturas subterrâneas existentes, tipo 
de produtores de esgoto e distância do colector as entradas exteriores e 
cotas de saída respectivas, de modo a permitir condições adequadas de 
escoamento nos ramais de ligação. 

O RGCE estabelece o valor de 1,40 m2 . A adopção de 
recobrimentos mínimos deve considerar especificamente cada um dos 
factores influenciadores referidos anteriormente e os aspectos económicos 
podendo, inclusivamente, ter que admitir-se valores superiores aos 
especificados em termos genéricos nos regulamentos. 

4.9.2.3. Recobrimento máximo 

Em geral não deverá haver imposição técnica quanto ao valor 
máximo da escavação, uma vez que o trabalho será sempre potencialmente 
executável e o problema é essencialmente económico. Eventualmente 
escavações a profundidade exagerada poderão exigir resistências 
mecânicas de colectores não existentes, mas a resistência mecânica tem que 
ser sempre verificada em cada colector, sendo um critério diferente; além 

O projecto de novo regulamento aponta para valores inferiores (1 ,O rn), o que 
implica um maior cuidado e responsabilidade na escolha do critério, menos escudado no 
herrnetisrno legislativo. 



disso a hipótese de construção de túneis é sempre mais económica a 
grandes profundidades. 

Na prática as soluções com escavações muito profundas são 
penalizadas em termos de custos , os quais deverão ser contabilizados em 
projecto corrente ou em modelos de optimização através do tipo de função 
objectivo; não obstante poder omitir-se esta restrição em termos gerais, a 
utilização de profundidades máximas poderá porém ser requerida para 
atender as seguintes situações: 

*colectores por cima de estruturas enterradas com cotas pré- 
definidas, como por exemplo, metropolitanos e instalações 
militares; por vezes fixa-se mesmo a cota do colector por 
associação desta e da restrição anterior; 

*redução do volume de cálculo computacional, como auxilio aos 
modelos de optimização; 

*incapacidade técnica dos construtores existentes de executar 
obras a escavações elevadas; 

*aparecimento de condições subterrâneas muito negativas 
(nascente de grande caudal, terrenos lodosos); 

*zonas urbanísticas muito estreitas e muito condicionadas 
lateralmente, impossibilitando a abertura de valas profundas e largas, a 
utilização de meios mecânicos de escavação e tornando muito difíceis as 
operações de baldeação e depósito provisório de solo escavado. 

4.9.2.4. Distância entre i n f r a m r a s  subterraneag 

Interessa considerar somente as distâncias entre infraestrutras de 
saneamento básico, excluindo-se os cabos telefónicos e eléctricos, 
principalmente, cujo estudo tem que ser local. 

Em primeiro lugar, pela sua importância sanitária, deve manter-se 
uma distância mínima entre as redes de água e de águas residuais, que 
segundo o RGCE (para secções circulares) é de 1 ,O m entre as geratrizes 
exteriores mais próximas, devendo a água ficar a um nível superior. 

No que diz respeito a implantação paralela de redes de drenagem 
separativa de águas residuais comunitárias e pluviais, convém que o colector 
pluvial se situe num plano superior para evitar que haja passagem através do 
solo de cargas poluentes que escaparão a um eventual tratamento. Não é 
conhecida legislação sobre distâncias mínimas, mas é corrente adoptar-se 
um desfazamento de 0,20 m entre os planos tangentes horizontais mais 
proxi mos. 

E também sempre necessário guardar uma protecção horizontal 
mínima entre os coletores e outras infraestruturas, para que a reescavação 
após a construção, na manutenção das infraestruturas inferiores, não 
danifique as superiores. 



4.9.2.5. Alinhamento dos colectores 

a) em planta 

O alinhamento dos colectores em planta, nas caixas de visita, 
deve promover uma continuidade entre os seus eixos de simetria através das 
caleiras. Se os troços têm a mesma direcção os eixos de simetria coincidem 
e correspondem a mesma posição na vala. 

b) em perfil longitudinal (progressão de cotas) 

O alinhamento no sentido da profundidade deve ser tal que a cota 
mais baixa dos colectores afluentes a uma caixa de visita não seja inferior a 
cota de montante do colector efluente, o que tem a ver com a hipótese 
corrente de escoamento em superfície livre. 

Muitas vezes considera-se uma descida adicional nas caixas de 
visita para atender a perdas de energia localizadas. Se nas aplicações mais 
simples não constitui problema o mesmo não acontece para grandes caudais 
e velocidades, junções múltiplas ou outras singularidades. O estudo 
elaborado (LINDVALL 1984, HOWARTH e SAUL 1984, MARSALEK 
1985) é quase inexistente na prática, aplicando-se mais, mas ainda 
raramente, quedas genéricas de acordo com o tipo de singularidades 
(FARIA 1975). 

No caso da mudança de uma secção inferior para outra superior, o 
alinhamento faz-se pelo plano tangencial superior interior (designa-se 
frequentemente por alinhamento pela geratriz superior, nas secções 
circulares). Este procedimento é imposto em grande número de casos, 
especialmente em zonas suficientemente inclinadas, quando os colectores 
afluentes atingem as caixas de visita com o recobrimento mínimo. 

Contudo, tendo em conta a possibilidade de se poder reduzir o 
diâmetro de montante para jusante (parágrafo 4.8.2), é necessário garantir 
que tanto as cotas dos planos tangenciais superiores como dos inferiores, do 
colector efluente de uma caixa de visita, não devem ser nunca superiores aos 
correspondentes, em todos os colectores de montante. 

As disposições práticas anteriores são devidas as seguintes 
razões fundamentais : 

-não ficar submerso um colector afluente de diâmetro inferior ao 



efluente, se a cota da superfície do líquido neste último colector ultrapassar a 
do colector anterior; 

-permitir que mesmo que não haja afluência de caudais exteriores 
(período seco de sistemas separativos pluviais) o caudal se possa drenar, 
esvaziando os colectores; 

-fazer com que quedas no escoamento não provoquem 
perturbações hidráulicas; 

-evitar pontos de acumulação de materiais; 

-garantir que a mais baixa das cotas da linha de energia específica 
a montante de uma caixa de visita não seja inferior a cota da linha de 
energia específica a jusante,considerando uma perda de carga na caixa. 

Nas condições mais correntes os procedimentos de alinhamento 
descritos satisfazem o objectivo da funcionalidade, considerando, em 
particular, as reduzidas energias específicas em jogo. 

4.9.2.6. Inclinaci40 minima 

Sendo o escoamento em superfície livre, só se permitindo a 
entrada em carga em situações pouco correntes, obriga-se a que a 
inclinação seja sempre superior a zero e definida hidráulico-sanitariamente 
tal como se desenvolverá na parte de dimensionamento hidráulico 
respeitante a capacidade de escoamento hidráulico e a auto-limpeza. 

Também por razões construtivas se costuma limitar inferiormente 
as inclinações, dado tornar-se difícil executar inclinações médias muito 
reduzidas, sem o perigo da formação de zonas de inclinação ascendente, 
entre troços mais inclinados. O próprio assentamento diferencial dos terrenos 
promove o fenómeno, de díficil controlo, pelo que se deve reduzir o risco de 
zonas mortas onde, para caudais e velocidades baixas, mais facilmente se 
acumulam detritos e há corrosão dos colectores. 

A escolha de uma inclinação mínima depende da importância da 
obra, das consequências económicas no dimensionamento (que depende 
das condições topográficas da região) e do tipo de construtor que se 
pretende vir a realizar a obra. 

Os valores geralmente utilizados em Portugal para inclinação 
mínima construtiva são de 0,5% em situações normais que descem até 0,2- 
0,3% em casos justificados por razões técnico-económicas. 

4.9.2.7. Inclinacão máxima 

Por razões construtivas deve limitar-se superiormente a inclinação 
admissível. As razões desta limitação são as seguintes : 

- dificuldades em montar as tubagens; 



- hipótese de escorregamento das juntas flexíveis após ou durante 
a construção. 

0 s  valores habitualmente usados em Portugal variam entre 15 e 
25%. Em casos especiais adoptam-se medidas de travamento dos colectores 
através de maciços de betão, por exemplo. 

A inclinação é ainda limitada por via hidráulica indirecta através da 
limitação da velocidade máxima, o que se desenvolverá posteriormente. 

4.10. CRITÉRIOS DE ESTIMAÇÁO DOS CAUDAIS DE PROJECTO 

4.10.1. Águas residuais comunitdrias 

4.10.1 .I. Parcelas contribuintes e sua contribuicão 

As quantidades em jogo assumem uma grande importância no 
planeamento, projecto e exploração dos sistemas. As suas estimativas 
baseiam-se no conhecimento das condições locais actuais e na previsão da 
evolução, ao longo do período de projecto, das diversas componentes 
contribuintes (população, actividades comerciais e industriais, consumos 
específicos de água e taxa de retorno a rede, infiltração, principalmente). 

Estimar a médio ou mesmo curto prazo, é sempre uma actividade 
de grande risco, pelo que, facilmente, se podem encontrar resultados por 
grande defeito ou por grande excesso. Esta realidade tem como 
consequência a justificação do uso de valores aproximados, sem 
desincentivar a utilização de ferramentas que se pretendam o mais ajustadas 
possível. 

Estimativas por defeito (mais pessimistas) podem acarretar 
inconvenientes quase imediatos a nível do serviço oferecido enquanto o 
contrário (maior optimismo) originam custos mais elevados. Na importância 
das obras e no estudo das consequências de cada situação estará a decisão 
a tomar. 

Distinguem-se as seguintes parcelas cuja soma, se não forem 
consideradas perdas pelas juntas defeituosas ou roturas, fornece os caudais 
drenados : 

a) Caudais domésticos 

A parcela doméstica afluente a um sistema depende da população 
permanente ou flutuante servida e dos seus hábitos em termos de consumo 
médio de água. Além disso, deve ter-se em atenção a percentagem de água 



consumida que não é reintroduzida no ciclo artificial de utilização da água, 
bem como as flutuações instantâneas, diárias ou sazonais. 

O caudal médio obtém-se multiplicando a população prevista pela 
capitação de água e pelo coeficiente de retorno previstos, sendo a capitação 
o consumo específico por habitante e o coeficiente de retorno ou de afluência 
um valor, entre O e 1, que define a parte da água distribuída que é enviada 
para a rede. Admite-se que tanto a capitação como o coeficiente de afluência 
dizem também respeito aos consumos públicos, comerciais e industriais 
pouco importantes. 

Valores característicos de capitações, em função da fonte de 
produção respectiva, encontram-se em bibliografia corrente da 
especialidade, tal como em MPOC 1943, LNEC 1969, METCALF & 
EDDY1979. 

Os métodos de previsão da evolução da populacão podem ser 
agrupados em dois grandes grupos (McJunkin 1964) : 

- Extrapolaçáo simples (gráficos ou matemáticos) : Os 
ritmos de crescimento são determinados estatisticamente através de registos 
históricos (censos), admitindo que o comportamento futuro será semelhante 
ao passado. Um método semelhante pode ser usado para extrapolação das 
capitações a partir do registo de consumos históricos; 

- Extrapolação sintetizada: Nestes métodos, além da 
informação obtida, a partir de dados históricos, tem-se ainda em 
consideração informação de factores determinantes do crescimento. São, 
assim, considerados indicadores económicos, sociais e ambientais como por 
exemplo a previsão do número de empregos, as taxas de migração e 
análises estatísticas de indicadores sociais como idade, fertilidade, cobertura 
sanitária e qualidade de vida das populações. 

Deve contudo notar-se que, qualquer que seja o método adoptado, 
os resultados obtidos são sempre falíveis, devido, sobretudo, a variabilidade 
e imprevisibilidade de comportamento dos factores em que se basearam. 

b) Caudal industrial 

Dentro de uma instalação fabril existem dois tipos diferenciados de 
águas residuais : o esgoto estrictamente doméstico cujos caudais se 
determinam em função do número de trabalhadores, e eventualmente 
visitantes, e do regime temporal de laboração, e o esgoto do processo fabril. 

Casos mais exigentes justificam a divisão dos caudais dos 
processos de fabricação nas suas componentes autónomas, consoante se 
separem ou juntem as várias componentes na rede de drenagem. Quando os 
caudais são sujeitos a alteração do seu diagrama de descargas por meios 
indirectos ainda antes de chegar a rede de transporte (homogeneização de 
caudais, por exemplo) deve ter-se esse facto em atenção. 



0 s  caudais podem ser medidos directamente no local ou 
estimados com base em indicadores tais como o tipo de produto fabricado, o 
número de trabalhadores, a tecnologia de laboração, a dimensão da fábrica, 
o número de turnos, os incentivos a poupança de água, a existência ou não 
de entraves legislativos ou materiais ao consumo. 

As tecnologias actuais contemplam uma maior poupança de água 
e medidas de controlo da poluição por reutilização. Por outro lado não se 
pode considerar como constante o caudal específico produzido por 
trabalhador ou por unidade produzida, uma vez que poderá haver certas 
economias de escala no processo. A existência ou não de recursos hídricos 
suficientes, interna ou externamente, e o seu custo (incluindo tratamento) ou 
a exigência do pagamento de taxas de descarga de poluição, também 
influenciam a produção de esgoto. 

O levantamento das características significativas para u ma 
determinação de caudais industriais deve ser exaustivo. Nos inquéritos 
respectivos devem-se tomar em consideração factores como a s  
potencialidades máximas de laboração com os próprios meios actuais, 
condicionalismos e projectos de expansão. O processo de produção deve ser 
claramente descrito, com apoio de esquemas gráficos. 

Se for conhecido o consumo de água registado, incluindo das 
captações próprias, pode estimar-se globalmente o caudal, admitindo um 
coeficiente de afluência a rede, de acordo com a experiência anterior, própria 
ou anotada na bibliografia. Em geral as percentagens de retorno a rede são 
muito mais baixas do que nos esgotos domésticos situando-se em termos 
médios entre os 40 e 70 %, em áreas industriais. 

A estimativa de caudais em parques industriais, quando não for 
possível averiguar mais especificamente as caracteristicas actuais ou futuras 
dos mesmos, pode ser efectuada com recurso a valores médios. 

c) Águas de infiltração 

Ao contrário dos restantes casos, nos sistemas separativos pluviais 
ou unitários a funcionar em tempo de chuva a importância relativa da 
infiltração é desprezável, não obstante o aumento potencial da carga freática 
sobre os colectores. 

A hipótese remota da entrada de águas pluviais pelas coberturas 
das câmaras de visita não assume importância, devendo ser consideradas 
como se de águas subterrâneas se tratassem. Já situações anormais, como 
a sujeição dos colectores a fortes cargas hidráulicas exteriores, como no 
caso de atravessamentos submersos de linhas de água ou forte 
movimentação hídrica subterrânea, deverão ser co  ns  i d  e rados 
especificamente. Também será necessário prever situações de 
atravessamentos de drenos de fundações. 



O valor do caudal de infiltração varia correntemente entre 5 a 50 
m3lha.dia. Contudo, pode aumentar excepcionalmente em alturas de 
precipitação intensa em que as tampas dos acessos exteriores aos órgãos 
gerais estejam ao alcance de toalhas líquidas superficiais de relativa 
permanência (inundações nos arruamentos, por exemplo) com o escoamento 
através das mesmas. 

Sistematicamente os factores que influenciam os caudais de 
infiltração são os seguintes : 

- comprimento específico da rede; 
- localização da superfície freática e profundidade dos 

colectores; 
- dimensão das secções de escoamento; 
- qualidade dos materiais; 
- fiabilidade da construção e fiscalização; 
- nível de serviço da exploração; 
- regime de precipitação e inclinação média da região. 

d) Caudais pseudo-separativos 

Conseguir um sistema completamente separativo pode ser uma 
intenção mais ou menos ingénua de um projectista, mas na prática existem 
sempre caudais diferentes que penetram indevidamente no sistema. No caso 
dos sistemas separativos pluviais este facto não constitui em geral um 
problema, dado que a relação quantitativa é díspar e em termos qualitativos 
se pode admitir, quase sempre, uma ténue descarga mais ou menos 
dissimulada. Mesmo em termos de poder de transporte o problema não é 
grave pois a potencial deposição de sólidos desaparece com as chuvadas. 

No caso das redes separativas de águas residuais comunitárias as 
águas parasitas (pluviais) penetram com frequência através de ligações de 
pátios e coberturas, especialmente quando não existe drenagem pluvial. 

O caudal pseudo-separativo tem que ser estimado 
subjectivamente. Em geral utiliza-se uma percentagem muito variável sobre o 
caudal médio ou de ponta. 

4.1 0.1.2. Variação temporal 

Os caudais de águas residuais variam instantaneamente ao longo 
do dia, de dia para dia ao longo das semanas e dos meses e, sazonalmente, 
ao longo do ano, mantendo em princípio um crescimento durante um período 
de projecção e estudo. 

No caso das águas de infiltração esta variação não é importante e 
não se costuma considerar, embora varie da época de chuvas para a estação 
seca e do início para o final do período de projecto. 



Para as restantes parcelas é o caudal de ponta , isto é, o caudal 
máximo "instantâneo", que mais interessa estimar, uma vez que é ele que é 
influente para a determinação dos caudais característicos. O caudal de ponta 
costuma estimar-se multiplicando o caudal médio pelo factor de ponta. 

Quanto maior é a dimensão do contingente populacional, da 
indústria ou do complexo industrial menor é a variabilidade dos caudais, 
fazendo-se sentir um certo efeito de amortecimento devido a uma maior 
variedade de fontes produtoras de esgoto. 

Se uma dada zona de uma rede tem características padronizadas 
aquela relação é agravada localmente. E o caso dos bairros dormitório e 
zonas públicas e comerciais com escritórios, escolas e outros equipamentos 
têm comportamento complementar, correspondendo os caudais mínimos de 
uns aos máximos de outros e vice-versa. Globalmente, contudo, um colector 
que recolha duas destas zonas vê-se sujeito a um factor de ponta com um 
valor relativamente pouco superior a metade dos parciais. 

Em termos práticos é corrente previlegiar a adopção de funções 
que permitem calcular o factor de ponta em função da população ou do 
caudal médio acumulados. Em Portugal há a destacar os seguintes métodos 
de estimativa de factores de ponta: 

a)Especificação E21 2 do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC 1969); 

b)Tabelas adaptadas da Organização Mundial de Saúde por 
FARIA 1975, que se apresentam no Quadro 4.1. 

Quadro 4.1 - Factores de ponta em função da população servida 

A variação do caudal ao longo do ano deverá ser considerada se 
for importante, devendo prever-se o efeito do aparecimento das populações 
flutuantes nas épocas altas das zonas turísticas (~orrespondentes as férias 
de Inverno ou Verão) e dos diferentes hábitos que elas transportam, que 
podem fazer variar as capitações médias. 

Habitantes Fact. de ponta Habitantes Fact. de ponta 

3 0  7 2  1 O00 2,2 
4 0  6,9 2 O00 2,1 
5 0  6 7  5 O00 2,o 
7 5  6,3 10 O00 2,o 

1 O0 5,5 20 O00 1,9 
300  4,4 30 000 1,8 
400 3,s 50 O00 1 ,7  
500  2,6 I O O  000 l I 6  

I 

i 



A capitação é por definição um valor médio anual mas em 
condições especiais poderá flexibilizar-se o seu conceito, admitindo-se a sua 
variação sazonal, se essa atitude se repercutir numa estimativa mais correcta 
dos caudais, o que é o objectivo fundamental. O consumo específico de água 
e a consequente produção de esgoto aumenta nos dias quentes e depende 
de factores como o clima, a capacidade económica e os hábitos sociais. 

Relativamente aos caudais industriais na variabilidade temporal só 
se deve considerar o assunto se as indústrias possuirem suficiente 
importância relativa. Esta importância tem que ser avaliada não só em termos 
globais como em termos locais. Assim, uma indústria pode ter um caudal 
insignificante em relação ao total de uma povoação mas situar-se num 
extremo em que a sua acção pontual se possa fazer sentir no 
dimensionamento ou funcionamento de alguns colectores. Também se 
poderá referir que uma descarga industrial pode ter que ser considerada 
como incluida na capitação numa povoação de certa dimensão ou pode ter 
que ser explicitada num caso em que a dimensão seja reduzida. 

Relativamente as variações ao longo do dia deve ter-se em 
atenção o período de laboração e a existência ou não de processos muito 
descontínuos e por batelada de descargas de esgoto. A tarifação das 
descargas das indústrias pode contribuir para o esbatimento do diagrama de 
caudais, se for incentivado financeiramente o lançamento durante a noite, 
com benefício para as próprias instalações de tratamento que funcionarão 
com maior homogeneidade, desperdiçando menos energia nas horas 
mortas. 

Em termos anuais deve ter-se em atenção as descargas sazonais 
que ocorrem devido a descontinuidade no abastecimento de matéria prima 
ou processo de produção, por exemplo, nos lagares de azeite ou fábricas de 
conserva. Muitas vezes indústrias que laboram para um consumo sazonal 
conseguem produzir homogeneamente durante o ano. 

4.1 0.2. Águas pluviais 

4.10.2.1. Introducão 

LNEC 1983 resume o estado da arte relativamente aos métodos 
de determinação de caudais pluviais em zonas urbanas, incluindo algumas 
referências a consideração da variação da intensidade de precipitação com o 
tempo e o efeito de armazenamento, assuntos que não se inserem no 
presente âmbito. 

Num determinado ponto, o caudal de dimensionamento e 
respectivas características físicas, depende do dimensionamento da rede a 
montante desse ponto. 0 s  caudais drenados em cada troço são, porém, 
indeterminados a priori. 

Medições históricas de caudais em colectores e de precipitação 
em bacias respectivas têm servido para relacionar aqueles dois valores 



numa perspectiva de obtenção de uma ferramenta que permita estimar, com 
base em informação hidrológica disponível, os caudais pluviais. Ao contrário 
dos comunitários os caudais pluviais não possuem uma tendência evolutiva 
gradual que facilite a sua previsão. O seu carácter aleatório faz com que 
tenha de ser tratado estatisticamente, admitindo-se um determinado risco e 
incerteza. 

Os caudais pluviais transportados pelos colectores dependem, nas 
hipóteses simplificadas deste trabalho, dos seguintes factores fundamentais : 

Intensidade média de precipitacão 

Dependem das condições climatológicas locais, e pela natureza 
aleatória está associada a uma determinada frequência de ocorrência (ou, de 
outra forma, a um período de retorno), e a uma certa duração da chuvada. 

Area de drenaaem 

As áreas das bacias de drenagem (em que as chuvadas são 
recolhidas) correspondem a bacia topográfica, em termos práticos. 

Características físicas da bacia 

A forma como a superfície da área drenada responde a 
precipitação atmosférica, originando uma maior ou menor infiltração e uma 
maior ou menor velocidade de escoamento superficial, influencia o caudal. A 
relação entre dimensões e a inclinação média são factores a considerar. 

4.1 0.2.2. O método racional 

O método mais universal de cálculo de caudais de águas pluviais é 
o método Racional, descrito em quase todos os manuais de ensino ou de 
prática de projecto (ASCE 1970, YEN, TANG e MAYS 1974, FARIA 1975, 
por exemplo). Ele é quase exclusivamente usado na prática portuguesa. 

Admite que a intensidade de precipitação é constante num 
determinado acontecimento pluviométrico e distribuída homogeneamente. 
Quanto maior é a duração da chuvada menor é a sua intensidade. Admite, 
ainda, que a frequência do caudal de ponta coincide com a frequência da 
intensidade média de precipitação. 

O caudal depende da área da bacia contribuinte para o colector, 
da percentagem de precipitação que é retida ou infiltrada e do tempo máximo 
que, de qualquer ponto da bacia, demora a atingir a extremidade de 
montante do colector. 

Baseia-se numa relação entre o caudal escoado e a intensidade de 
precipitação correspondente ao tempo de concentração da bacia. A sua 
formulação matemática é a seguinte: 



em que 

QD -caudal de ponta pluvial num determinado ponto (Us); 
C -coeficiente de escoamento dependente da superfície (-); 
i -intensidade média de precipitação na bacia (Us. ha); 
A -área da bacia afluente ao ponto considerado (ha) 

Define-se tempo de concentração como o tempo necessário para 
que uma determinada precipitação no total de uma dada bacia, contribua 
para o caudal que passa num dado ponto. Esse tempo mede-se a partir do 
ponto mais afastado da área drenada, sendo a distância medida em demora 
a chegar a secção considerada. 

4.10.2.3. Outros métodos utilizados em Portuaal 

Referem-se de seguida outros métodos utilizados em Portugal, 
com menor generalidade, os quais não serão desenvolvidos: 

a) método racional generalizado (COSTA 195611 970); 

b) método do volume de armazenamento (LENCASTRE 1952) e 
método de De Martino (MARTINO 1949); 

c) método do Soil Conservation Service (U. S. SOIL 
CONSERVATION SERVICE 1975) 

4.10.2.4. Fbrmulas para determinacão da intensidade média d e  
g r e c i ~ i t a c ã o  

As relações de intensidade-duração-frequência (I-D-F) e 
respectivas curvas têm sido usadas para estimar intensidades máximas de 
precipitação, definida uma duração e um período de retorno. 

O desenvolvimento de estudos com o objectivo de definir os 
parâmetros característicos das equações I-D-F tem sido uma das tarefas mais 
disseminadas no domínio técnico-científico. Para Portugal existem alguns 
estudos sobre o assunto, podendo consultar-se, entre outros, os trabalhos de 
OLIVEIRA 1941, TAVEIRA 1960, LNEC 1983, MATOS 1986. De entre 
estes, por ser o mais recente e servir de base ao projecto de novo 
regulamento que irá substituir o RGCE destaca-se o último, cujas conclusões 
se resumem na Figura 4.2. 

4.10.2.5. Estimativa do  coeficiente de escoamentQ 

O coeficiente de escoamento do método racional é um factor 
adimensional entre O e 1, que pretende traduzir a fracção da precipitação que 
atinge a secção de escoamento considerada, isto é, a relação entre os 
caudais pluviais máximos e as intensidades de precipitação máxima, para a 
mesma frequência. 
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FIGURA 4.2 - Curvas de intensidade-duração-frequência para Portugal 
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Trata-se de um parâmetro de determinação muito difícil e de 
grande influência no valor final. Dos três factores da fórmula Racional este é 
o mais sensível. A adopção deste valor deve basear-se em mais do que a 
simples consulta de tabelas mas também na tentativa de correcção de 
situações que a experiência do engenheiro permita sentir. Este coeficiente 
deve exprimir a influência dos factores que o influenciam, nomeadamente: 

-tipo de solo, incluindo a sua capacidade de infiltração e 
armazenamento subterrâneo de água; 

-tipo de cobertura da superfície, natural ou artificial; 
-condições climáticas; 
-inclinação do terreno. 

O coeficiente de escoamento varia também de acordo com as 
condições anteriores as chuvadas. Com efeito a capacidade de infiltração é 
reduzida ou pode mesmo ser anulada, após chuvadas prolongadas, e este 
aspecto deve ser sempre considerado subjectivamente. 

Existem tabelas que ajudam a escolha do valor a adoptar em cada 
caso e que se encontram em toda a bibliografia especializada. No caso de 
áreas de composição heterogénea é corrente tomar-se um coeficiente médio 
ponderado de acordo com cada uma das áreas simples e respectivo 
coeficiente, o que é efectuado subjectiva ou analiticamente. 

4.1 1 .l. Caudais de dimensionamento e de auto-limpeza 

No dimensionamento de colectores deve atender-se a que os 
caudais variam no decorrer da exploração da rede e por isso devem 
considerar-se os caudais característicos que provocam, em cada caso as 
condições mais desfavoráveis. Esses caudais reportam-se a determinação 
da capacidade de escoamento e das condições de auto-limpeza. 

a) caudais de dimensionamento 

O caudal de dimensionamento é aquele que corresponde ao 
máximo admissível e destina-se a determinar a capacidade de escoamento 
necessária. No caso das águas pluviais tem que estar associado a um critério 
de risco a que corresponde esse máximo. 

b)caudais de auto-limpeza 

A verificação das condições de auto-limpeza deve atender aos 
valores extremos e a frequência com que são atingidos. Não podendo, salvo 
situações excepcionais, ser mantida a auto-limpeza para todos os caudais 



transportados, torna-se importante que com uma certa periodicidade existam 
condições de escoamento para garantir a resuspensão e transporte das 
matérias que eventualmente se depositaram nos períodos de baixa afluência 
a rede (horas mortas). 

No caso das águas residuais comunitárias os caudais podem 
atingir valores próximos do caudal de ponta mais do que uma vez por dia. 
Assim as condições de auto-limpeza são suficientemente asseguradas se os 
critérios forem referidos ao caudal de ponta. Porém, é preciso ter em conta as 
eventuais variações sazonais dos caudais, (época baixa /época alta) e a 
variação dos caudais entre o início o final do período de projecto. 

Tem sido frequente aos projectistas verificarem as condições de 
auto-limpeza para o ano de horizonte do projecto. Teoricamente, porém, 
essas condições deveriam ser asseguradas desde o início da exploração. A 
hipótese adoptada na prática tem origem na dificuldade em calcular 
manualmente as redes contemplando a variação do poder de transporte do 
arranque da exploração até ao final da vida útil dos colectores, mas apesar 
da incorrecção não há conhecimento que tenha provocado situações críticas 
em Portugal. 

Pelo menos uma razão pode ser apontada para justificar isto: 
existem caudais mínimos na rede, independentemente da forma como eles 
são distribuídos para efeito de cálculo. Nas zonas de cabeceira, mais críticas, 
a difícil simultaneidade de rejeição provoca factores de ponta elevados. 
Também as deficientes construções das redes fazem aumentar os caudais de 
infiltração, além de que raramente são considerados caudais pseudo- 
separativos no cálculo. 

Outro aspecto relevante é que as condições de auto-limpeza 
geralmente aceites em projecto foram extrapoladas de investigação realizada 
no estrangeiro e deverão estar muito do lado da segurança, em face dos 
factores de que dependem (a natureza dos terrenos atravessados, no caso 
dos sistemas de águas pluviais). Também a existência de terrenos 
tipicamente inclinados em Portugal contribui para um aumento do poder de 
transporte. 

Relativamente aos caudais pluviais de auto-limpeza não existem 
grandes inconvenientes estéticos na manutenção de matérias sedimentadas, 
basicamente inertes, dentro dos colectores desde que, ao fim de algum 
tempo, haja uma lavagem dos mesmos. 

As condições de auto-limpeza deveriam ser traduzidas em políticas 
de exploracão e análise de custos. O projectista deveria decidir sobre a 
hipótese de maiores ou menores custos e riscos de exploração, consoante 
toma valores maiores ou menores para caudal de auto-limpeza. A forma 
como os caudais variam ao longo e os meios humanos e materiais 
disponíveis na exploracão, devem ser considerados nessa decisão. 

Nos parágrafos seguintes indicam-se para cada tipo de redes os 
caudais característicos mais correntes. 



4.1 1.2. Rede de águas residuais comunitárias 

No caso das águas residuais comunitárias, admite-se que a função 
da evolução do caudal é descontínua, com valores constantes num 
determinado ano, ou, em certos casos, em "estações" do ano (normalmente 
designadas época alta e época baixa), considerando-se: 

-caudal de ponta mínimo, em geral no ano inicial e eventualmente 
na sua época baixa, para determinação da velocidade mínima, altura líquida 
mínima e poder de transporte mínimo e respectivas inclinações; na prática 
estas características são quase exclusivamente calculadas para o caudal de 
ponta máximo, como se referiu; a consideração de um caudal de ponta médio 
entre o arranque e o horizonte parece uma situação de compromisso, em 
termos de custos e exploração, que tem sido apontada pelo autor; 

-caudal de ponta máximo, em geral no ano final e eventualmente 
na sua época alta, para determinação da altura de escoamento máxima e 
respectiva inclinação; a determinação da velocidade máxima pode coincidir 
com caudais inferiores se a taxa de ocupação da secção tiver um valor 
elevado, mas essa situação é demasiado improvável em águas residuais 
comunitárias, pelo que se verifica sempre em relação ao caudal de ponta 
máximo. 

4.11.3. Rede de águas pluviais 

Neste caso não há uniformidade na variação de caudais, sendo 
admitido, nas verificações anteriores, que o caudal máximo de ponta (caudal 
de dimensionamento) corresponde a um determinado período de retorno. 

Na verificação das condições de auto-limpeza deveria admitir-se 
uma maior frequência de ocorrência do fenómeno para garantir que, algumas 
vezes por ano, pudesse ser lavado o colector (por exemplo, 5 vezes por ano). 
Para simplificar o problema considera-se frequentemente que o caudal 
correspondente a essa frequência é um terço do caudal de dimensionamento 
(FARIA 1975), embora o assunto devesse considerar um período de retorno 
mais curto, a seleccionar. O mesmo caudal é adoptado, alternativamente, 
pelo modelo, no cálculo da velocidade máxima. 

4.1 1.4. Rede unitária 

Os caudais característicos deste tipo de rede são os seguintes: 

-caudal de tempo seco: caudal comunitário com todas as suas 
componentes, servindo para verificar as condições de auto-limpeza; 
atendendo a que existem correntes de limpeza adicionais no decorrer das 
chuvadas pode admitir-se como o caudal de ponta comunitário máximo (em 
princípio no ano horizonte de projecto); também pode ser usado 
alternativamente o critério de auto-limpeza dos caudais pluviais, com ou sem 
a soma dos comunitários, embora adoptando parâmetros mínimos mais 
rigorosos; 



-caudal em tempo chuvoso: soma do caudal comunitário de ponta 
máximo com o caudal provocado pela drenagem das águas residuais 
pluviais, servindo para verificação da capacidade de transporte; neste caso 
deve atender-se, porém a redução de caudal, por desvio de caudais em 
descarregadores de tempestade; a diluição média usada para o desvio tem- 
-se situado, geralmente, entre um quarto a um sexto, em volume. Por vezes 
considera-se o caudal doméstico médio em vez do caudal de ponta mas isso 
é irrelevante na quase totalidade dos casos. 

4.12. CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO- 
-SANITÁRIO 

4.12.1. Materiais e secções a utilizar 

0 s  materiais utilizáveis na condução das águas residuais devem 
ser apropriados para resistirem as cargas mecânicas exteriores e as 
características agressivas desses fluídos e do ambiente de envolvimento 
(temperatura e características físico-químico-bacteriológicas), que podem pôr 
em perigo a durabilidade dos mesmos. 

Na escolha do material deve ter-se em consideração além da 
durabilidade, os custos de construção e os custos de exploração, a 
fiabilidade, a facilidade de montagem, o peso próprio, a disponibilidade 
temporal e espacial e muitos outros factores. 

Habitualmente tem-se usado preferencialmente em Portugal o 
betão armado ou pré-esforçado em colectores pluviais ou unitários e o grés 
cerâmico e o PVC rígido em colectores comunitários ou industriais. O 
fibrocimento também é utilizado revestido ou não, conforme os casos. 

O interesse da inclusão sumária dos materiais dentro da análise 
dos critérios de dimensionamento tem a ver, fundamentalmente, com as ' 

secções disponíveis para dimensionamento, que dependem do material 
escolhido, no caso mais corrente de secções pré-fabricadas. Outras ligações 
eventuais dos materiais são a selecção da rugosidade a adoptar no cálculo 
hidráulico, o dimensionamento estrutural dos colectores e a análise 
económica do dimensionamento. 

Quanto as secções deve atender-se principalmente as que existem 
no mercado (pré-fabricadas), não obstante ser possível a construção, a custo 
elevado, de secções especiais de qualquer dimensão, in-situ ou em estaleiro 
da construção. Mesmo nestes casos deve discretizar-se a série de 
dimensões de forma a padronizar os moldes diminuindo os custos. 

Actualmente quase só se fabricam secções circulares, mantendo- 
se algumas ovalizadas, ou de outros formatos especiais3 , para redes 
unitárias excepcionais ou em concordâncias com redes antigas. Quando os 

Antigamente usaram-se elipsóides. arcos de círculo baixo. circular com 
caleira inferior e outros tipos. 



caudais são muito elevados podem não ser suficientes as gamas comerciais 
disponíveis. Nesse caso, especialmente se é também necessário aumentar 
um pouco a cota de soleira, é frequente a adopção de secções pentagonais 
fabricadas in-situ. O recurso a canais (trapezoidais, em geral) a céu aberto só 
deve ocorrer em redes pluviais por razões sanitárias. 

A secção rectangular é adoptada em redes pluviais, separativas 
absolutas, em que haja interesse em reduzir a altura de escavação ao 
mínimo. Em relação a pentagonal, de que é um caso particular, tem a 
desvantagem de provocar condições de auto-limpeza muito inferiores nas 
situações de caudal reduzido. 

É importante notar que como a s e c w  mais f r e a w t e  é a c i r a  - .  sera esta ~referencialmente tr- no decorrer do trabalho. Isso nao i- 
ad- a m a s  seccoes. Em muitos casos a 

ituirá seccão. a oart palavra diâmetro subst ir daaui. ~ o r  sim~licidade. A 
utilização de calibre que contempla várias secções (RGCE) não será 
generalizada por estar a cair em desuso. 

4.1 2.2. Diametro mínimo 

A fim de reduzir as situações de entupimento de colectores deve 
limitar-se inferiormente o diâmetro utilizável. Em Portugal o diâmetro mínimo 
é de 200 mm (ArtQ 20Q do RGCE), mas em alguns países ele é mais reduzido. 

Pode diminuir-se este valor com vantagens hidráulico-económicas, 
em zonas de caudal reduzido (principalmente cabeceiras de aglomerados 
disseminados) e/ou forte pendente. Porém, a situação deve ser ponderada e, 
ao contrário do que tem sido prática, não devem ser só consideradas as 
reduções dos investimentos, mas também os custos de exploração na 
tomada de decisões deste tipo. 

Em locais de menor nível cívico a rede pode ser utilizada como 
depósito esporádico de resíduos sólidos, por levantamento das tampas das 
câmaras de visita. Também em Lisboa o sector de exploração do sistema 
têm constatado que em zonas em que o diâmetro mínimo é de 250 mm as 
condições de mau funcionamento das redes é fortemente diminuída. 

4.12.3. Continuidade nas secções (Progressão de secções) 

O critério mais vulgarizado em relação a continuidade das secções 
circulares é o de, em cada câmara de inspecção e visita, qualquer diâmetro 
afluente não exceder o diâmetro que segue para jusante. 

Esta condição não encontra justificação no dimensionamento 
hidráulico, dado que o aumento da inclinação pode melhorar a capacidade 
de escoamento mesmo com diâmetros inferiores, mas há que atender a 
singularidade da passagem. Deve tentar-se evitar a acumulação de detritos 
nesses locais e o estrangulamento do escoamento com inconvenientes a 
montante. No entanto esta imposição pode originar grandes deseconomias, 
pelo que recentemente tem sido libertada em alguns casos. 



O RGCE legisla esta medida, mas o projecto de novo regulamento 
já admite que se possa decrescer o diâmetro em condições especiais de 
drenagem pluvial. 

Relativamente a secções não circulares não existem geralmente 
normas aplicáveis, pelo que se deve tentar adaptar as mesmas as áreas 
transversais que representam e aos vícios das suas formas que possam 
originar acumulações. 

4.12.4. Características hidráulicas 

4.1 2.4.1. Tipo de escoamento e condicionamentos a considerar 

Em projecto o escoamento deve ser gravítico e o regime 
permanente e uniforme. Deve efectuar-se em superficie livre, isto é, sem 
admitir que a superfície líquida ultrapasse a geratriz ou plano superior do 
colector. Desta forma a superfície livre estará a pressão atmosférica. 

Alguns países têm a tradição de não permitir que o caudal de 
dimensionamento ultrapasse o caudal a secção cheia, valor que é inferior ao 
máximo atingível em superfície livre; outros ainda permitem a entrada em 
pressão, sob certas condições, no caso das águas pluviais, mas estes 
aspectos não fazem parte da prática portuguesa. 

O escoamento em pressão acontece, no entanto, acidentalmente 
em colectores parcialmente obstruídos, subdimensionados ou construídos 
defeituosamente. Acontece ainda, controladamente, em colectores pluviais 
quando as chuvadas excedem os valores previstos em projecto com uma 
certa probabilidade de ocorrência. 0 s  sistemas elevatórios devem ser 
evitados se possível, por razões de exploração e fiabilidade, mas quando 
existem promovem logicamente o escoamento em pressão nas suas 
condutas. Como ultima excepção ao escoamento gravitico indicam-se os 
sistemas em pressão (gravítica), com pré-decantação na recolha, embora a 
uma escala muito pouco significativa (experimental). 

Exemplos onde o regime não permanente deve ser considerado 
são o choque hidráulico nos sistemas elevatórios e as redes pluviais de 
caudais elevados, para as quais o efeito da variação temporal deve ser 
considerado. Estas situações, bem como o escoamento em pressão como 
critério de projecto está, contudo, fora do âmbito deste trabalho. Admitir-se-á 
somente o escoamento em pressão na análise hidráulica, como situação 
existente não controlável. 

Em dimensionamento, a adopção do regime variável, que 
corresponde sempre a realidade, é ainda muito pouco frequente, admitindo- 
se, em geral, critérios de projecto capazes de conduzir a resultados finais 
satisfatórios, com base na hipótese simplificada de escoamento permanente 
e uniforme. A necessidade de modelar melhor estas condições depende da 
necessidade de prevenir condições de mau funcionamento e evitar custos 
adicionais com origem nas simplificações. 



Recentemente existe uma tendência internacional crescente para 
adoptar o regime variável na análise hidráulica de redes pluviais de certa 
dimensão e a sua extensão para o dimensionamento. Em Portugal este 
procedimento está longe de ultrapassar a fase experimental e passar a 
generalização prática. 

4.12.4.2. Seleccão da fórmula hidráulica 

O cálculo hidráulico utiliza três variáveis fundamentais: velociaaae. 
raio hidráulico e inclinação da linha de energia. A formulação mais corrente 
em águas residuais determina a velocidade a partir da estimativa das 
restantes variáveis, mas se ocorre escoamento em pressão a variável 
indeterminada é, geralmente, a inclinação da linha de energia, vulgarmente 
denominada perda de carga unitária. 

O raio hidráulico (RH) exprime-se em unidades de comprimento4 e 
é a razão entre a área ocupada pela secção transversal de escoamento (área 
molhada) e o perímetro dessa mesma secção (perímetro molhado). Além 
desta definição convém explicitar-se a equação que serve para calcular o 
caudal escoado (Q, m3ls) numa dada área de secção transversal (A, m2) a 
uma velocidade média determinada (V, mls): 

A selecção de uma fórmula hidráulica está relacionada com a 
tradição de cada país. Em Portugal utiliza-se frequentemente a fórmula de 
Manning-Strickler, enquanto nos Estados Unidos da América do Norte se 
utiliza a de Manning5 e também a de Hazen-Williams, esta especialmente em 
escoamento em pressão. Na Europa Central e Reino Unido a de Colebrook- 
-White é a preferida. 

As expressões matemáticas de cada uma das três equações mais 
correntes, apresentar ;e de seguida. As referências que se vão indicar têm 
como objectivo principal apontar para publicações clássicas nesta área. 
Porém, o assunto é tratado em quase toda a bibliografia. 

a) Fórmula de MANNING-STRICKLER 

Esta fórmula é a mais usada por simplicidade. Conhece vários 
aspectos, tendo sempre um formato semelhante. Tem a seguinte expressão 
(LENCASTRE 1969): 

4 Metros no Sistema Internacional, que, obviamente, será utilizado no 
decorrer do presente trabalho. 
5 Idêntica à anterior mas com a inversão do coeficiente de rugosidade. 



ou: 

em que 

V - velocidade média de escoamento (mls) 

n - coeficiente de rugosidade de Manning (slm113 ) 

Ks - coeficiente de rugosidade de Strickler (m1131s) 

RH - raio hidráulico (m) 

i - inclinação da linha de energia (mim), coincidente com a 
inclinação da rasante do colector e com a inclinação da 
superficie livre do líquido, para a hipótese de escoamento 
permanente e uniforme. A partir deste momento utilizar-se-á I 
em vez de i para representar a inclinação do colector, sempre 
que se tratar de escoamento permanente e uniforme (I=i) 

b) Fórmula de COLEBROOK-WHITE 

Esta equação é determinada por estimativa experimental do 
coeficiente de perda de carga da equação de Darcy. A sua forma geral para 
escoamentos em superficie livre e regime uniforme em qualquer secção, é, 
em termos de engenharia, a seguinte (HYDRAULICS RESEARCH 
STATION 1978): 

onde os novos símbolos significam: 

g - aceleração da gravidade (rnls*) 

K - rugosidade absoluta do colector (m) 

u - viscosidade cinemática do esgoto (m2/s) 



c)Fórmula de HAZEN-WILLIAMS 

De acordo com METCALF AND EDDY 1981, 

V = 0,849 CHW RHo@ iOl54 

em que 

CHW -coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams 

e os restantes símbolos mantêm o significado e as unidades anteriores. 

4.12.4.3. Escoamento com seccão ~arcialmente o ~ ~ a d a  

As equações apresentadas no sub-capitulo anterior são genéricas, 
isto é, adaptam-se a qualquer altura de escoamento e secção conhecida a 
inclinação. A análise em secção totalmente cheia é simples dado que a altura 
de escoamento é conhecida e igual a altura da secção, o mesmo não 
acontecendo ao caso mais geral de ocupação parcial da secção. 

Neste Último caso a análise é difícil, pois não é conhecida, a 
partida, a altura líquida que permite determinar sucessivamente a área de 
escoamento, o raio hidráulico e a velocidade de escoamento, conhecendo 
as caracteristicas geométricas das seccões, o caudal transportado e a 
inclinação. Como as relações não são lineares não é possível explicitar o 
valor da altura líquida nas equações citadas. 

Em termos práticos tem-se ultrapassado este problema admitindo 
que as correspondentes caracteristicas estão relacionadas com as 
caracteristicas a secção totalmente cheia. Para a secção circular e modelo de 
Manni ng- Strickler, a combinação mais usada, pode substituir-se o raio 
hidráulico em função do ângulo ao centro (0). Dividindo as equações 
correspondentes a velocidade e caudal a secção real (numerador) e a 
secção total (denominador), obtém-se: 

em que: 

nt - coeficiente de rugosidade de Manning para secção cheia 
(unidades de n) 

Vt - velocidade a secção cheia (unidades de V) 



NOTA: Símbolos de acordo com o texto (ver simbologia) 

Figura 4.3 - Elementos hidráulicos relativos ao escoamento em su- 
perfície livre e secção circular (ASCE e WPCF1982) 

Para cada altura uniforme de escoamento6, em percentagem da 
altura total, corresponde, univocamente, um ângulo ao centro e dessa forma 
uma relação Q/Qt, V N t  AIAt e RH/RHt. Partindo do conhecimento da relação 
Q/Qt, os técnicos utilizam, correntemente, tabelas ou curvas semelhantes as 
apresentadas na Figura 4.3, para determinar as outras relações. 

4.1 2.4.4. Ruaosidade a considerar 

Relativamente as rugosidades a considerar ou coeficientes 
correspondentes, a bibliografia corrente fornece valores aproximados para 
estimativa em projecto. Deve notar-se que não se trata da rugosidade do 
material mas sim do conjunto. Como existem muitas ligações e acidentes e 
como as paredes são cobertas por camadas semelhantes, a rugosidade é, 
em termos práticos, relativamente independente do tipo de material. 

Alem do tipo de material, outros factores influenciam aqueles 
coeficientes, nomeadamente a idade, a forma e as dimensões das secções e 

- - 

6 Altura de escoamento relativa ao regime uniforme. 



a profundidade da altura uniforme relativamente ao total. A Figura 4.3 
apresenta relações entre a percentagem de ocupação da altura da secção e 
os valores do coeficiente de Manning e do coeficiente de Darcy-Weisbach, 
bem como outros elementos hidráulicos. Em secção cheia a rugosidade é 
mínima, variando o seu valor ao longo da altura percentual. 

4.12.5. Capacidade de escoamento e ventilação 

Cada colector deve ter capacidade para escoar o caudal que se 
espera vir a receber, em condições de ponta máxima, no decorrer do período 
de projecto e de acordo com a máxima ocupação da secção permitida. Em 
cada caso há a referir o seguinte: 

a) águas residuais comunitárias 

Quando a temperatura elou o tempo de transporte de matérias 
orgânicas são elevados podem criar-se condições de anaerobiose, 
indesejáveis por provocarem maus cheiros, corrosão dos colectores e 
mesmo perigo para a segurança dos trabalhadores. A ventilação dos 
colectores reduz a possibilidade desta ocorrência, pelo que se adopta, como 
regra de projecto generalizada, a ocupação parcial da secção dos colectores 
de águas residuais para efeitos de escoamento. Além desta vantagem o 
colector beneficia de uma segurança extra na capacidade de transporte, 
muito importante em face das incertezas de projecto. 

A máxima ocupação é geralmente definida pela imposição de uma 
altura máxima de escoamento. 

A taxa de ocupação da secção, isto é a relação entre a área 
ocupada e a área total deveria ser o critério utilizado na definição das áreas 
de escoamento máximo e de ventilação (a restante). No entanto como a 
altura de escoamento é uma grandeza mais visualizável e determinável, tem 
sido exclusivamente utilizada. Para as secções circulares os critérios mais 
correntes admitem duas gamas de diâmetros, fazendo variar o valor d a  
razão altura de escoamento sobre diâmetro (HUD), de acordo com este. 
Uma das formas usadas é: 

- diâmetros inferiores a 600 mm : HUD<= D12 

- diâmetros maiores ou iguais a 600 mm : HUD<=7D/10 

Julga-se, porém, conveniente incorporar uma relação intermédia 
que amenize o salto entre as duas gamas. Assim propõe-se a utilização de 
HUD<=6D/10 para o diâmetro de 600 mm, eventualmente alargando esta 
terceira gama. 



No caso de utilização de secções não circulares não existe critério 
estabelecido, propondo-se a substituição do diâmetro pela altura a que 
correponda uma área equivalente a secção circular. Por exemplo, numa 
secção rectangular de base igual a 0,60 m a última gama define-se a partir 
da altura de 0,48 m com uma relação HUD<=0,9 D, em que D é a altura total 
da secção. 

b) águas residuais pluviais 

Neste caso admite-se, em geral, a utilização da máxima 
capacidade de escoamento, dado que deverá pertencer aos critérios de 
cálculo de caudais a medição do risco dos caudais serem excedidos, e não 
existem a partida considerações no que diz respeito a ventilação. 

Em certos países a capacidade de escoamento para os colectores 
pluviais refere-se a secção totalmente preenchida, desprezando potencial de 
escoamento (cerca de 10% no caso das secções circulares). Esta situação 
fornece segurança hidráulica adicional e simplifica os cálculos pois as 
inclinações necessárias já podem ser determinadas pelo conhecimento da 
secção e do caudal. 

4.1 2.6. Velocidade máxima 

A velocidade deve ser limitada superiormente com o objectivo de 
reduzir o desgaste da tubagem e a influência de singularidades hidráulicas. 
A sua importância, porém, já não é tão importante como se julgava 
antigamente (BRITISH STANDARDS INSTITUTION 1968). 

A uma velocidade elevada corresponde uma menor secção de 
escoamento, uma maior auto-limpeza, um transporte mais rápido do esgoto, 
o que é importante para evitar a septicidade das águas residuais domésticas 
e industriais. A utilização de materiais especiais mais resistentes, por 
exemplo, com revestimentos especiais com resinas epoxy, deve considerar o 
relaxamento deste valor, de acordo com critérios técnico-económicos. A 
situação ideal em projecto deveria considerar a dependência da velocidade 
mínima em relação ao material da tubagem. 

Os valores preconizados mais vulgarmente são: 

-3,O mls para águas residuais comunitárias; 

-5,O mls para caudais de águas pluviais ou caudais de redes 
unitárias em chuvada crítica, uma vez que, não obstante existirem areias a 
transportar, a ocorrência tem uma baixa frequência; o RGCE aponta este 
valor para uma frequência de duas vezes por ano. 

Existe por vezes confusão sobre qual a velocidade a comparar 
com a máxima. Normalmente considera-se a velocidade correspondente à 
altura liquida estimada para o caudal de ponta no horizonte de projecto 



(caudal de dimensionamento). Em alguns países admite-se, por simplicidade, 
que a velocidade verificada corresponda a secção totalmente cheia em 
superfície livre. Isto correspondente provavelmente a uma situação média de 
alturas Iíquidas, mas a velocidade máxima real pode ultrapassar este valor 
em cerca de 20% no caso das secções circulares, tal como se pode verificar- 
se na Figura 4.3. No caso de alturas Iíquidas inferiores ao valor percentual 
indicado a velocidade máxima não é normalmente, um problema, em face 
dos critérios de determinação dos caudais mínimos. 

4.1 2.7.1 As~ectos fundamentais 

O objectivo dos critérios de auto-limpeza é proporcionarem 
condições hidráulicas e construtivas capazes de limitar ao mínimo a 
deposição de matérias em suspensão no esgoto, no fundo dos colectores. A 
obstrução completa dos colectores por deposição de matérias f inas 
sedimentáveis só ocorre devido a existência de caudais excepcionais ou 
manutenção deficiente. 

As obstruções são especialmente devidas a entrada de grandes 
quantidades de matérias sólidas, muitas vezes de dimensões acentuadas 
pelas sarjetas, ligações domiciliárias ou caixas de visita. Se as dimensões 
são razoáveis e o peso especifico também (acção que se conjuga no caso 
das areias) o problema é mais grave. Em muitos casos, porém, o aumento de 
velocidade de escoamento por redução das secções disponíveis fazem com 
que haja resuspensão de parte das matérias, de forma a retardar o processo 
de bloqueamento completo, possibilitando a descoberta casual ou 
programada do fenómeno. 

Como se pode concluir a auto-limpeza está amplamente associada 
aos aspectos de exploração das redes, tal como referido em CÂMARA e 
PEREIRA 1985 e também em CÂMARA, PEREIRA, FONSECA e 
SEQUEIRA 1986. A adopção de um determinado critério deve atender ao 
interesse, aos custos e aos meios de promover essa exploração. A relação 
entre os critérios a adoptar em projecto e as consequências na exploração 
ainda está em fase de investigação, adoptando-se condições t ipicas em 
projecto que se crê poderem contribuir para a diminuição dos riscos de mau 
funcionamento. 

No caso das redes hipoteticamente separativas pluviais deve 
tentar averiguar-se se existem caudais clandestinos. Se a rede doméstica 
correspondente for construida simultaneamente deve controlar-se a 
construção dos ramais domiciliários, que eventualmente será incluída na 
empreitada. Quando os colectores pluviais são de grande dimensão, e é 
economicamente aceitável, deve prever-se uma caleira na soleira, que 
transportará os caudais que surjam em tempo seco. 

Nas redes separativas, não havendo restrições económicas, 
devem usar-se os critérios iguais aos do esgoto separativo comunitário. 



Evitar-se-á, portanto, o mau cheiro (principal mente no Verão), em sarjetas 
não sifonadas7, e a decomposição anaeróbia de matérias orgânicas 
decantadas que danifica progressivamente os colectores, geralmente de 
material atacável não protegido, por razões económicas. Mesmo quando há 
protecção pode existir fissuração na mesma, que provoca pontos fracos. 

Critérios menos exigentes justificam-se, porém, para a época seca 
(crítica), dado que na época chuvosa o grande poder de transporte 
mobilizado pode arrastar as partículas entretanto retidas e na época seca 
existe uma grande área de ventilação. 

0 s  critérios de auto-limpeza têm sido, em todo o mundo, baseados 
tradicionalmente na manutenção de uma velocidade mínima de escoamento, 
para o caudal característico, considerada suficiente para arrastar as 
partículas sólidas. O poder de transporte tem sido também crescentemente 
utilizado. Outro critério, utilizado principalmente nos Estados Unidos da 
América, fixa inclinações mínimas de auto-limpeza, em função do diâmetro e 
da rugosidade, mas só se aplica correctamente a ocupações significativos da 
secção, o que não é o caso geral. Seguidamente apresentam-se os critérios 
principais, utilizados em Portugal. 

4.1 2.7.2. Velocidade mínima 

0 s  valores de velocidade mínima de escoamento, para o caudal de 
auto-limpeza, recomendados com maior generalidade são os seguintes: 

a) colectores separativos de águas residuais comunitários: 0,60 
rnls ; 

b) colectores separativos de águas residuais pluviais: 0,6 - 0,90 
mls; 

c) colectores unitários 

c l )  caudal de estiagem: 0,30 - 0,45 rnls (0,60 rnls em casos 
exigentes); 

c2) caudal em tempo chuvoso: o mesmo que para as águas 
pluviais, eventualmente com uma maior periodicidade de ocorrência. 

O RGCE prescreve velocidades mínimas iguais a 0,30 mls para o 
caudal máximo de estiagem (sem indicar se é referido ao início ou final do 
período de análise) e 0,60 rnls para o caudal máximo total (comunitário e 
pluvial). Implicitamente estava, portanto, dirigido as redes unitárias sem se 
referi r as separativas. 

7 Os custos destas sarjetas são elevados, principalmente em termos de 
exploração, necessitando de limpeza periódica para evitar a obstrução. 



4.12.7.3. Poder de t r a n s ~ o r t e  mínimo 

A substituição do critério da velocidade mínima pelo critério do 
poder de transporte tem sido gradual, não obstante a equação fundamental 
que lhe diz respeito ter sido deduzida no final do século XIX. Alguns estudos 
se destacaram mais recentemente, sendo as referências mais conhecidas em 
Portugal devidas a FARIA 1966, CPSM 196611971, LYSNE 1969, 
REPOGLE e CHOW 1969, PAINTAL1972 e YAO 1974. 

O poder de transporte, também denominado força tractiva ou 
tensão de arrastamento, define-se como a tensão tangencial que o 
escoamento de um liquido exerce na superfície molhada. A equação de 
DUBOIS 1879, em regime permanente e uniforme de escoamentos em 
superfície livre, estabelece o seu valor médio: 

em que, 

PT - poder de transporte médio (Nlm2) 

P - massa específica do esgoto (kglm3) 
9 - aceleração da gravidade (mls2) 
I, RH - significado já conhecido 

O poder de transporte varia espacialmente na secção transversal, 
mas não é objectivo deste capítulo desenvolver este aspecto. O que interessa 
estabelecer como critério é o seu valor médio mínimo de dimensionamento 
(valor crítico que possibilta o arrastamento das partículas), considerando nele 
as margens de segurança que conferem essa distribuição. 

Esse valor depende da densidade e dimensões dos sólidos e da 
densidade e da viscosidade do líquido, as duas ultimas conhecidas. Se fosse 
conhecida a curva granulométrica do material a transportar seria possível 
adoptar um poder de transporte específico. Isso é, todavia, inviável na prática. 
Até ao momento nunca foi sequer conduzido em Portugal qualquer estudo 
sobre as características médias das águas residuais na perspectiva da auto- 
limpeza. Por essa razão, deverá sempre apontar-se para valores médios com 
alguma segurança. 

Os valores recomendados na literatura para poder de transporte 
médio variam muito, mas os mais utilizados na prática portuguesa de projecto 
são os seguintes: 

a) redes separativas de águas residuais comunitárias: 2 Nlm2; 

b) redes separativas de águas residuais pluviais: 4 ~ l m 2 ;  

c) redes unitárias: adaptação dos valores da alínea a) e b). 



4.12.7.4. Altura de escoamento mínima 

O RGCE requer a observância de uma altura Iíquida mínima igual 
a 0,025 m, sem indicação do tipo de rede e caudal a aplicar nessa 
verificação. 

A fixação de uma altura Iíquida mínima para escoamento não é 
consensual devido a difícil modelação das condições hidráulicas em 
pequenas alturas de escoamento. Além disso é muito difícil atingir este valor 
nas cabeceiras, excepto nas redes unitárias em que a velocidade mínima 
seja baixa (0,30 mls, por exemplo). O Único exemplo da aplicação deste 
critério, de que se tem conhecimento, é o RGCE. 





Capítulo 5 

O MODELO DRENARP 





CAP. 5 - O MODELO DRENARP 

O modelo original DRENARP (DREnagem de Águas Residuais e 
Pluviais) é o corolário da presente dissertação. Como incorpora vários 
aspectos ligados aos problemas da drenagem de águas residuais 
comunitárias e pluviais, numa perspectiva de globaiidade, generalidade e 
aplicação prática, é constituído por vários submodelos que serão 
desenvolvidos neste capítulo. 

O Capítulo 5 é iniciado pela definição dos objectivos do modelo, 
seguindo-se a formulação do problema, a descrição da estrutura fundamental 
de resolução e a apresentação cada uma das suas componentes. 

0 s  aspectos mais ligados a programação em computador e 
aplicação prática serão tratados, com maior pormenor, nos capítulos 
seguintes. Remete-se também o tratamento dos aspectos interactivos e outros 
aspectos ligados aos pormenores de pré- e pós-processamento para os 
capítulos seguintes. 

Devido a grande variedade de opções de processamento 
existentes opta-se por assentar a apresentação no problema primário 
(optimização tri-dimensional de uma rede nova com o objectivo de minimizar 
os custos), que incorpora basicamente todo o tipo de problemas que podem 
ser tratados separadamente, com informação de base diferente. 

A única excepção fundamental refere-se a expansão de redes 
existentes (que inclui a análise hidráulica), que não foi considerada, 
preferindo-se o seu tratamento separado, dado que o objectivo mais 
importante é o projecto assistido por computador de redes novas. 

5.2. OBJECTIVOS 

O objectivo fundamental, que se pretende atingir com o 
desenvolvimento deste modelo, é ultrapassar, na medida dos meios 
disponíveis, as lacunas encontradas nos modelos existentes. Pode 



sistematizar-se da seguinte forma: 

- obter um produto final o mais possível equivalente ao que é 
executado tradicionalmente nos trabalhos de engenharia (peças escritas e 
desenhadas), considerando, ainda, componentes do tipo CAD , sistemas 
interpretativos da linguagem natural, sistemas periciais; além de ser dirigido 
ao trabalho prático, deverá conter um número suficiente de opções que 
adapte a sua utilização a formação, treino e reciclagem técnica; 

- permitir a futura utilização em pequenos e médios escritórios 
de engenharia, ou centros de ensino e investigação, que disponham 
unicamente de microcomputadores pessoais como ferramenta informática de 
trabalho; 

- ter um carácter generalista, isto é, permitir estudar problemas 
diversificados, com muitas alternativas, preferencialmente inter-relacionadas; 
deverá ter-se sempre em mente a possibilidade de inserção numa estrutura 
mais vasta no domínio da gestão dos recursos hídricos; 

- contribuirparaadefiniçãodeumsubstractoteórico-prático 
que faça evoluir os modelos na base da integração dos aspectos técnicos, 
económicoç, sociais e ambientais; 

- relacionar as redes de drenagem de águas residuais 
comunitárias com as redes de drenagem de águas residuais pluviais; 
incorporar as redes unitárias e preparar a inclusão futura de redes e m  
pressão; 

- incluir quer o dimensionamento, quer a análise hidráulica, 
embora limitada, de forma a permitir o estudo do problema da expansão de 
redes; 

- considerar a inclusão de alguns órgãos especiais e facilitar a 
inclusão posterior de outros; 

- admitir a contabilização de custos de exploração; 

- contribuir para a resolução do problema da optimização 
tridimensional das redes de colectores de águas residuais, após uma cuidada 
formulação do problema; 

- melhorar aspectos relativos a optimização do perfil 
longitudinal dos colectores; 

- proporcionar uma estrutura independente das futuras 
alterações de natureza técnica, comercial e legislativa; 

- utilizar ou permitir a utilização, da maneira mais rentável, da 
informação disponível em bancos de dados já existentes ou elaborados 
especificamente no âmbito deste projecto de execução. 



5.3. ESTRUTURA, FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO GERAL D O  
MODELO 

5.3.1. Estrutura do modelo DRENARP 

O modelo desenvolvido está organizado em módulos que permitem 
estudar vários tipos de problemas, nomeadamente, entre muitas opções 
existentes, o projecto optimizado assistido por computador ou a análise 
hidráulica de redes do tipo unitário, separativo comunitário ou pluvial, 
incluindo redes em paralelo. Além disso recorre a vários bancos de dados 
que fornecem informação aos sistema. 

DRENARP é um modelo de controlo que promove a entrada 
interactiva de dados, gere os submodelos de processamento e os bancos de 
dados e prepara a saída de resultados (Figura 5.1, sem a discriminação dos 
submodelos e bancos de dados, para simplificar o desenho, o que se faz 
ainda no decorrer deste parágrafo). 

A entrada do título do trabalho (a utilizar na saída da folha de rosto 
e no índice de trabalhos) é a chave de início do modelo em novas utilizações. 
Adaptações de trabalhos existentes no banco de dados de tarefas efectuadas 
(projectos, principa1mente)não necessitam deste arranque. 

A definição do problema toma o título como variáveis alfanuméricas 
de entrada e utiliza um submodelo de interpretação de linguagem natural 
para tentar definir o tipo de tarefa a executar. No caso do título não ser 
incluído ou houver dúvidas na interpretação a tarefa é colocada por defeito. 
Em qualquer situação a definição é confirmada interactivamente pelo 
utilizador. 

I I 

~ B . D E D A D O S ~  : j 
MODELOS CCORDEN ADO- B.DEDADOS4 : i 
RES DE N~VEL  2 I -- 

MODELO COORDENADOR - 
SUB-MODELO 1 : DE WEL 1 B. DE DADOS 1 : 
Definição da rede ENTRADA DO T (TULO 
malhada reduzida ++ ciais 

INTERPRET AÇ ÃO COM 
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA- 

, E su A CONFIRM AÇÃO 

Figura 5.1 - Estrutura geral do modelo DRENARP 



Existem dois níveis de coordenação. O primeiro corresponde a 
definição do problema, relativamente ao tipo de rede, optimização e tarefa a 
executar. Este nível estrutura a coordenação de nível 2 e gere o pré- 
-processamento (entrada interactiva de dados, em função dinâmica das 
opções escolhidas, e seu teste, incluindo os respeitantes a geometria e as 
características físicas da rede) e o pós-processamento. Funciona, ainda como 
gestor dos bancos de dados. 

A Figura 5.2 apresenta as características do modelo de 
coordenação do nível 1 no respeitante as opções das componentes 
fundamentais. Por seu lado a Figura 5.3 representa as relações funcionais 
dessas diversas subcomponentes. 

Além do submodelo de interpretação de texto em linguagem 
natural, com inferência de variáveis internas, e outros de pré e pós- 
processamento, há a referir os seguintes dez, numerados pela ordem em que 
são reconhecidos e apresentados posteriormente: 

1 - definição da rede malhada reduzida; 

2 - geração de implantações alternativas; 

3 - estruturação; 

4 - determinação de caudais; 

5 - caracterização hidráulica; 

6 - restrições; 

7 - comparação económica e estimativa de custos; 

8 - dimensionamento económico com traçado fixo utilizando PD, 
incluindo redes paralelas e localização óptima de estações 
elevatórias e câmaras de corrente de varrer; 

9 - dimensionamento económico com métodos heurísticos; 

10 - alterações pontuais propostas a implantação pré-definida por 
força da optimização do perfil longitudinal. 

Relativamente aos bancos de dados e as bases de conhecimentos 
adstrictos ao modelo, por defeito ou alterados, devem ser referidas as 
seguintes componentes: 

-secções do mercado: materiais, diâmetros, peso próprio por metro, 
tipo de junta, resistência a compressão diametrai; 

-articulado das medições e mapa de trabalhos; 

-custos unitários compostos referentes aos artigos previstos; 



/MODELO COORDENADOR DE NIVEL I I 
) COMPONENTE I A  - TAREFA FUNDAMENTAL 1 

lA. l .  Projecto (assistido por computador) de rede/colector novos 
lA . l  .l. Dimensionamento corrente (ao recobrimento mínimo 
1 A.1.2. Optimizaçao do perfil longitudinal de implantaçao 
1 A.1.3. Optimizaçáo tridimensional 

1 A.2. Análise hidráulica 

1 A.3. Expansão de redes existentes (1 A.l +1 A.2) 

COMPONENTE 1B - OBJECTIVO DA OPTIMIZAÇAO I I 
1 B.1. Minimizar custos (incl. ou nao localizaçáo de 6rgáos gerais) 

18.1 .l. só construção (incl. ou nao renovaçáo em expansáo) 
1 B.1.2. de construçao e de exploraçao 

1 18.2. Minimizar alturas de escavaçties I I 
1 18.3. Minimizar diâmetro 

I 
c!----- 

[ I 
( COMPONENTE 1C - TÉCNICA DE OPTIMIZAÇAO I 

MODELO 
COORDENADOR 

DE NIVEL 2 
1 C.1. Mbtodos Heurísticos L 1 

I 1 D.3. Separativa Pluvial e Comunitária em paralelo 

1 D.4. Unitária 

1 C.2. Programação Dinâmica 

1 C.3. Enumeraçáo Explícita e Implícita 

1C.4. Algoritmo Genbtico 

Figura 5.2 - Componentes fundamentais do modelo de coordenação 
de nível 1 
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' COMPONENTE 1 D - TIPO DE REDE 

1 D.1. Separativa Pluvial 

1 D.2. Separativa Comunitária 
l 

I 

r 

h 



OBS.: Os códigos referem-se à descrição da Figura 5.2 

Figura 5.3 - Relacionamento das subcomponentes do modelo 
coordenador de nível 1 

-critérios hidrológicos (tipo e parâmetros das equações de 
intensidade-duração - frequência, distribuidas geográficamente); 

-censos populacionais; 

-critérios de projecto; 

-características topográficas e físicas das redes. 

5.3.2. O problema de optimização tridimensional 

5.3.2.1. Formulacão 

Sendo o problema fundamental, a optimizaçáo simultânea do 
traçado em planta e em perfil longitudinal que, praticamente a excepção da 
análise hidráulica, engloba os restantes, vai-se formular esse problema, 
considerando posteriormente os submodelos secundários. A definição dos 
submodelos acompanha a esquematizaçáo apresentada no Capítulo 2. 

Em termos de investigação operacional uma rede de drenagem ou 
mais genericamente um sistema de águas residuais, é designado como 



sistema. O objectivo fundamental do problema de optimizaçáo apresentado é 
a minimização do custo desse sistema, definido pela função objectivo, a qual 
é afectada pelas variáveis de decisão. Além disso a solução deve atender as 
restrições que têm origem na estrutura física real e na manutenção de 
condições adequadas de funcionamento hidráulico-sanitário. 

De uma forma lata o problema consiste, portanto, em 

Min CT= C CCi + CCf + CCe + CEAn,r 
(i=l -N) 

em que 

CT -custo total (função objectivo) das opções tomadas, 
função das variáveis de decisão e outros parâmetros 

N -número de colectores simples existentes na rede 

CCi -custo de construção do elemento simples de 
custo(colector e câmara de visita de montante do 
colector) 

ccf -custo de construção da descarga final 

c c e  -custo de investimento (construção, fornecimento e 
instalação) dos órgãos especiais 

CEAnlr -custo actualizado de exploração da rede (incluindo 
operações de limpeza periódica, energia e operação e 
manutenção de órgãos especiais), para um período de 
análise de n anos e uma taxa de actualização r 

sujeito as restrições que serão descritas no ponto 5.3.3. 

5.3.2.2. Funcão obiectivo 

A função objectivo representa o somatório de subfunções de custo. 
Torna-se desta forma uma função de comportamento complexo, sendo os 
seus termos basicamente cÔncavos, devido as economias de escala 
mobilizadas. 

5.3.2.2.1. Variáveis de decisão 

As variáveis de decisão, para cada colector ij ligando as caixas de 
visita i de montante e j de jusante, de um conjunto de N-1 colectores ligando 
N caixas de visita de uma rede arborescente, são directa ou indirectamente 
as seguintes: 



-implantação fixa: 

ecotas das soleiras nas extremidades de montante (i) e de 
jusante (j), ZSij e ZSji; alternativamente podem usar-se os recobrimentos ou 
as cotas da geratriz superior interior; as últimas têm vantagens, se o diâmetro 
não puder decrescer,pois, ao contário das cotas de soleira, não dependem do 
diâmetro para serem determinadas; no caso das geratrizes superiores ou 
inferiores o recobrimento é verificado como restrição mas não é necessário 
para determinação dos valores; o recobrimento é inconveniente pois não 
pode ser usado no modelo sem estar agregado as cotas do terreno; 

*diâmetro, Dij; o diâmetro é dependente de ZSij e ZSji, do 
caudal transportado e dos critérios de cálculo (incluindo o tipo de material); 
como se explicará, porém, posteriormente, se o diâmetro não for considerado 
directamente a formulação de uma parte do modelo não será correcta; de 
qualquer modo a dependência do diâmetro não é explícita, para o caso do 
escoamento em secção parcial, só podendo ser determinado por tentativas; 
inversamente também se poderá referir a aparente dependência das cotas 
em relação ao diâmetro, mas este só pode fazer determinar a inclinação para 
uma determinada rugosidade e caudal definido, de forma a satisfazer certas 
restrições, e a inclinação não define biunivocamente as cotas extremas. 

Admitindo que as cotas de extremidade são suficientes para definir 
o problema consideram-se, nesta fase geral, 2N variáveis de decisão. 

-implantação variável: 

*as variáveis anteriores; 

.a localização das caixas de visita e das ligações existentes 
entre elas e, consequentemente, a definição dos comprimentos dos troços 
(indirectamente as respectivas cotas no terreno podem ter que ser 
interpoladas); 

*o sentido de escoamento e os pontos de arborescência nos 
colectores definidos, no ponto anterior, pela localização das caixas; 
estabelece-se, assim, a geometria da rede, incluindo as caixas de cabeceira, 
o número de descargas e respectivas bacias de drenagem. 

O número de variáveis de decisão depende em muito d a s  
simplificações efectuadas e da forma como é formulado o problema. 

5.3.2.2.2. Dimensão total 

O número N de elementos em jogo pode atingir as várias centenas, 
mas raramente alcança a casa do milhar. Um valor médio detectável em 
Portugal para redes novas situa-se entre as 100 e 250 caixas de visita, dado 
que, nos grandes sistemas, é corrente a sua divisão em sectores ou bacias de 
drenagem. 



5.3.2.2.3. Tipo de função 

Trata-se de uma função multivariada, heterogénea, descontínua e 
não linear. É descontínua, uma vez que os diâmetros adoptam valores 
comerciais discretos, provocando saltos nos valores da função. Além disso, 
também a profundidade de escavação provoca descontinuidades, uma vez 
que, mesmo que o diâmetro fosse continuo, haveria que contar com o 
aumento do custo com a profundidade (entivação a partir de certas 
profundidades, diferentes classes de tubagem, larguras de vala ou 
características do assentamento) e com a adaptção do diâmetro das caixas 
de visita as Normas Portuguesas. 

O modelo vai permitir a utilização de vários tipos de funções de 
custo, de acordo com as opções tomadas, tal como se descreverá no 
subcapítulo 5.6, pelo que não se pode apresentar o formato exacto da função 
objectivo, especialmente quando a função é desagregada. A forma geral é a 
apresentada na Equação 5.1, devendo substituir-se criteriosamente os 
termos respectivos. 

No Capitulo 4 apresentaram-se os principais critérios de projecto 
utilizados em engenharia corrente, que constituem basicamente as restrições 
do modelo de optimização. Em resumo essas restrições de natureza 
hidráulico-construtivo-sanitária são as seguintes: 

a) Profundidade de escavação (H) máxima 

b) Recobrimento (REC) mínimo do colector 

c) Inclinações construtivas (ICT) 

(obriga-se a que a inclinação mínima seja positiva, dado que um 
dos pressupostos do modelo de dimensionamento é o escoamento ser 
efectuado em superfície livre; no futuro, a consideração de redes em pressão, 
acompanhando o terreno, permitirá um valor negativo, quando for accionada 
esta opção; mais correctamente deveria formular-se, em separado, ICij > 0, 
onde IC, como anteriormente, representa a inclinação do colector; porém, é 
mais simples incluí-Ia nas inclinações construtivas mínimas) 



d) Velocidade de escoamento (V) máxima 

Vij <= Vmáx 

e) Critérios de auto-limpeza 

e l )  limite inferior da velocidade de escoamento 

Vij >= Vmín 

e2) altura de lâmina líquida (HL) mínima 

HLij >= HLmín (5-7) 

e3) poder de transporte (PT) mínimo 

PTij >= PTmín (5.8) 

f) Altura de escoamento (HL) máxima [capacidade de escoamento] 

HLij <= HLmax (5.9) 

g) Sequência das cotas da soleira (ZS) e do plano tangente 
superior (Z) dos colectores adjacentes a uma caixa de visita 

Mínimo (Zk) >= Zi + A Z (5.1 O) 

Mínimo (ZSk) >= ZSi + A ZS (5.1 1 ) 

(AZ e AZS representam quedas adicionais nas caixas de visita para 
atender a perdas singulares de energia, tal como se referiu no Capitulo 4 ;  
servem ainda para libertar esta restrição, sendo adoptado um valor negativo) 

h) Sequência em diâmetros (D) concorrentes numa caixa de visita 

Máximo (Dk) c= Dij + AD (5.12) 

(Recorda-se que D significa, em geral, uma secção; AD serve para 
considerar ou não a restrição consoante é nulo ou suficientemente positivo) 

i) Diâmetros (D) disponíveis para dimensionamento 

i l )  diâmetro mínimo 

Dij >= Dmín 



i2) diâmetros discretos disponíveis 

D deve pertencer a uma série comercial existente no 
mercado, para o material escolhido, ou ser gerada sinteticamente, se 
fabricada in-situ ou em estaleiro; toma-se como base do modelo as secções 
circulares do Apêndice IV; os valores são actualizáveis, admitindo-se novos 
materiais. 

j) Distâncias mínimas a outras infraestruturas, especialmente de 
saneamento básico, entre planos tangentes ao exterior 

j l  ) distância vertical (DV) 

DVi , DVj >= DVmín (5.1 4) 

(no caso de redes paralelas separativas, que mais interessa a 
dissertação, DV define-se como "cota inferior do colector pluvial menos cota 
superior do colector comunitário"; habitualmente é positivo e o colector pluvial 
encontra-se a um nível superior, mas a formulação permite a inversão da 
situação) 

j2) distância horizontal (DH) 

j3) distância em qualquer direcção (DT) 

DTi , DTj >= DTmín 

k) Distâncias entre caixas de visita (L) 

Na definição de caixas de visita intermédias deve também 
garantir-se que a soma dos comprimentos dos novos troços é igual ao 
comprimento do troço total, entre caixas obrigatórias. 

I) Número de descargas finais (NDF) 

NDFmáx >= NDF > O 

m) Continuidade de caudais (Q) 

(sendo de sinal contrário os caudais afluentes e o efluente) 

ou: C Qk,ij + C Qconc,ij = Qij (5.1 9A) 



n) Ângulo interno entre colectores sequentes (AI) 

( o ângulo interno máximo possível é de 180 graus). 

Os índices representam: 

máx -valor máximo admissivel do parâmetro em causa 

mín -valor mínimo admissível do parâmetro em causa 

i -extremidade de montante do colector genérico ij 

j -extremidade de jusante do colector genérico ij 

* k  -extremidades de jusante dos colectores afluentes a 
caixa de visita de montante ( i  ) do colector genérico ij 

* n  -nó genérico 

conc -concentrados no nó (caixa de visita) 

As restrições k) , I) e n) só interessam a optimização tridimensional 
e não ao dimensionamento económico; as duas primeiras, contudo, servem 
para verificação de entrada de dados. A opção n) não é utilizada em 
DRENARP, mas deve considerar-se para generalização. 

As restrições correspondentes aos limites de altura liquida, 
velocidade e de poder cls transporte implicam restrições em relação aos 
valores mínimos e máximos das inclinações do colector. Este assunto será 
desenvolvido aquando da apresentação do submodelo hidráulico. 

5.3.2.4. Resolucão do ~ r o b l e m a  

A solução do problema primário de optimização tridimensional é 
gerida por um modelo coordenador de nível 2 e faz uso de praticamente 
todos os submodelos de processamento existentes. Na descrição do método 
de resolução do problema vai-se considerar somente a subcomponente 1 B.l 
da Figura 5.2 como objectivo de optimização, podendo generalizar-se a 
apresentação para os restantes objectivos (componente 1 B). 

A solução é complexa. Após ser possibilitado o tratamento digital, 
manualmente ou semi-automaticamente, das condições potenciais de 
implantação e outra informação local, qualquer técnica utilizada tem que lidar 
com um problema de elevada dimensionalidade (número de hipóteses 
possíveis e de restrições), com equações de custo côncavas, multivariadas e 
heterogéneas, e com diâmetros discretos. Deve ainda ter-se em conta a 
modelação das condições de projecto, incluindo os aspectos hidráulicos. 

A utilização dos métodos tradicionais de optimização, mesmo em 



pequenos problemas, é inviável ou necessitaria de artifícios muito 
simplificativos, dado que, além do tipo de função objectivo e restrições em 
jogo, o número de variáveis é, no caso mais geral, desconhecido. Assim, 
houve necessidade de estudar uma metodologia específica para ultrapassar 
estes problemas. 

A metodologia empregue foi desagregar os principais tipos de 
problemas equacionáveis, tratando-os de forma separada, mas coordenada, 
e utilizando métodos heurísticos conjugados com métodos de optimização 
independentes da função objectivo. Emergiram desta forma duas fases 
fundamentais: uma de despistagem e outra de refinação. 

Na concretização desse procedimento deve optar-se por um 
compromisso entre o tempo de execução, os meios computacionais 
disponíveis e o rigor da solução. Também se deve ponderar a relação entre 
dois aspectos opostos, mas complementares: o apoio pericial do utilizador, 
especialmente na fase de preparação de dados, e a automatização das 
tarefas. 

Com a utilização de micro-computadores, deixou de ser tão 
importante o tempo e custo de execução dos programas de computador, tal 
como acontecia anteriormente com os computadores do tipo main-frame, a 
menos que se pretenda a utilização em tempo real. Este não é, todavia, o 
caso presente: em regra, desde que se justifique, há tempo para esperar 
pelas soluções. 

Com base nesta filosofia escolhe-se uma das três formas seguintes 
de solucionar o problema da comparação de alternativas, associadas aos 
algoritmos de dimensionamento económico: 

-enumeração explícita; 

-enumeração implícita; 

-algoritmo genético. 

Se o número de colectores é reduzido pode utilizar-se enumeração 
explícita ou implícita, em função do tempo disponível. Se ele é médio ou 
grande torna-se impossível executar o programa dentro de um período de 
tempo razoável por enumeração explícita, ou por enumeração implícita com 
um mínimo de credibilidade, recorrendo-se aos algoritmos genéticos. 

O utilizador é informado, via monitor, sobre o tempo estimado para 
a realização do trabalho por cada um dos métodos, permitindo-se variar as 
regras heurísticas associadas a enumeração implícita e, assim, alterar o 
tempo de execução. Com base nessa informação toma a decisão pertinente. 

O modelo coordenador (nível 2) começa por accionar o submodelo 
de preparação da malha de optimização da implantação, reduzindo a 
dimensão do problema. Obtidas as condições de fronteira faz gerar as 
primeiras implantações viáveis (fisicamente e de acordo com regras de 
despistagem), que constituirão a população inicial do algoritmo genético ou o 
primeiro conjunto de implantações potencialmente elegíveis. O 



dimensionamento económico acelerado (optimização heurística do perfil 
longitudinal) é efectuado e os custos correspondentes são calculados e 
registados. 

Segue-se então para a fase de geração sucessiva de novas 
alternativas válidas, com regras específicas no caso do algoritmo genético, 
dimensionamento e contabilização dos seus custos. Estes são comparados 
com os custos retidos, suprimindo as alternativas de consequências menos 
vantajosas do conjunto. 

Terminado este procedimento sucessivo, as alternativas registadas 
são reavaliadas utilizando um procedimento mais rigoroso. A optimização do 
perfil longitudinal de cada uma das soluções mais promissoras, com a 
implantação pré-estabelecida nesta fase, é efectuada através da 
Programação Dinâmica e os custos de construção são calculados de forma 
desagregada a semelhança das medições e orçamento convencional, sendo 
considerados os factores locais, como o tipo de pavimento, por exemplo. 

Na fase anterior os custos eram agregados e médios, admitindo-se 
um factor subjectivo, opcional, para penalizar ou despenalizar os custos 
locais, relativamente as condições médias. O efeito das condições locais nas 
decisões pode ser importante para redes de razoável dimensão mas a sua 
inclusão directa, desde o início, originaria um exagerado tempo adicional de 
cálculo, no estado actual dos micro-computadores. 

A alternativa de custo mínimo é a solução do problema, dado que 
se admite a partida a igual validade técnica das soluções. 0 s  resultados são, 
porém, passíveis de adaptação por acção do utilizador. A solução final pode, 
ainda, ser refinada através da verificação da ocorrência de casos típicos e 
consequentes medidas correctivas, ou da incorporação adicional de órgãos 
especiais, nomeadamente, estações elevatórias e câmaras de corrente de 
varrer. 

Os custos de exploração não são analisados na fase de selecção 
da alternativa mais económica, para reduzir as necessidades de cálculo, 
admitindo-se que para efeitos comparativos são pouco significativos. A 
solução final deve ser sujeita, contudo, ao estudo da localização óptima das 
câmaras de corrente de varrer, incluindo os respectivos custos de exploração, 
se se admitir a possibilidade da sua utilização. 

Complementarmente, a solicitação do utilizador, a soluçáo final 
escolhida pode ser desenvolvida para utilização em projecto profissional, tal 
como foi referido anteriormente. 

Na Figura 5.4 apresenta-se um diagrama que reflecte a forma 
como se relacionam as várias etapas do processo, conduzindo a obtenção da 
solução final. 
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~ . ~ . P R E P A R A Ç A O  PERICIAL DE DADOS P A R A  IMPLANTAÇÃO 
POTENCIAL DE COLECTORES E OUTRAS INFRAESTRUTURAS 

5.4.1. Considerações introdutórias 

O modelo de optimização do traçado em planta parte da definição 
pericial do numero e localização das possíveis descargas ou locais de 
tratamento, contando ainda com o conhecimento das características das 
infraestruturas existentes e condicionalismos a sua expansão. Deve também 
reconhecer os caminhos passíveis de utilização na definição da implantação 
económica, definidos aprioristicamente. 

A localização potencial das estações elevatórias só é definida se 
for necessário, constituindo um dos passos interactivos do sistema dialogante 
modelo-utilizador. Também a localização das condutas elevatórias é 
confirmada pericialmente, numa fase final do procedimento. 

Nesta fase, o modelo não admite a incorporação automática de 
bacias de regularização, embora isto possa ser efectuado por meios 
indirectos, pelo que não é necessário tratar do problema da sua localização 
potencial. 

A definição dos locais próprios para tratamento é, na fase de 
processamento, sujeita a validação. Essa validação é efectuada por 
comparação com os valores fornecidos por uma equação, que fornece a área 
mínima provável em função da população equivalente máxima a tratar no 
horizonte de projecto. Devido a constituir um problema secundário só se 
consideram tratamentos convencionais. 

Nos parágrafos seguintes vai descrever-se a forma como é 
necessário preparar os dados principais, para posterior tratamento 
computacional. 

5.4.2. Caixas de visita obrigatórias e intermédias 

Numa rede de drenagem existem sempre locais onde, por razões 
construtivas, topográficas ou de ocupação urbana, é necessário colocar 
câmaras de visita. As situações mais comuns são os cruzamentos (ou outras 
junções de colectores), as fortes mudanças de inclinação do terreno, as 
cabeceiras e as fronteiras de travessias de obstáculos. 

Nem sempre esta escolha é pacífica, mas ela tem que ser 
efectuada criteriosamente, para que seja possível restringir a dimensão do 
problema, até níveis que permitam a optimização. 

Com maior exactidão chamam-se a esses pontos nós obrigatórios, 
correspondentes a intersecção de duas ou mais linhas de escoamento 
(arcos); em planta a união desses nós representam a grelha ou rede de 
implantação. No decorrer do texto previlegiar-se-á, porém, o termo caixa 



obrigatória, devido a sua maior representatividade física. 

A Figura 5.5 apresenta uma situação em que se pode 
dispensar a caixa de visita num cruzamento, apesar de aparentemente elas 
serem necessárias. Contudo, uma conclusáo daquele tipo (muito rara) só 
pode ser tomada a posteriori. 

a) Dados b)  existência c) não existência 

-C+ Caixapotencial 

+ Caixa definit iva 

Figura 5.5 - Falsa caixa de visita obrigatória - Exemplo 

Na situação descrita na alínea c) da citada figura é, inclusivamente, 
muitas vezes vantajoso técnico-economicamente construir uma única caixa, 
provocando malhas físicas mas não hidráulicas, desde que o comprimento 
adicional de colector não seja exagerado elou a topografia seja suave. De 
qualquer modo, mesmo com este risco, estes pontos de cruzamento têm que 
ser sempre incorporados para tornar compreensivo o problema e permitir a 
análise de alternativas. 

Outros casos característicos referem-se aos pontos de i n flexão 
topográfica. Nem todos devem corresponder aprioristicamente a caixas de 
visita obrigatórias, mas só aqueles em que haja potencial para permitir a 
variação de sentidos de escoamento. Existem duas situações tipo (Figura 
5.6): 

-ponto de cota máxima local, relativamente elevado, com grande 
probabilidade de servir de corte posterior (alínea a)): 



-diferença sensível entre as duas inclinações do terreno, 
adjacentes; existem duas situações diferentes consoante o sentido do 
escoamento - na situação da alínea c) a caixa, se vier a existir, será muito 
provavelmente colocada aí; no caso restante poderá haver lugar a adaptação 
da localização da caixa, na fase de refinamento da solução, podendo 
perfeitamente considerar-se no ponto de inflexão para efeitos de comparação 
alternativa. 

Em princípio, deverão evitar-se os nós correpondentes as inflexões 
do terreno se o número de caixas de cruzamento não for reduzido, embora a 
custa de um menor rigor dos algoritmos. Na fase actual do modelo a escolha 
deve depender exclusivamente do utilizador. Porém, no futuro dever-se-á 
passar para o modelo uma grande parte das decisões. Para esse efeito 
dever-se-á estudar as implicações de várias diferenças de inclinações 
adjacentes, em projectos práticos. 

a)Mudança de sentido da 
inclinação do terreno 
(diferença signi f icat iva) 

b)Aumento da inclinação no 
sentido do declive do terreno 

c)Diminuição da inclinação no 
sentido do declive do terreno 

Figura 5.6 - Caixas de visita em inflexões do terreno: casos típicos 

No caso de limitação em termos de tempo de execução dever-se-á, 
também, averiguar se as situações do tipo indicado na alínea b) e c) da 
mesma figura se poderão admitir, com sentidos diferentes de escoamento. Se 
for evidente pericialmente essa situação, constituirá mais uma regra de 
despistagem. 

Além destes nós existe a necessidade de preencher a distância 



entre eles com nós intermédios de dois tipos: 

-caixas de visita intermédias para atender a poligonização das 
curvaturas dos arruamentos (admitindo-se o critério da rectiliniedade dos 
colectores) e a regra da distância máxima entre caixas de visita; Isto fornece 
obviamente um número infinito de combinações, tal como se pode observar 
na Figura 5.7 ; 

-caixas de visita intermédias originadas no próprio processo de 
dimensionamento em mudanças de inclinação da rasante ou de diâmetro, ou 
em zonas muito inclinadas, onde haja vantagem económica em introduzir 
quedas, para reduzir o volume de escavação em quantidade suficiente para 
compensar o custo da caixa adicional. 

a > b) c > 

Figura 5.7 - Poligonização de uma curva: Exemplo de hipóteses 

Para efeito de optimização em planta chamaremos colector (arco) 
ao elemento que une duas caixas de visita consecutivas~ (nós), sejam 
obrigatórias ou intermédias, com diâmetro e inclinação constante. No traçado 
base onde só aparecem nós obrigatórios designar-se-á por arco principal a 
linha que une esses nós. Os arcos menores dentro dos arcos secundários 
designar-se-ão por arcos secundários. 

5.4.3. Trajectos obrigatórios e facultativos 

A entrada de caudais admite-se principalmente ao longo do 
colector (por forquilhas), podendo, mais raramente, entrar nas caixas de 
visita, no caso das ligações pluviais. Só excepcionalmente um colector não 



recebe caudal no seu comprimento, pois estará quase forçosamente sujeito 
pelo menos aos caudais de infiltração. 

Em termos do modelo presente os caudais de infiltração não 
interessam, dado que eles só são mobilizados se o colector existir e isto é 
uma variável de decisão. Interessa sim considerar os troços que recebem 
caudal primário ao longo do seu percurso e que por isso têm forçosamente 
que ser ser construídos. A esses chamar-se-ão colectores obrigatórios ou 
percursos obrigatórios. 

Existem ainda os percursos facultativos, por onde podem ser 
construídos colectores se isso trouxer vantagens técnico-económicas. Não 
recebem caudais mas podem servir para os transportar. 

Em termos de modelação, se um colector facultativo tiver o caudal 
de transporte nulo significará que a decisão do modelo é optar pela sua 
eliminação. De contrário ele será construido. 

5.4.4. Localização das descargas finais 

A localização das descargas será pericial e apriorística, podendo 
ser do tipo imutável ou potencial. Dever-se-á atender aos condicionamentos 
práticos correntes, tal como foi especificado no Capítulo 4, especialmente 
para a localização das estações de tratamento. 

Sempre que existirem, deverão ter-se em conta estudos 
preliminares de engenharia, nomeadamente Estudos-Prévios locais ou 
Planos Directores de Águas Residuais de âmbito municipal ou regional. 

Este assunto refere-se essencialmente a implantação de descargas 
de águas residuais. No caso das águas pluviais o custo das protecções a 
descarga não é significativo, pelo que se deverá lançar para o meio receptor 
mais próximo, em tantos pontos quantos existentes. A única dúvida surge se 
existir um percurso facultativo razoável de ligação a descarga potencial, o 
que é solucionado pelo modelo. No entanto, para poupar recursos 
computacionais, dever-se-á tentar resolver o problema aprioristicamente. 

Relativamente as redes unitárias, a situação é intermédia e 
bastante mais complexa, dado que poderá haver limitações ambientais a 
descarga de esgoto diluído. O modelo admite a definição apriorística de uma 
certa razão de diluição em descargas anteriores a(s) estação(ões) 
depuradora(s), não entrando noutros pormenores. 

5.5. SUBMODELO 1: Definição da rede malhada reduzida 

O número de implantações possíveis para uma rede de drenagem 
é virtualmente infinito. Passando pelo caso mais simples de ligação de duas 
caixas de visita únicas, distanciadas de um comprimento superior ao máximo 
permitido por colector, há teoricamente um conjunto infinito de soluções que 



permitem localizar uma câmara de visita intermédia de forma a criar dois 
colectores. 

Sendo impossível lidar com um número infinito de hipóteses é 
necessário limitar o problema. Assim, admite-se, numa primeira abordagem, 
a definição de uma estrutura fundamental, sendo os nós as caixas de visita 
obrigatórias (eventualmente elimináveis, se unirem percursos facultativos), 
ignorando as condições interiores dos troços. 

O desconhecimento do sentido do escoamento constitui a 
indeterminação mais importante na análise das implantações possíveis. 
Assim sendo é necessário aproveitar ao máximo as situações em que os 
sentidos sejam definidos aprioristicamente e limitar o problema fulcral. 

Sendo definida a arborescência os sentidos são conhecidos, 
sempre da caixa de visita de cabeceira para a descarga final. No caso da 
estruturação da ramificação constituir uma decisão a obter isso já não 
acontece, sendo necessário localizar os cortes de arborescência , os quais 
definem os sentidos. Para permitir o tratamento do problema admite-se que 
esses cortes só possam ocorrer nas extremidades dos troços, adjacentes aos 
nós da malha fundamental. 

Felizmente que uma grande parte das redes existentes são 
constituídas por troços definitivamente arborescentes, dado que a 
implantação fora de vias de comunicação publicas é excepcional. Esses 
troços que, a excepção das ligações a descarga, correspondem 
forçosamente a cabeceiras, têm condições para serem projectados 
independentemente, havendo que encontrar a localização óptima para as 
caixas de visita intermédias e as cotas e diâmetros dos diversos colectores, 
só numa fase posterior. 

Se se aplicasse logo no início a optimização do perfil longitudinal 
por Programação Dinâmica, chegar-se-ia aos pontos de contacto de 
montante com várias hipóteses de combinação diâmetro-cota de soleira, 
excepto se o diâmetro fosse o único contemplado, situação fortemente 
predominante nas redes de águas residuais comunitárias. Nas redes de 
águas residuais pluviais o diâmetro é, muitas vezes superior ao mínimo, mas 
muito próximo, em termos médios. 

Essas hipóteses de traçado em perfil complicariam o posterior 
estudo comparativo de implantações. Por essa razão optou-se por considerar 
o pré-dimensionamento heurístico dessas subredes como válido 
comparativamente, resultando na sua substituição por um Único caudal 
concentrado, diâmetro, cota de soleira e, eventualmente, população 
acumulada, área drenante e tempo de concentração. Admite-se tamb6m que 
as situações dúbias são relativamente controladas, em face do número de 
opções que chegam a fase de refinamento. Nesta fase as hipóteses de 
implantação candidatas são sujeitas ao dimensionamento económico total, 
sendo considerada(s) não só a(s) malha(s) reduzida(s), como as subredes de 
arborescência apriorística. 

Situação semelhante acontece em percursos arborescentes 
situados a jusante das malhas reduzidas. Existe interligação entre as malhas 
reduzidas e os troços de ligação a descarga final, dado que uma S O ~ U Ç ~ O  
isoladamente mais económica pode originar soluções globais subóptimas, se 



provocar situações desvantajosas de fronteira (diâmetros elou escavaçóes 
condicionantes ou, muito eventualmente, caudais de águas residuais pluviais 
ou de infiltração maiores). 

A solução óptima global só pode ser obtida, portanto, utilizando 
toda a rede. Como esse objectivo é inviável a dimensão prática, o método 
insiste na alta probabilidade de conseguir a "caça" da solução óptima dentro 
do conjunto de soluções candidatas a refinar. Como o número de soluções 
candidatas é controlável pode aumentar-se ou diminuir-se intuitivamente 
essa probabilidade, tendo em conta o tempo disponível. 

A grelha malhada de definição das implantações poderá ter, ainda, 
colectores de sentido fixo, o que diminuirá os graus de liberdade do 
problema, sendo a decisão do utilizador. Há uma situação destas que é 
averiguada automaticamente, sendo pedido ao utilizador para definir até 
quantos troços adjacentes a descarga se admite que o sentido de 
escoamento é no sentido da mesma. Esta é depois considerada basicamente 
como uma regra heurística de despistagem. 

A Figura 5.8 apresenta uma situação sintética em que uma rede 
com 42 troços (4,4 x 1012 hipótese devidas ao sentido, como se explicará no 
ponto seguinte) se transforma em somente 21 troços (2 097 152 hipótese, se 
fosse conjunta). Neste caso particular existem duas malhas que serão 
tratadas separadamente pelo que o número de hipóteses é bastante inferior 
(4 608). Se admitissemos que todos os troços adjacentes as descargas finais 
secundárias, DF1 e DF2, tinham um sentido fixo, com a extremidade de 
jusante a coincidir com a descarga, obtia-se somente 640 opções de 
variação do sentido de escoamento, o que, mesmo com os cortes alternativos 
suplementares, viabilizaria o tratamento por enumeração. 

O exemplo apresentado demonstra a importância do traçado da 
rede fundamental, num balanço a efectuar entre o rigor da determinação de 
um menor número de opções ou o tratamento da situação de uma forma mais 
global, com premissas mais simplificadas. A divisão da rede em subsectores 
constitui, assim, uma hipótese artificial a considerar na solução do problema, 
desde que se possa garantir um critério de divisão satisfatório. 

5.6. SUBMODELO 2: Geração de implantaç6es alternativas 

5.6.1. Definição digitalizada das alternativas 

Para permitir o tratamento computacional, utiliza-se uma técnica de 
definição de cada alternativa que representa o sentido de escoamento e os 
pontos de arborescência. Adoptou-se, uma variável alfanumérica, que se 
adapta perfeitamente as duas espécies de utilizações (enumeração e 
algoritmos genéticos). 



DF, DF 1 ,  DF2 - Descargas finais 

M1, M2 - S u b - m d h ~ ~  

Figura 5.8 - Formação de malhas .reduzidas 

Essa variável definidora (A$) de cada alternativa consta de duas 
componentes, que se compreenderão melhor após a leitura do subcapítulo 
seguinte. O seu formato é o seguinte: 

em que, 

i - índice de ordem da alternativa no que respeita a variação do 
sentido de escoamento 

j - índice de ordem da alternativa relativamente a situação dos 
cortes 

k - número de ordem do troço 



a , b - elementos simples das subvariáveis definidoras do estado 
físico relativamente aos sentidos de escoamento e aos cortes, 
respectivamente; 

N - número de troços da malha; 

A primeira parte corresponde a uma subvariável binária, cujo 
número decimal representa a ordem da alternativa, e em que cada caracter 
corresponde a um de dois estados possíveis: sentido de escoamento igual ,ao 
estimado a priori ou contrário ao mesmo. 

A segunda subvariável alfanumérica representa os locais onde 
existem caixas de visita de cabeceira (cortes) e os seus caracteres, ainda 
binários, indicam para o número de referência do colector correspondente a 
sua ordem j se o mesmo se encontra ou não cortado; como a direcção é 
conhecida é possível definir a cabeceira univocamente. 

Alternativamente poderia ter-se usado somente os cortes, tendo 
que se definir em que extremidade do troço ele estava colocado. Apareceria, 
desta forma uma nova variável alfanumérica do tipo: 

em que, 

i - índice de ordem da alternativa; 

k - índice da extremidade do troço; 

c - caracteres definidores da existência ou não de cortes; 

N - número de troços da malha; 

Esta hipótese, aparentemente mais simples, é mais difícil de tratar 
computacionalmente na validação de alternativas, pelo que não foi utilizada. 

5.6.2. Número de alternativas 

O número de implantações possíveis para uma rede de drenagem 
como foi referido no parágrafo 5.5.1 virtualmente infinito. A limitação devida 
consideração simplificada de uma rede malhada, em que os pontos de 

arborescência só possam estar localizados nas extremidades dos troços 
permite quantificar o problema, embora com resultados pouco encorajadores 
na ocorrência de muitos colectores. 

Admite-se, numa primeira abordagem, a definição dos sentidos de 
escoamento e da forma como são efectuadas as ligações entre caixas, e não 
a disposição das caixas de visita com liberdade de implantação. Também 
não se consideram as diferentes alternativas de variação da profundidade 
dos colectores que aumentam imenso o número de hipóteses reais; este 
assunto será tratado posteriormente. 



Mesmo não incluindo os graus de liberdade da localização de 
caixas de visita intermédias, o número de hipóteses possíveis é muito 
elevado, sendo constituído pelo produto das hipóteses devidas a duas 
componentes. A Figura 5.9, onde se apresenta uma malha muito simples 
composta por 5 colectores ajuda a esclarecer o problema. 

a) Hipóteses de base (só variação do sentido) 

b) Total das hipóteses válidas (incluindo cortes a1 ternativos) 

Figura 5.9 - Hipóteses de implantação numa rede - Exemplo simples 

A primeira componente refere-se a variabilidade do sentido de 
escoamento dos troços. Existindo duas hipóteses por troço, existe um total de 
32 hipóteses, neste caso. Embora pareça óbvio, a análise bibliográfica 
revelou grandes simplificações neste campo. 0 s  trabalhos publicados não 
permitem que o escoamento se estabeleça em sentido contrário ao da  
inclinação do terreno (a apontar para a descarga), o que conduz a soluções 
manifestamente subóptimas. 



Existe, no entanto, uma subdivisão adicional de cada alternativa do 
primeiro tipo, respeitante a forma como a rede malhada é transformada em 
arborescente. O total de alternativas do exemplo da Figura 5.9 é, portanto, 
superior a 32, isto é de 44 sem admitir alternativas de saída na raíz, embora 
somente 19 dessas sejam viáveis, tal como se pode observar na referida 
figura. 

Não se admitiu também qualquer caudal concentrado nos nós. 
Esta condição, a existir, é geradora de hipóteses adicionais nos nós que 
servem unicamente de extremidade de montante aos troços adjacentes. O 
numero dessas hipóteses é igual ao número de troços concorrentes na caixa 
de visita (Figura 5.10). Não obstante não se considerar no trabalho de 
optimização, o que se fará mais tarde, a diminuição de comprimento por 
colocação de uma cabeceira, existem, mesmo com comprimentos iguais 
várias formas de conduzir o caudal concentrado. Quando não existem 
caudais concentrados, por outro lado, existe uma Única hipótese, utilizando 
uma caixa comum ou várias distanciadas do ponto original. 

Figura 5.1 0 - Hipóteses de condução de caudais concentrados. 

O exemplo apresentado é, porém, puramente conceptual 
possuindo um único nó com mais de duas ligações potenciais, e por essa 
razão o número de alternativas não chega sequer a ser o dobro das 
alternativas devidas a variação simples do sentido. Todavia, em redes de 
razoável dimensão o problema é bastante diferente e o crescimento devido 
aos cortes é excepcionalmente elevado. Por exemplo, a rede k apresentada 
no Quadro 5.1 possui um total de 104 448 alternativas, para um conjunto de 
4 096 hipóteses devidas a variação do sentido. 

Estendendo-se a análise para redes práticas chega-se a números 
incrivelmente exagerados. Basta observar que uma rede com 50 colectores 
potenciais possui mais de 1015 hipóteses, sem considerar os cortes 
necessários a manutenção da arborescência (consideração exclusiva dos 
sentidos de escoamento). Se se recordar que este valor é cerca de meio 
milhão de vezes superior a população mundial ter-se-á a percepção 
aproximada do problema em estudo. 

No início deste projecto de investigação o autor desenvolveu uma 
metodologia aparentemente mais robusta, que abandonou, por originar 
dificuldades em redes grandes. Em vez de as variáveis de decisão serem o 



sentido de escoamento e a localização dos cortes, definia-se somente a 
localização dos cortes mínimos para determinar a arborescência. Esses 
cortes, por corresponderem posteriormente a caixas de visita de cabeceira, 
fixam implicitamente o sentido de escoamento. 

Esta metodologia diminuia muito o numero de variáveis de decisão 
e de alternativas em redes muito pequenas, dado que passava de um valor 
exponencial multiplicado por um factor de crescimento exponencial para uma 
combinação do numero de troços ao número de cortes. Em redes práticas, 
contudo, não é possível fixar o número de cortes económicas, existindo 
soluções alternativas com número de cortes diferentes, devido a existência 
de malhas secundárias e primárias (Figura 5.1 1 ). Adicionalmente, não era 
conhecida a posição do corte no troço, o que gerava outras alternativas. 

17 cor tes  19 cor tes  21 cor tes  

Figura 5.1 1 - Número de cortes em soluções viáveis - Exemplo 

5.6.3. Enumeração e geração de implantações iniciais para o 
algoritmo genético 

A enumeração explícita de alternativas faz-se sistematicamente, 
uma a uma, utilizando-se a designação binária descrita no parágrafo 5.5.1. A 
codificação é efectuada através do numero de ordem para o caso da 
variação de sentidos. 

A fim de permitir uma geração espaçada de implantações iniciais 
do algoritmo genético e de permitir aligeirar o número de alternativas 
estudadas na enumeração implícita, o modelo permite o salto entre as 
alternativas combinatoriais explícitas, de forma a evitar algumas. Poderá ser 
mais vantajoso comparar menos alternativas com mais rigor e limitar o 
tempo, reestudando posteriormente a zona da solução encontrada. 

O comprimento (passo) desse salto deve ser um número ímpar, de 
preferência primo, a fim de limitar a possibilidade de aparecimentos de 
soluções viciadas. No caso do algoritmo genético como alternativa a geração 
inicial aleatória pode aplicar-se um passo igual a 1+2N-4, onde N é o número 
de troços. 

Para acelerar a enumeração o algoritmo pode efectuar saltos 
significativos quando descobre que uma parte das implantações vão originar 
inviabilidade sucessivamente, por se repetirem. 



5.6.4. Algoritmo genético 

O Algoritmo Genético ( GREFENSTETTE 1985, GOLDBERG 
1987 ) é um método de busca aleatória sistematizada que aproveita os 
conceitos da teoria evolucionista e de sobrevivência das espécies aplicando- 
os a problemas técnicos. Na tentativa de imitar o que se passa na Natureza, 
este algoritmo melhora soluções, passando de geração a geração, 
reproduzindo as espécies por aplicação sucessiva da mu tação ,  
recombinação e selecção. Em biologia as mutações referem-se a 
cromossomas, que integram as características hereditárias e ocorrem por 
mudanças na estrutura cromossónica, após recombinação. 

No nosso problema uma espécie (técnica) é uma implantação 
alternativa válida, de acordo com os critérios de validade enunciados. Em 
cada reprodução (nova geração) os "filhos nascidos" reflectem uma troca de 
informação aleatória mas sistematizada entre os cromossomas artificiais dos 
"pais". Essa troca utiliza operadores de regras probabilisticas de transição em 
vez de regras determinísticas. A selecção é originada pela eliminação das 
alternativas menos vantajosas e manutenção das melhores, a semelhança 
da conhecida teoria de Danvin. 

O algoritmo precisa de uma população inicial (PPo) de alternativas 
definidas da forma indicada no parágrafo anterior. Uma das espécies dessa 
população é definida pericialmente pelo utilizadori; as restantes são 
determinadas aleatoriamente. O facto de partir de um conjunto de pontos 
dispares, em vez de partir de um Único ponto, é uma grande vantagem que 
não previligia enquadramentos particulares da solução, os quais geralmente 
conduzem a pontos óptimos locais. A existência de uma solução pericial é 
também muito conveniente, acelerando a aplicação do método. 

O número de membros, NP, da população de uma geração 
genérica, pode ser adaptado na utilização, indicando-se, como valor por 
defeito, 16 espécies por geração. O vector da população existente numa 
determinada geração é2: 

em que: 

pp$i - população genérica da geração i; 

P$ij - espécie genérica de ordem j da geração genérica i; 

NP - número de espécies por geração. 

l ~ s t a  espécie, que é designada semente em terminologia de algoritmos 
genéticos, faz em princípio aumentar a eficiência do processo. 

Obviamente que o somatório de variáveis alfanuméricas tem um significado 
conceptual e não matemático. 



Além de uma maior disseminação da busca no espaço admissível, 
outras vantagens deste algoritmo são: 

-a convergência relativamente rápida, pouco influenciada pela 
população inicial; 

-a independência em relação as particularidades do problema a 
resolver (especialmente ao tipo de função objectivo); 

-a necessidade de informação auxiliar mínima para conduzir a 
busca, ao contrário de outros métodos (em geral é necessária informação 
sobre as derivadas ou aproximações das mesmas). A informação requerida 
na optimização é fundamentalmente a avaliação da função objectivo. 

Além das vantagens enunciadas a escolha deste método tem uma 
caracteristica fundamental: é aplicado a diversos tipos de problemas nem 
necessitar de grandes adaptações. Tratando-se DRENARP de um modelo de 
síntese, esta caracteristica é muito importante. 

O processo de criação de uma geração corresponde a uma 
iteração do método. Cada iteração sucessiva faz uso dos testes de validação 
(viabilidade física e critérios de despistagem). 

Apresentam-se seguidamente os operadores que promovem as 
sucessivas gerações (de implantações, neste caso particular) e alguns 
aspectos específicos da aplicação do algorit mo: 

FASE 1 : Escolha da paternidade 

A criação de novas implantações, A$, faz-se acasalando 
implantações de uma dada geração, as quais trocam entre si características 
genéticas. As variáveis de melhor estirpe (valor mínimo da função objectivo 
no nosso caso) terão um maior número de descendentes, embora se admita, 
com menor probabilidade, que a união com uma variável de menor potencial 
possa fornecer bons resultados. 

A probabilidade de selecção para a reprodução (escolha da 
paternidade) depende, portanto do custo de cada hipótese que numa 
determinada geração possa servir para o efeito. Como em geral os custos 
não são muito diversificados torna-se difícil basear essa probabilidade num 
critério proporcional. Por isso, adoptou-se o agrupamento de soluçóes mais 
ou menos reprodutíveis, de acordo com os valores crescentes dos valores da 
função objectivo. Nos casos estudados foram adoptados quatro 
agrupamentos. 

FASE 2: Troca cromossómic~ 

Para cada acasalamento determinado aleatoriamente, mas com 
substrato probabilístico, produz-se a troca cromossónica, que definirá as 
novas características. Para a criação de uma nova espécie cada casal troca 
o caracteres a direita e a esquerda (excluindo a própria posição) de uma 
determinada posição. 

Admitamos que k é essa posição e que as implantações-pais são 
a variável da Equação 5.21 e a variável seguinte: 



As variáveis alfanuméricas resultantes serão então: 

Como valor base do algoritmo adoptou-se uma eficiência de 75% 
para permuta cromossómica, para comparação e supressão das que menos 
interessarem no total. Ao contário do que é vulgar, contudo, a eficiência diz 
respeito a novas espécies válidas. A hipótese de criação de variáveis 
alfanuméricas-filho iguais a outras já existentes na população é testada como 
critério de viabilidade adicional. 

A consideração de um maior número de zonas de permuta 
cromossómica não conduziu a uma melhoria qualitativa do processo, pelo 
que foi preterida no algoritmo. 

FASF 3: M&&Q 

A mutação é uma fase secundária, cujo objectivo é evitar percursos 
viciados com fixação de elementos da variável alfanumerica. C o m o  
adoptamos uma notação binária, torna-se muito simples efectuar a mutação, 
mudando caracteres em posições aleatórias. O número de mutações 
efectuadas é aleatório, tendo-se adoptado a média de uma por cada 101 
caracteres. O valor considerado não é, contudo, demasiado influente nos 
resultados finais. 

Quando toda uma nova geração possui valores da função 
objectivo superiores ao máximo da geração anterior o procedimento deverá 
parar por se ter encontrado estabilidade. Para obviar o aparecimento de 
caminhos viciados, porém, adopta-se o seguinte critério quando este facto 
acontecer: procede-se a geração de mais implantações aleatórias e 
aumenta-se a eficiência de mutação. Se se mantiver a população, após 
eliminação dos membros menos capazes, em três iterações sucessivas 
considera-se terminada a busca. 

5.6.5. Viabilidade física e critérios de filtração 

Cada alternativa é sujeita a critérios de validação (restrições) dos 
tipos que se referirão seguidamente: 

a)verificação da arborescência da rede e da drenagem de todos os 
troços 

Na validação deste tipo tem que se garantir em primeiro lugar que 
todos os nós tenham um e só um arco adjacente com a extremidade de 
montante aí colocada. Se não houver qualquer arco nestas condições os 
caudais afluentes não podem ser drenados (é impossível satisfazer a 



restrição m) da secção 5.3.2.3, isto é, as Equações 5.19 e 5.19A, 
respectivas); pelo contrário, se houver mais do que um, o excesso tem que 
ser transformado, adoptando-se nas suas extremidades cortes e 
consequentemente caixas de cabeceira. 

Admite-se como válida a não existência de qualquer arco a afluir a 
um nó genérico; porém, existe uma excepção a esta situação: tem que haver 
pelo menos uma descarga final a drenar toda a rede, não sendo viável que o 
nó de descarga final sirva de extremidade de montante a todos os troços 
adjacentes. 

Em algumas condições especiais uma solução com todos os nós 
drenados pode ser inviável se os cortes originarem sub-redes em que o 
caudal circule numa determinada malha sem alcançar a descarga final. Isso 
acontece com maior facilidade se algum dos troços adjacentes a descarga 
final (única), até aos nós múltiplos mais próximos tiverem sentido contrário ao 
da descarga. 

A Figura 5.12 apresenta as duas situações típicas em que a 
estrutura geométrica é inviável. No caso a) o nó não pode ser drenado e no 
caso b), mesmo que não haja caudais concentrados no nó a bacia não pode 
ser drenada na totalidade. Em termos de inviabilização da solução basta que 
um dos nós da solução não esteja dentro das condições desejadas. 

DESCARGA 
O B R I G A T ~ R I A  

Figura 5.1 2 - Hipóteses de nós inviáveis 

É relativamente elevada a percentagem de alternativas inviáveis 
devidas a inconsistência física, variando de acordo com o traçado inicial. No 
Quadro 5.1 apresentam-se situações típicas simples, onde se pode 
observar a influência da localização das descargas finais e do seu número. 
Aparentemente as percentagens são boas, mas o valor absoluto restante 
ainda é muito elevado. Além disso a detecção das situações inválidas 
consome tempo de cálculo. 

Relativamente a este quadro, nota-se que a localização da 
descarga influencia a percentagem de viabilidade (exemplos I e J). A 
consideração de mais do que uma descarga diminui, por outro lado, o 



número de hipóteses impossíveis (Quadro 5.1 e Quadro 5.2), embora 
dependendo da sua localização (Quadro 5.2). 

b) verificação da área necessária para implantação de órgãos 
especiais 

Nesta primeira fase, o modelo só está preparado para avaliar a 
área necessária para efectuar o tratamento de águas residuais comunitárias. 
Isto é efectuado na fase de refinamento das soluções para redução das 
necessidades computacionais, se for especificado como opção de execução. 

A situação tem interesse prático restricto, dado que o local das 
descargas é objecto de definição pericial. No caso da existência de 
descargas alternativas o interesse é maior. Em qualquer caso permite testar a 
entrada de dados e contribuir para a utilização do modelo em formação e 
treino. 

O procedimento adoptado parte da definição da área necessária 
mínima para depuração convencional (a mais compacta), em função da 
população equivalente ligada. Se a área disponível for inferior a existente, o 
utilizador é posto perante a estimativa e tem que decidir se a mesma será ou 
não exequível. 

A estimativa da área necessária é determinada através de uma 
função especialmente deduzida por via estatística ( ApQnd ice  I), 
considerando dados reais de estações convencionais (lamas activadas e 
leitos percoladores, e suas variantes). Não se considerou importante 
relacionar a área com o tipo de técnica de tratamento uma vez que de entre 
os métodos tradicionais a diferença não é significativa. Relativamente a 
utilização de métodos de ocupação extensa de terrenos, a mesma terá que 
ser objecto de controlo externo, existindo sempre a hipótese de localização 
de uma solução diferente. 

A equação que fornece a estimativa da área necessária a 
implantação de uma instalação depuradora convencional de um efluente de 
características urbanas (AETAR), em m2, em função da população 
equivalente servida (PEQ, em habitantes equivalentes) é a seguinte: 

AETAR = 22 PEQ (5.27) 

Esta equação foi obtida estatisticamente com base em dados reais 
nacionais, os quais se apresentam no Anexo I, bem como as suas 
características de ajustamento. 

Em relação a outros órgãos especiais, se no que diz respeito a 
descarregadores de tempestade e estações de elevação se pode admitir um 
controlo externo pelo utilizador, devida as pequenas áreas em jogo, será 
importante estender esta informação as bacias de retenção pluvial, logo que 
as mesmas sejam implementadas. 



Quadro 5.1 - Exemplos simples de percentagens de alternativas inviáveis 
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Quadro 5.2 - Influência da localizaçáo de duas descargas finais - Exemplo 
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c) aplicação de critérios heurísticos de despistagem 

Relativamente aos critérios heurísticos de despistagem há a referir 
os seguintes: 

OPÇÕES INVÁLIDAS 

A solução mais económica deve acompanhar o mais possível o 
terreno embora existam excepções a esta regra; assim, deve considerar-se 
um numero máximo de troços com inclinação contrária a do terreno. 
Intuitivamente esse numero não ultrapassará os 10-15% do número total de 
troços. Esta percentagem pode ser adoptada por escolha do utilizador, 
fazendo variar o tempo de cálculo. Se a solução final corresponder a fronteira 
escolhida será possível, a indicação do modelo, alargar a fronteira mas, 
nesse caso haverá um número minimo de sentidos contrários igual ao 
máximo anterior mais um e as soluções obtidas são comparados com valor 
sub-óptimo anterior. Podem definir-se portanto um número máximo e mínimo 
de troços contrários. 

NÚHERO 

3542 

3484 

Existindo somente uma descarga final é altamente provável que 
os seus troços adjacentes se lhe dirijam. Se existirem duas descargas muito 
próximas pode ocorrer uma excepção na descarga de cota mais alta, mesmo 
assim, com dificuldade. A medida que se avança na rede, a partir do(s) nó(s)- 
raiz, vai decrescendo esta probabilidade mas só mais longe se faz sentir um 
relaxamento significativo deste efeito. O modelo foi formulado para atender a 
um critério de despistagem deste tipo: o utilizador define aprioristicamente 
qual o número de colectores adjacentes a descarga cujo sentido é definido. 

PERCENT. 

86,SX 

85% 

Se houver uma hipótese base pericial de forte tendência a 
selecção poderá ser efectuada comparando só uma parte das soluções 
utilizando um passo de enumeração não unitário, que constitui uma 
despistagem aleatória e sem critério. Terá como vantagem, contudo, a 



aceleração do processo, que pode ser importante mesmo a custa de perda 
de rigor. 

Por fim deve referir-se o critério utilizado na aplicação do algoritmo 
genético e que pode ser escolhido como opção de despistagem na 
enumeração implícita. 

Como este algoritmo é utilizado para redes de razoável dimensão 
o numero de opções é elevado. Com o objectivo de limitar os recursos 
computacionais necessários optou-se pela seguinte hipótese de base: em 
cada alternativa devida a variação de sentidos só se considera uma hipótese 
de cortes; essa hipótese corresponde a ligação de todos os nós, com saídas 
alternativas, ao nó adjacente de menor cota topográfica, correspondendo os 
outras extremidades adjacentes a cabeceiras. 

Esta alternativa é considerada na fase de definição de 
implantações mais promissoras. Na fase de refinamento, porém, são 
consideradas todas as hipóteses ou, se o número for exagerado, escolhe-se 
um conjunto aleatório de hipóteses e, em caso de duvidas, aumenta-se o 
conjunto. As dúvidas serão consideradas quando os valores concorrentes 
não se diferenciarem mais do que uma determinada percentagem da 
quantidade menor. 

Esta regra heurística é intuitiva, pois há sensibilidade para o facto 
de que na maioria das situações a solução mais económica efectua este tipo 
de ligação, podendo dar-se crédito para efeitos puramente comparativos. O 
grupo de soluções mais promissoras (16 por defeito) é, além disso, 
minimamente envolvente para não deixar escapar, com elevada 
probabilidade, a solução óptima. Se a mesma se encontrar dentro do grupo 
ela será detectada em seguida através de um procedimento mais rigoroso. 

As regras apresentadas carecem de maior aprofundamento, 
através de análise de sensibilidade, para se poderem tomar decisões numa 
base mais sólida e com uma maior racionalização dos meios de cálculo. 
Também outras regras deverão ser inferidas no futuro. Em qualquer dos 
casos, como se desenvolverá no capítulo seguinte, a adaptação do programa 
de computador ou é muito simples ou nem precisa de ser efectuada devido a 
flexibilidade dos inputs. 

5.7. SUBMODELO 3: Estruturação 

Para limitar a extensão do problema, e dado que a hipótese 
restante não tem qualquer tipo de tradição em Portugal, só se considera o 
sistema arborescente nesta fase do modelo. A rede malhada deverá ser 
tratada numa fase posterior, aproveitando o facto de ser possível a sua 
estruturação, necessária ao algoritmo de geração de árvores de escoamento. 

Uma bacia arborescente não apresenta divergência de caudais, 
embora se admita uma excepção referente aos descarregadores de 
tempestade. Caracteriza-se pela existência dos seguintes elementos: 



a) em termos de nós (caixas de visita) 

-uma raíz, correspondente ao nó onde convergem directa ou 
indirectamente todos os ramos, designada como "descarga final"; 

-nós externos, correspondentes as câmaras de cabeceira; 

-nós internos, correpondentes a ligações simples (caixas de 
passagem e de mudança de direcção) e compostas (caixas de junção de um 
ou mais colectores secundários). 

b) em termos de linhas (arcos simples) 

-um tronco, correspondente ao "colector principal" cuja saída 
coincide com a descarga final; 

-ramos, correspondentes aos "colectores secundários", que se 
subdividem sucessivamente. 

A localização das descargas finais, potenciais ou definitivas, 
constitui um conjunto de dados do modelo no caso da optimização 
tridimensional. Para redes arborescentes de implantação pré-definida elas 
são determinadas automaticamente e gerada a estrutura das respectivas 
bacias. Cada bacia arborescente tem uma descarga mas admitem-se várias 
bacias para a mesma área de projecto, o que tem a vantagem, por exemplo, 
de permitir distribuir caudais comunitários pelas várias bacias dadas as 
características da área total. 

0 s  métodos mais utilizados em estruturação de redes baseia-se na 
numeração criteriosa dos colectores simples (entre duas câmaras de visita), 
das caixas de visita ou na combinação destes. 

Nesta dissertação utiliza-se um método que considera os nós e os 
troços a eles ligados, permitindo, desta forma que a numeração seja 
independente do sentido, que não é conhecido a priori. Para permitir uma 
primeira abordagem pericial no caso da optimização tridimensional os dados 
são pedidos numa sucessão de linhas de uma matriz de duas colunas em 
que a primeira representa o nó de montante de um troço e a segunda o nó de 
jusante correspondente. O número de linhas é igual ao número de troços e a 
ordem de entrada não é significativa. 

Existindo malhas potenciais, marcam-se os locais de corte nas 
saídas redundantes com uma asterisco inicial, a fim de definir a árvore 
proposta pericialmente. O computador rearranja os dados de acordo com as 
suas necessidades de cálculo. Cada nó fica agregado a um vector 
correspondente ao número de referência dos troços adjacentes, o que 
simplifica a verificação de validade das regras heuristicas. 

O submodelo de estruturação fornece novas designações as 
caixas que ele próprio cria , por força dos cortes alternativos em saídas 
múltiplas dos nós, adicionando a designação do nó um sufixo alfanumérico 
que será do tipo ".algarismo sucessivo a partir de 1" ou, se tiver sido usado 
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na entrada de dados, do tipo "letra maiúscula sucessiva a partir de A". 

Desenvolveu-se, ainda, especificamente para a optimização com 
traçado fixo, um método que tem como base as linhas isonodais definidas por 
MAYS 1978 (Figura 5.13), aumentando-se a eficiência com a introdução de 
uma variável que limita a busca entre as isolinhas. 

Este processo baseou-se na constatação de que utilizando linhas 
isonodais os colectores afluentes a um determinado colector se encontram 
seguidos, bastando conhecer qual o número de ligações a cada caixa de 
montante de um determinado colector e qual o colector onde começa esse 
conjunto. Na fase de geração de alternativas de implantação este método é 
usado, o que é possível devido a criação automática de designações 
especiais para as novas caixas de cabeceira. 

- colectores 

i so nodai s 

Figura 5.13 - Exemplo de linhas isonodais 

Os sistemas de estruturação são independentes da referenciação 
apresentada para as caixas de visita e da ordem como elas são introduzidas 
no modelo, podendo utilizar-se qualquer caracter alfanumérico para sua 
designação. É definido um número máximo de caracteres para gestao 
eficiente dos ficheiros e da memória, não se admitindo obviamente a mesma 
designação para duas caixas de visita, mesmo que estejam situadas em 
bacias diferentes, desde que sejam introduzidas na mesma corrida. 

A saída de resultados em quadros não é condicionada por estes 
algoritmos havendo três opções a escolher para estruturação final: 

-ordenação tal como a entrada de dados; 



-ordenação por linhas isonodais (de montante para jusante ou 
vice-versa) ; 

-ordenação por colectores3 (de montante para jusante ou vice- 
versa); o colector principal é o de maior numero de colectores simples e 
termina na descarga final da bacia considerada; a partir deste desenvolvem- 
se colectores secundários terminando em cabeceiras e assim 
sucessivamente até ser esgotado o número de troços. 

5.8. SUBMODELO 4: Determinação de caudais 

5.8.1. Caudais característicos considerados 

a) Rede de águas residuais comunitárias 

No caso das águas residuais comunitárias, admite-se uma 
evolução do caudal descontínua, com valores constantes num determinado 
ano, ou, em certos casos, em "estaçõesw do ano. No modelo consideram-se 
os seguintes caudais característicos, tal como referido no parágrafo 4.1 0.1 : 

-caudal de ponta máximo, para determinação da capacidade de 
transporte e velocidade máxima (embora menos rigoroso teoricamente); 

-caudal de verificação de auto-limpeza ; o modelo admite para a 
verificação da auto-limpeza o caudal de ponta máximo e mínimo (o mais 
rigoroso como referido no Capítulo 4) e a média entre aqueles dois valores; 
os factores de ponta são dependentes da situação escolhida. 

Além destes há a considerar o caudal médio no horizonte de 
projecto para caracterização das estações depuradoras. 

b)Rede de águas pluviais 

No caso das águas residuais pluviais o caudal d e 
dimensionamento (de determinação da capacidade de transporte), 
corresponde a um dado período de retorno, seleccionável interactivamente. 

Para a verificação das condições de auto-limpeza o modelo 
considera um caudal característico como uma fracção do caudal de 
dimensionamento. Adopta-se um terço como base mas admite-se que o 
denominador possa ser alterado interactivamente. A possibilidade de definir 
outra intensidade de chuvada através do período de retorno mais curto, será 
objecto de um acerto futuro. 

3 C o  1 e c to r significa aqui uma sequência de colectores simples (estes 
unindo duas caixas de visita adjacentes), iniciando-se numa caixa de visita de 
cabeceira e terminando num colector de maior importância hierárquica ou 
numa descarga final, mantendo ligação física contínua. 



c) Rede unitária 

0 s  caudais característicos deste tipo de rede são os seguintes: 

-caudal de auto-limpeza : caudal comunitário de auto-limpeza; 

-caudal de ponta em tempo chuvoso : soma do caudal comunitário 
de ponta máximo com o caudal provocado pela drenagem das águas 
residuais pluviais no acontecimento hidrológico máximo previsto. 

5.8.2. Dependência entre os caudais e o traçado 

A forma como o traçado de uma implantação é efectuada faz variar 
o valor dos caudais transportados. De uma forma genérica diz-se que o fluxo 
da rede de transporte é dependente dos arcos da mesma rede. 

Quando os sentidos de escoamento são variáveis o problema 
coloca-se principalmente ao nível de se saber onde existe acumulação de 
caudais de ramos diferentes. Porém no caso das águas residuais pluviais o 
escoamento é também dependente da forma como o transporte é efectuado 
(transporte mais rápido promove maior caudal para o mesmo ponto da rede) 
embora a forma da implantação origine diferentes acumulações de área 
tributária em determinados pontos. 

Em qualquer dos tipos de redes tratados, se a localização das 
caixas de visita forem incógnitas do problema, o caudal depende da 
localização. Assim : 

a) águas residuais comunitárias 

A medida que se vai progredindo no transporte o caudal vai 
aumentando. No mesmo troço o caudal que entra a montante è menor do que 
o que chega a caixa de visita de jusante, excepto se, muito 
excepcionalmente, houver perdas exageradas para o terreno envolvente. 
Mesmo que não houvesse ligações domiciliárias no percurso a infiltração 
existiria quase forçosamente4. 

O dimensionamento dos colectores simples não tem em conta a 
variação dos caudais, uma vez que as suas características (gradiente e 
secção) são homogéneas no seu comprimento. Para satisfazer as condições 
mais desfavoráveis a prática de dimensionamento utiliza o caudal máximo no 
colector (tacitamente o de jusante). 

Se o comprimento do colector for uma variável o problema torna-se 

4 Isto é importante no caso dos trajectos facultativos, que, se forem 
adoptados promovem um ligeiro aumento de caudal devido à infiltração. Na 
fase de avaliação de alternativas de optirnização porém, essa parcela não é 
considerada. 



diferente dado que não é conhecido aprioristicamente o valor do caudal de 
dimensionamento. E necessário desta forma recorrer a uma função de 
variação de caudais. Em geral essa função é simplificada como linear e 
depende do comprimento, isto é, admite-se que os caudais descarregados se 
distribuem uniformemente pelo percurso. 

b) águas residuais pluviais 

Sendo indefinida a localização da caixa de visita é necessário 
definir uma função de determinação da área contribuinte, dependente da 
distância a um ponto fixo de área contribuinte acumulada conhecida. A outra 
variável que condiciona o caudal, o tempo de concentração do método 
Racional, determina-se pelo conhecimento do seu valor na caixa de 
montante de localização fixa e pelas características do transporte. Assim, 

em que, 

QD - caudal de dimensionamento 

Aac-tot - área drenante acumulada no ponto considerado 

TCtot - tempo de concentração no ponto considerado 

Aac-mt - área drenante acumulada a montante do troço (caixa 
fixa) 

Acontr - área contribuinte do troço até ao ponto considerado 

TCmt - tempo de concentração de montante (caixa fixa) 

TP - tempo de percurso ( duração do escoamento no troço) 

O tempo de percurso depende por sua vez da rugosidade, do 
diâmetro e da inclinação do colector e do comprimento desse mesmo 
colector. 

Para que o problema possa ser tratado de uma forma razoável 
substitui-se a área total pelo rectângulo de área equivalente com 
comprimento igual ao comprimento do troço. Aparece, assim o conceito de 
largura equivalente (Bequiv), que permite a estimativa da área em 
determinado ponto, situado a distância L* da origem fixa: 

Também o coeficiente de escoamento é considerado constante ao 



longo do troço definido pela caixas de visita fixas. Se ele variar pode fazer-se 
reflectir simplificadamente a variação na definição de um coeficiente 
equivalente. 

5.8.3. Determinação de caudais em implantação pre-definida 

Em qualquer dos tipos de redes o modelo aceita a entrada de 
caudais já calculados externamente ou calcula-os automaticamente. 
Relativamente ao cálculo interno há a considerar o seguinte, para as duas 
componentes principais, que podem ser usadas no cálculo de caudais 
unitários: 

a) águas residuais 

Para cada situação característica (ano, época) os caudais são 
determinados acumulando os valores afluentes a caixa de visita de montante 
e do próprio troço, das parcelas definidas no Capítulo 4. Permite-se a 
variação da capitação, da densidade populacional e do coeficiente de 
retorno por zonas ou por colectores. Também podem ser adicionados 
caudais concentrados afluentes directamente ao troço (particularmente a 
caixa de visita de montante). 

Em termos matemáticos a expressão de cálculo do caudal 
(médios) recolhido num determinado troço e num determinado ano e época é 
a seguinte: 

QRi = Qdomi + Qindi + Qp~di + Qinf + Q C O ~ C ~  (5.30) 

em que 

QRi - caudal recolhido no troço (Us) 

Qdomi - componente devida a população (Us); é igual a: 

Qdomi = CADi POPi CAPi 

onde, 

CADi - coeficiente de afluência doméstica (-) 

POPi - população servida pelo troço (habit.); em DRENARP 
pode ser fornecida directamente ou calculada através: 

*do comprimento equivalente (fictício), tendo que ser 

O valor do caudal de ponta só  tem significado se acumulado com as 
a f luênc ias .  



definido um coeficiente de distribuição linear (L/s.m), a aplicar ao 
comprimento real, função da ocupação relativa da área; 

*da área de influência (m2) e densidade populacional 
do troço (hab./ha); 

*do número de fogos e a sua constituição média. 

CAPi - capitação no troço (Uhab. dia) 

Qindi - caudal médio industrial (Us), obtido das seguintes formas 
no modelo: 

onde, 

CAI - coeficiente de afluência industrial (-) 

K1, K2 - factores, que significam comprimento equivalente (m) 
e contribuição linear unitária ( U S . ~ )  ou área de influência 
(me) e contribuição superficial específica industrial 
(Us.m2), consoante a opção adoptada; a entrada directa 
de Qindi é também considerada 

QPS~ - caudal (médio) da componente pseudo-separativa pluvial 
(Us), determinável em percentagem de Qdorni 

Qinfi - caudal de infiltração, calculado em função do 
comprimento real, com ou sem a influência do diâmetro, 
ou como percentagem do caudal médio 

Q C O ~ C ~  - caudal (médio) concentrado afluente, englobando todas 
as parcelas anteriores 

Para cálculo dos caudais transportados (médios ou de ponta) 
DRENARP considera a seguinte expressão: 

Qaci = Fdomi Qdorn-aci + Findi Qind-aci + Fdomi Qps-aci + Qinfi (5.33) 

em que 

Qad - caudal transportado (acumulado, de ponta ou médio, Us) 

Fdomi - factor de ponta doméstico6, função da população ou do 
caudal médio acumulados, consoante a opção (-) 

6 Tal  como Findi é igual a 1 para caudais médios. 



Findi - factor de ponta industrial, função do caudal acumulado (-) 

restantes símbolos - mantém-se, significando ac a soma da 
contribuição dos troços afluentes a caixa de montante do 
troço e do próprio troço em consideração 

b) águas pluviais 

A solução cuidada deste problema requer um esforço 
computacional razoável dado ter que ser usado um processo iterativo, 
baseado no método de Newton, que se representa esquematicamente na 
Figura 5.1 4. 

Para secções circulares, obtém-se uma razoável aproximação 
utilizando uma função estatística que estima o valor da velocidade de 
escoamento (VI)  arbitrados o diâmetro (D) e a inclinação (I) e estimado o 
caudal (Qest). A equação é a seguinte: 

Este valor tem, porém, que ser limitado a velocidade máxima 
sendo a velocidade estimada a considerar (Vest): 

O Apêndice I apresenta as características estatísticas da regressão 
para o melhor ajustamento aos dados fornecidos. 0 s  dados foram retirados 
de projectos reais, para reflectirem as situações mais vulgares referentes a 
altura de lâmina líquida, caudais, rugosidades, inclinações e diâmetros. A 
rugosidade não foi incorporada no modelo dado que todos os valores 
utilizados consideraram valores iguais (coeficiente de Strickler de 75 m1131s). 
A consideração de outros valores conduziria a sua inclusão como variável 
independente, o que não é importante para o trabalho presente, mas é 
necessário considerar na fase de afinação do modelo. 

0 s  dados foram distribuídos entre os seguintes valores extremos: 

- diâmetros : 200 - 1000 mm; 

- inclinações : 0,4 - 737  %; 

- caudais : 5,73 - 2532 US; 

- velocidades : 0'83 - 4,98 mls; 

- altura de escoamento : 15 - 100 % do diâmetro (só informativo). 



Selecção da fórmula int.-dur.-freq. e seus parâmetros 

Para cada colector i, i= 1, ... , N 

A C T ~  (Área de cálculo, to ta l  acumulado)=Área de cálculo do 
troço= Coefic. de escoamento*Área contribuinte do troço 

Para cada colector afluente AF(i), AF(i)= 1, ... , AFmax(i) 

ACTi = A C T ~ + Á ~ ~ ~  de cálculo do colector afluente 

TC 1 ( i  )=max(TC 1 (i),TC(i ,AF(i )) 

D 1 (i )=max(D I (i ),D(AF(i )),Dm ín) 

TC(i)=min(TC 1 (i)+L(i)/gO,TCmín) 

Calcular in t .  de prec. e caudal de dimensionamento (QD(i)) 

Para cada diâmetro D(i)=D 1 (i), ... Dmáx 
(até a t ing i r  auto-limpeza e capacidade de transporte) 

Fixar inclinação a pa r t i r  das cotas e restrições (IC(i))  

Vest=f(D(i),l C( i  ),QD(i)) 

TC(i) = max((TC 1 (i)+L(i)/(VIN*60), TCmín) 

Calcular a intensidade de precipitação 

Calcular o caudal de dimensionamento e de auto-limp. 

Calcular características hidráulicas (incluindo Vcálc) 

ABS(Vcá1 C-V IN)> A V  

Vest = Vcálc 

Figura 5.14 - Esquema da aplicação do método racional 

Na aplicação da Equação 5.29 a estimativa de caudal faz-se 
admitindo o valor resultante da utilização, na equação de intensidade- 
duração-frequência, do tempo de concentração igual a soma do valor a 
montante mais um tempo de percurso correspondente a uma velocidade de 
1,5 mls. 

A equação permite atingir a convergência da velocidade, para um 



erro de fecho de 0,05 mls após uma a três iterações , em regra. Para a 
resolução de um problema de implantação variável, porém, mais do que uma 
iteração penaliza o tempo de cálculo de redes de dimensão prática. Assim 
adopta-se no caso de comparação de alternativas de implantação um limite 
elevado de tolerância da convergência (0,5 mls), de modo a só ser 
necessário uma iteração em condições correntes. 

Dos testes efectuados pode concluir-se que o rigor dos caudais 
praticamente só influencia as inclinações dos colectores e não os diâmetros. 
O procedimento adoptado mostra-se bastante satisfatório na fase de 
detecção comparativa de soluções e muito rigoroso e eficiente na fase de 
refinamento ou nos casos em que a implantação é estabelecida a partida. 

5.9. SUBMODELO 5: Caracterização hidráulica 

5.9.1. Introdução 

O submodelo 5 tem como objectivo determinar os principais 
parâmetros hidráulicos que interessam a caracterização do escoamento. 
Distinguem-se duas situações: projecto e análise hidráulica. 

No primeiro caso o escoamento efectuar-se-á, por imposição do 
modelo, em superfície livre, admitindo-se uma maior generalização para uma 
fase posterior. No segundo caso, as secções existentes numa rede poderão 
não ser suficientes para escoar o caudal pretendido, originando 
incontroladamente escoamento em pressão, cujas características são 
adicionalmente determinadas de forma simplificada. 

Em cada utilização do submodelo são necessários os seguintes 
inputs principais: 

-caudais a transportar (pode ser de escoamento ou de auto- 
limpeza, tal como definido anteriormente); 

-inclinação da rasante; 

-cotas do terreno, da soleira e da linha de energia na fronteira; 

-eventual nível de água condicionante do escoamento no meio 
receptor; 

- tipo e dimensões caracterizadoras da secção; 

-fórmula e rugosidade a adoptar (no caso da equação de 
Colebrook-White é requerida também a viscosidade ou a 
temperatura). 



Em contrapartida obtém-se os seguintes outputs: 

- velocidade e caudal a secção totalmente cheia; 

- raio hidráulico, velocidade, altura de escoamento e poder 
de transporte para aquele caudal; 

- energia específica; 

- inclinaçãoecotasextremasda linhapiezométricaeda 
linha de energia. 

A fim de prevenir a possibilidade de utilização de secções 
especiais, incluem-se no modelo as secções circulares, rectangulares, 
pentagonais e trapezoidais e uma das formas ovalizadas, para ilustração, tal 
como é definida por GILL1987. No Quadro 5.3 apresentam-se as 
características geométricas principais dessas secções. 

Na análise hidráulica de colectores existentes a entrada de 
características das secções é simples e directa. Contudo, no 
dimensionamento torna-se difícil padronizar as dimensões das secções 
especiais, por serem fabricadas in-situ ou por se encontrarem afastadas do 
mercado português; optou-se, assim, pela consideração de dimensões 
hipotéticas, para simples demonstração académica. 

5.9.2. Escoamento em superfície livre e qualquer altura líquida 

O escoamento em superfície livre e em secção parcialmente 
ocupada seguirá os princípios enunciados no Capítulo 4. Como a altura 
liquida não é conhecida h á  uma grande quantidade de combinações entre a 
altura líquida (e o ângulo ao centro, no caso especial da secção circular) e a 
inclinação, que solucionam as equações de escoamento. Recorre-se, 
portanto, a um método iterativo desenvolvido para acelerar a convergência, o 
que é importante quando se trata de optimização. 

Assim, o submodelo toma, no caso de secções circulares, como 
base uma razão entre o caudal de cálculo e o caudal a secção totalmente 
cheia e utiliza-a como variável independente, numa equação de regressão 
que fornece com grande grau de aproximação o ângulo ao centro. Nas outras 
secções estima a altura líquida com recurso as características físicas que 
entram num modelo de regressão linear múltipla, nomeadamente a 
inclinação, o caudal, a rugosidade e dimensão mais caracterizadora da efeito 
da largura no escoamento. 



Quadro 5.3 - Características das secções de escoamento adoptadas 

1 RECTANGULAR 

A 1 = h2/Ig0 ~ h ~ B i ( 2 ~ ~ )  [para h<=h- j 
A2 = B(h-0.5BtgR) [para H>h>Hl] 
At = B(H-B(H-B)/(4 190) 
p 1 = 2hlsenR 
P2 = 2(h-H1) 
pt = B+2 H-B(~~O-COSO) 
RHi =A& [para 1=1 ou 2) 
R& = (H-B)/(4 tg0(1+2 HiB-(tgO-~Sfi))) 

4.CIRCULAR 

Limites : Oc=R<=2rc 1 

( 40VALIZADA (ovulo oe 4 centros. mooiticaool i 
! 

010H 
h i 

-C -t 

- 

At = H2(fll-0.5 sen (201 ))I16 [para n<=Hl] 
4 . 1  = 0,02796 H2 [para n=H1 1 
A2 = ... [...=Eq. 44 de GILL 1987: H1 ch<=H2] 
A1.2 = 0.03631 [para h-H21 
A3 = At,2+(3W8)2(ir/2-03+0,5sent203)) [h>H2] 
At,AIv3 = 0.5840 [para h-H] 
p1 = RqHt2 
P = 0.4637 H 
p2 = 1.75 H(t1-0.9273bPt,i 
Pr.2 = 1.5898 H 
p3 = 0,751 H (n/2-B3)+Pt,2 
Pt.P1,3 = 2.7679 H 
RHi = AdPi 
R 4  =0.2109 H 

LEGENDA : i - indice que representa a localizaçao da altura de escoamento ( i= l  se 
h<=Hl . i-2 se Hl<h<=H2 ou i=3 se h>H2): 

t - indice que representa um total da secçao (se f6r simples) ou at6 B aitura hi. 
se í6r acompanhado de um indice i , pós uma vírgula; 

h - altura de escoamento (m); 
H - altura de uma s e m  ou de um sector da mesma desde a base (com 

indice de sector no ultimo Caso) 
A - area da s e a o  transversal de escoamento (1712): 
P - perímetro molhado (m); 
RH - raio hidráulico (m) 
0 - angub ao centro de um arco de cirwnfer8ncia (no sector i se indicado) 



O processo iterativo vai diminuindo dinamicamente o incremento a 
fornecer a altura líquida (ou ângulo ao centro) a medida que se aproxima da 
solução, parando o procedimento ao ser atingido um critério de 
convergência. Este critério é muito apertado em aplicações sem optimização 
ou em refinamento de soluções de optimização. Porém, na fase da busca de 
alternativas do modelo tridimensional adopta um valor folgado, que, no caso 
da secção circular, praticamente reduz a busca a um máximo de 3 iterações. 
Para as outras secções o número é mais variável pois, ao contrário da 
anterior a equação de regressão não fornece estimativas tão aproximadas. 

Na utilização do método iterativo adoptam-se as relações 
geométricas apresentadas no Quadro 5.2, bem assim como na definição 
das características hidráulicas finais do escoamento. 

Atende-se, também, a dependência da resistência ao escoamento 
em relação a taxa de ocupação da secyão, como se referiu no Capítulo 4. A 
representação anal itica desta varizqão é necessária na modelação 
matemática, tendo-se admitido as se ,uintes equações, determinadas por 
ajustamento das curvas apresentadas na Figura 4.3, segundo métodos 
estatísticos convencionais: 

a) Equação de Manning: 

n = nt [ I  ,O9 + 0,803 (HUD) -0,93 (HuD)~] 

b) Equação de Colebrook-White: 

onde os símbolos mantém os significados anteriores e em que flft e nlnt 
(ambos de valor maior ou igual a 1) e HUD (entre O e 1) são adimensionais. 

As bases de determinação estatística destas equações bem como 
os parâmetros caracterizadores e o traçado gráfico encontram-se no 
Apêndice I. 

Para secções não circulares e para a fórmula de Hazen-Williams 
opta-se por admitir as rugosidades independentes da altura de ocupação, 
por não ter sido encontrado critério consistente na literatura. 

Por retardar o cálculo automático e carecer de estudos justificativos 
aprofundados para baixas ocupações da secção, não se adopta a Equação 
5.37 no programa de computador a descrever no capítulo seguinte. 
Relativamente a fórmula de Manning-Strickler o mesmo programa permitirá 
escolher um coeficiente de rugosidade constante ou variável e o escoamento 
a secção cheia não considera a Equação 5.36 para evitar erros de 



ajustamento. 

5.9.3. Escoamento em pressão 

O escoamento em pressão pode ser detectado no decorrer da 
análise hidráulica que esteja a ser efectuada em superfície livre ou ser 
devido a indicação antecipada pelo utilizador de um nível de água 
condicionante na descarga. No ultimo caso a parte deste submodelo 
correspondente ao escoamento em pressão é actuada logo de início. No 
caso contrário só quando a secção se mostra incapaz de escoar o caudal 
proposto é que essa parte é actuada. 

No caso mais corrente o modelo procede a análise hidráulica de 
montante para jusante, e detecta eventuais secções insuficientes. Se elas 
existirem é retomado o procedimento, de jusante para montante, com início 
em cada um dos pontos críticos, que entretanto não tenham sido incluídos na 
zona de influência da sobrecarga de montante. 

O cálculo é muito simplificado, admitindo-se as mesmas equações, 
onde se explicita a inclinação da linha de energia e se determina esta por 
substiuição da velocidade pela razão entre o caudal e a secção total da 
secção facilmente determinável. Com base no comprimento do troço e na 
inclinação da linha de energia e da linha piezométrica, e das respectivas 
cotas a jusante do troço, determinam-se as cotas correspondentes a 
montante. Restringe-se a cota máxima da linha piezométrica a cota do 
terreno. 

Quando a linha piezométrica se torna inferior a cota da geratriz 
superior interior o procedimento cessa para o ponto considerado. 

Um problema coloca-se relativamente aos caudais pluviais. Com 
efeito, a alteração forçada das caraterísticas de escoamento, devido a 
pressão, promove caudais pluviais diferentes, de acordo com o método 
racional. Por um lado o tempo de concentração é medido a montante do 
ponto, por outro está-se a calcular de jusante para montante 
desconhecendo-se o efeito da sobrecarga piezométrica, pelo que teria que 
se usar um processo iterativo de acerto. Não obstante este facto adoptou-se o 
caudal definido na fase de escoamento a secção parcial, que não é mudado, 
estimando-se a parte em pressão só nos troços em que é detectado, sendo 
simples o cálculo da velocidade (conhecido um caudal aproximado) na zona 
afogada. 

Este procedimento, menos rigoroso, deverá ser melhorado em fase 
complementar, mas satisfaz plenamente os objectivos gerais do modelo. 



5.10. SUBMODELO 6 - Restrições 

5.1 0.1. Inclinações limites devidas as restrições hidráulico- 
construtivas 

As inclinações restritivas são devidas a factores construtivos 
(inclinações e recobrimentos limites) e a factores hidráulico-sanitários. Desta 
forma um extenso conjunto de restrições pode ser tratado indirectamente, 
através da sua correspondência em inclinações limites, determinadas a partir 
do conhecimento do tipo da secção, das suas dimensões principais e dos 
caudais característicos, que promovem em cada caso as situações mais 
desfavoráveis. 

Tal sucede, como foi referido no parágrafo 5.3.3, as restrições 
correspondentes aos limites de altura líquida, velocidade e poder de 
transporte, que implicam restrições em relação aos limites das inclinações do 
colector. Se se tratasse de escoamento em secção totalmente cheia estas 
restrições seriam determinadas directamente dado que o raio hidráulico seria 
conhecido (altura de escoamento a coincidir com a altura máxima). No nosso 
caso, porém, o escoamento dá-se, genericamente, em secção parcialmente 
ocupada e, desta forma, a solução do problema nem sempre é simples. 

As alturas de escoamento mínima e máxima permitem estabelecer 
univocamente, para uma determinada secção, uma inclinação, 
respectivamente máxima e mínima, que a garanta (na equação hidráulica 
adoptada a velocidade substitui-se pelo caudal conhecido, ou em fase de 
busca mas fixado numa determinada iteracção, e pela área de escoamento 
função dessa profundidade) e o raio hidráulico pode ser calculado pela área 
de escoamento e pelo perímetro molhado. A Figura 5.1 5 apresenta um 
diagrama de determinação dessas inclinações, tendo-se acrescentado 
conceptualmente a sua posterior comparação com as inclinações extremas 
definidas por outros critérios a fim de se encontrarem os limites a aplicar. 

As outras inclinações máximas e mínimas são fornecidas como 
critério (limites construtivos) e determinadas directamente pelos 
recobrimentos máximos e mínimos admissíveis fornecidos, ou indirectamente 
por meio da velocidade máxima ou dos valores mínimos de auto-limpeza 
(velocidade e poder de transporte). A aplicação das velocidades limitantes 
pode fazer-se segundo um critério quase explícito adaptado do descrito na 
Figura 5.15. O poder de transporte, porém, não pode implicar uma 
inclinação univocamente, pelo que se optou pela sua confirmação e 
ajustamento da inclinação por intermédio de um método iterativo dinâmico. 
Relativamente a aplicação da Fórmula de Colebrook-White torna-se também 
necessário utilizar um método iterativo de determinação de inclinações. 

0 s  valores máximos e mínimos da inclinação seriam, assim, 
considerados como os valores mínimo dos máximos e máximos dos mínimos 
de todos os critérios e isto constituiria uma ferramenta importante no cálculo. 
A inclinação do colector corresponderia forçosamente a inclinação mínima 
admissível para o diâmetro considerado, se não existisse optimização e 
outros diâmetros devessem ser considerados como alternativas económicas. 
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grave dado que a limitação da altura uniforme de escoamento é um critério a 
cair em desuso, tendo-se incorporado no modelo para permitir maior 
generalidade, podendo ser utilizada para treino ou utilizações excepcionais7. 

Outras imcompatibilidades são referidas em relação a velocidade 
máxima e capacidade de escoamento, sendo , por vezes, possível solucionar 
o problema aumentando os diâmetros, ou admitindo excepções aos critérios 
de base, de acordo com opção pessoal e pontual. A Figura 5.16 apresenta 
situações tipificadas para um coletor de secção e caudal dado e imutável 
(não se admite a possibilidade de desvios de caudais de e para o colector, 
ou seja, a implantação é pré-definida). 

Em casos de incompatibilidade de inclinações extremas tenta 
solucionar-se o problema consoante as situações (tal como se descreve na 
Figura 5.16) ou, sendo isto impossível, faz-se prosseguir o modelo 
desprezando-se automaticamente, por ordem de importância, a limitação do 
recobrimento máximo, da altura mínima de escoamento, da velocidade 
máxima e da inclinação máxima construtiva, avisando-se o utilizador da 
situação. 

Considera-se que, para o mesmo caudal, 

-o aumento da secção, da inclinação ou de ambos não promove o 
aumento da altura de escoamento; 

-para a mesma inclinação o aumento do diâmetro não promove o 
aumento do poder de transporte ou da velocidade; 

-para o mesmo diâmetro o aumento da inclinação promove o 
aumento do poder de transporte e da velocidade; 

-a diminuição do diâmetro não é solução para a fuga a violação da 
velocidade máxima. 

O Apêndice V exemplifica graficamente algumas destas 
considerações, para o caso particular da secção circular. 

O modelo permite a inclusão de uma restrição alternativa a altura 

7 O recurso a câmaras de corrente de varrer é possível no modelo 
apresentado. Em implantação variável o facto de se  poder fazer variar o s  
fluxos de transporte, pode contribuir para solucionar este problema através 
da junção de caudais em zonas carentes, mesmo com um investimento 
super ior .  
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I SOLUÇÃO: Aumento da sec@o 

d) Falta de capacidade de transporte 

e) Terreno excessivamente inclinado 

LEGENDA: 
INCUNAÇÓES DEVIDAS A : 
I1 - recobrimento minimo 
12 - recobrimento máximo ' 

~ m á x  -- - incl. máxima global 

[lm~x=min(12,14,17,l8)] 
13 - minimo construtivo 
14 - mhximo construtivo 
15 - velocidade mínima Imin - incl. minima global 16 - poder de transporte mínimo - 
17 - velocidade máxima ( ~ m i n = m á x ( I i  ,13,15,I6,I9)1 
18 - altura de escoamento mínima 
19 - altura de escoam. máxima (ca- 

pacidade de escoamento) a ares admissivel da soluça0 
- sem quedas e para igual ponto de montante 

Figura 5.1 6 - Inclinações extremas admissiveis (continuação) 



de lâmina líquida máxima, que pode ser substituída pela percentagem 
máxima de área ocupada pelo escoamento em relação ao total, definida 
como taxa de ocupação da secção. Neste caso a restrição passa a ser 
incluída no grupo que se vai referir no parágrafo 5.10.3, só podendo ser 
confirmada. 

5.1 0.2. Diametros máximos e mínimos 

O diâmetro mínimo, ou outra secção correspondente, a considerar 
na optimização, é o máximo entre: 

-o diâmetro mínimo (só interessa para as cabeceiras); 

-o diâmetro máximo utilizado nos troços afluentes; 

-o diâmetro comercial seguinte ao determinado pela velocidade 
máxima e caudal, ambos conhecidos, admitindo-se a taxa de ocupação 
máxima admissível da secção pré-estabelecida. 

O procedimento utiliza tal como no parágrafo anterior a equação 
da continuidade, não se dando importância aos efeitos locais da variação da 
velocidade com a altura líquida. 

Quanto ao diâmetro máximo ele é igual ao mínimo entre o maior da 
série comercial e o terceiro diâmetro a seguir ao mínimo, a fim de limitar as 
necessidades computacionais. Em certos caso é possível defini-lo 
hidraulicamente, adaptando os conceitos que têm vindo a ser enunciados. 

5.1 0.3. Outras restriçdes 

As restantes restrições tal como definidas no subcapítulo 5.3.2.3 
são utilizadas no modelo de optimização basicamente como condições a 
serem verificadas. Se as restrições forem violadas, em alguns casos, as 
alternativas correspondentes simplesmente são inviabilizadas; noutros são 
efectuadas medidas correctivas para que se possam alcançar. 

5.1 1. SUBMODELO 7: Custos e comparação económica 

5.1 1 .I. Introdução 

A comparação de soluções de engenharia por simples 
contabilização de custos não é prática aconselhada, pois outros factores 
técnicos, políticos e sociais devem ser considerados. 0 s  aspectos de 
rentabilização económica são, porém, muitas vezes os que m a i s  
objectivamente podem ser considerados, sendo o seu papel determinante. 



Não é indispensável a optimização obter custos rigorosos, mas 
somente custos que sejam criteriosamente comparáveis, isto é, que não 
distorçam as soluções. Porém, possuindo DRENARP objectivos práticos, 
pode executar a orçamentação rigorosa da parte respeitante a rede de 
drenagem. Infraestruturas gerais são tratadas por via agregada e são simples 
auxiliares da decisão prncipal que se coloca ao nível da rede de drenagem. 

Como os factores locais da rede (dificuldade de construção, tipo 
de pavimento a repor, infraestruturas subterrâneas existentes, nível freático e 
condições geotécnicas e geológicas) são muito importantes, eles podem ser 
utilizados ao nível de refinamento da solução, em que se utilizam funções 
desagregadas, ou através de factores periciais globais aplicados a função 
média. 

As funções agregadas definidas possuem características 
genéricas, independentes dos factores locais, conseguidas por análise 
estatística multivariada. 0 s  modelos deste tipo, adoptados, basearam-se em 
trabalho complementar em que o autor está inserido, especialmente o 
manual de custos de saneamento básico adaptado a situação portuguesa 
(PEREIRA e CAMARA 1988), trabalho que será brevemente público. Por 
essa razão remete-se para a leitura desse trabalho os pormenores relativos a 
obtenção e tratamento de dados reais e definição dos respectivos modelos 
estatísticos. 

O nível de desagregação corresponde, por outro lado, a aplicação 
de custos unitários para cada tipo de trabalho, sendo estes medidos, 
segundo regras estabelecidas, a semelhança do que vulgarmente se 
designa "Medições e Orçamento". 

5.11.2. Tipos de custos 

Existem vários tipos de custo que interessa considerar: 

-Custos directos de construção; 

-Custos associados a construção (não incluídos no custo d e  
adjudicação da empreitada): 

*encargos financeiros; 

*aquisição de terrenos (compra, expropriação); importante 
para os custos das ETAR, especialmente em sistemas de ocupação extensiva 
(lagunagem ou tratamentos sobre o solo); 

*serviços (topografia, estudos geotécnicos, projectos, 
maquetização, assistência técnica, fiscalização); 

*fornecimento de electricidade, se não constar da empreitada; 



*desvios de trânsito e compensações e pagamento de 
prejuízos com origem no acto construtivo (danificação em fundações e em 
impermeabilizações de caves, em vidros e coberturas por utilização de 
explosivos, fecho do Comércio); 

*seguros e impostos sobre o valor facturado (IVA (Imposto 
sobre o Valor Acrescentado), no caso português); 

-Custos de exploração (operação e manutenção): 

*salários e encargos sociais de pessoal (operadores e 
consultores de assistência técnica a exploração); 

*energia necessária para o processo e bombagem; 

*utilidades (telefone, água, iluminação, gás, e outros 
combustíveis ou produtos não usados no processo técnico envolvido); 

oreagentes químicos aplicados em processos de tratamento 
ou contrôlo laboratorial (desinfectantes, coagulantes, condicionadores de 
lamas, por exemplo); 

*equipamentos (máquinas e ferramentas) de manutenção, 
como, por exemplo, computadores, sistemas de inspecção de colectores por 
televisão, peças de substituição de equipamentos das próprias 
infraestruturas (veios, relés); 

*apoio técnico sob a forma de consultadoria, trabalho 
laboratorial exterior e aplicação de modelos matemáticos a simulação do 
comportamento de sistemas, por exemplo; 

*transportes de materiais (lamas para depósito, por exemplo) 
e de pessoal ligado a exploração, incluindo amortização dos investimentos e 
despesas diversas com manutenção mecânica e combustíveis; 

*formação e promoção profissional, incluindo a assinatura de 
livros e revistas técnicas; 

*contratos globais ou parciais de manutenção ou exploração. 

Os custos de exploração, vão basear-se em custos directos, os 
únicos determináveis objectivamente, em função das características técnicas. 
Os custos indirectos dependem do modo como funcionam as estruturas 
administrativas e do método utilizado na sua contabilização. Eles só serão 
contabilizados relativamente a parte que pode ter influência na decisão, por 
ser dependente da construção incialmente efectuada. As restantes parcelas 
consideram-se independentes da definição construtiva inicial o u 
directamente proporcionais investimento. 



0 s  custos de construção considerados excluem os custos 
associados ao acto da construção e simplificam os custos de exploração. No 
que diz respeito ao IVA parece correcto retirá-lo dos custos, uma vez que a 
taxa pode não se manter constante no futuro e que as bases de licitação dos 
concursos não o incluem, em regra. Seguidamente desenvolve-se este 
ponto. 

5.1 1.3. Custos de construção que interessam à optimização 

Em geral a construção das obras de drenagem que interessam a 
optimização, é executada por empreiteiros especializados, após um processo 
de concurso e respectiva adjudicação. 0 s  seus encargos são directos (do 
acto de construir) e indirectos (estaleiros, transportes, amortizações, 
administração, direcção técnica, seguros, etc.), havendo a considerar os 
lucros. 

Sob uma óptica macro-económica e dos custos e benefícios 
sociais seriam os custos líquidos (sem lucros nem situações fictícias8) que 
deveriam ser comparados. Eles são, porém, muito dependentes da estrutura 
da empresa e de outros factores e, em geral, os lucros são apresentados 
como percentagens dos custos reais pelo que em termos comparativos é 
indiferente considerar um ou outro caso. 

Como a prática corrente da engenharia apresenta os orçamentos 
finais com base em trabalho estimado por medição e aplicação de custos 
unitários de mercado, que incluem os lucros e imprevistos, será essa a forma 
como serão tratados os custos, de forma a produzir como já foi referido um 
trabalho final equivalente ao realizado em projecto. 

Relativamente aos ramais domiciliários, a situação mais corrente 
em Portugal é que se inclua nos trabalhos da empreitada9 a construção dos 
ramais de edifícios existente, com o objectivo de permitir a entrada em 
funcionamento da rede com um nível satisfatório, imediatamente após a 
conclusão da empreitada, com redução do seu custo unitário e melhor 
controlo técnico. 

0 s  custos dos ramais, incluindo caixa inicial, tubagem de ligação, 
movimento de terras, e levantamento e reposição de pavimentos não são 
considerados na optimização, embora possam ser medidos globalmente a 
nível de medição e orçamento final. Estes custos são porém , muito 
importantes e podem comprometer os resultados da optimização, para efeitos 
práticos. 

Com efeito, se não se admitir a possibilidade de quedas na ligação 
- 

8 Transferências de influência entre artigos do orçamento, combinações 
entre concorrentes ou propostas com preços baixos por razões de 
sobrevivência, lançamento no mercado ou aproveitamento de adiantamentos. 

9 O custo respectivo é pago pelo proprietário do prédio ligado, após a 
construção, ou é financiado pela autarquia, em zonas carenciadas. 



ao colector (o que acontece geralmente porque a ligação é efectuada através 
de forquilhas) um aumento da profundidade de assentamento dos colectores 
provocará um aumento excepcional do custo global, especialmente em 
terrenos rochosos e arruamentos muito largos. O modelo permite tratar o 
assunto indirectamente, de forma pericial, pela utilização de um factor de 
agravamento da profundidade definido no parágrafo 5.1 1.4.3. 

5.1 1.4. Modelos de custo 

5.1 1.4.1. Modelos aareaados e desaareaadog 

Os submodelos de custos considerados no modelo global 
encontram-se divididos em dois níveis, sendo um agregadolo e outro 
desagregado, ambos adaptados a situação portuguesa. 0 s  modelos 
agregados só podem ser utilizados nesta fase para secções circulares. 

As funções desagregadas são utilizadas somente em estimativa de 
custos da rede propriamente dita, em refinamento de soluções, e são 
baseadas na prática corrente de medição de trabalhos constituintes de obras. 
São constantemente actualizáveis através da consideração de novos custos 
unitários, inputáveis as várias quantidades de trabalho, a fornecer pelos 
utilizadores. 

As equações agregadas existentes, por outro lado, podem ser 
adaptadas dinamicamente, desde que sejam alterados os tipos de modelos 
ou parâmetros respectivos ou actualizados os custos unitários. 

A utilização de modelos de custos desagregados que possam ter 
em conta os factores locais e a flexibilidade de aplicação de funções 
agregadas, que também podem incluir factores locais colocados 
pericialmente, são contribuições importantes desta dissertação. 

5.1 1.4.2. Definicão do elemento econbmico fundamental da rede 

O custo total de uma obra é o somatório dos custos dos vários 
elementos que a compõem, admitindo-se que os encargos gerais e indirectos 
são proporcionalmente aplicados a todos os elementos. E importante desta 
forma definir qual o elemento fundamental de uma rede de drenagem, em 
termos de custos, e que se possa relacionar facilmente com o elemento 
técnico fundamental. 

O elemento económico fundamental é o conjunto dos trabalhos 
necessários a concretização da passagem de um nó (câmara de visita) para 
outro nó. Inclui em custos directos, além do custo da caixa de visita de 

10 Mais compacto, de formulapão mais simples c de e ~ t i m a t i ~ a ~  mais 
grosseiras. 



montante, o custo da tubagem assente, do movimento de terras necessário 
para a sua colocação, a recuperação do estado inicial através da 
consolidação do terreno, verificação e adaptação de tubagens ou 
infraestruturas colaterais e do revestimento superior (pavimento) tal como se 
encontrava. A câmara de visita de montante adopta-se por facilidade, embora 
se pudesse adoptar o custo médio entre as duas caixas de visita do troço. 

A definição formulada é válida para redes arborescentes. As redes 
com malhas têm uma relação numero de nóslnúmero de elementos diferente, 
pelo que, aquando da sua implementação, os custo das câmaras de visita 
deverão ser divididos pelos colectores concorrentes proporcionalmente as 
respectivas alturas de escavação adjacentes. 

5.1 1.4.3. Custos aareaados de construcãjo de colectoreg 

A utilização de modelos agregados de custos de colectores tem 
sido apresentada na literatura especializada fundamentalmente na base da 
rede global. Os trabalhos específicos de optimização têm, contudo 
necessidade de funções mais divididas, pelo que aparece o colector como 
uma unidade fundamental. 

Num sistema agregado as variáveis independentes mais 
importantes tal como se pode inferir do Quadro 3.1 são a profundidade 
média de assentamento dos colectores (ou os recobrimentos associados ao 
diâmetro) e o diâmetroli. O tipo de material pode ser incorporado 
indirectamente através da sua relação com as variáveis escolhidas, mas o 
tipo de terreno só pode ser incorporado através de coeficientes de 
ajustamento, o que só excepcionalmente é efectuado. 

A variável dependente é quase sempre o custo por metro de 
comprimento longitudinal de colector, não se considerando, assim 
economias de escala sobre o comprimento, embora elas existam ao nível da 
rede global. Também o custo por metro depende da altura de escavação de 
uma forma não linear, pelo que, mesmo considerando o diâmetro constante 
(caso de um elemento fundamental) a consideração de uma altura média de 
escavação é simplificativa, mas suficiente para os objectivos pretendidos. 

Em DRENARP admite-se a inclusão, a partir do exterior, de vários 
tipos de modelos agregados de custos totais de construção de colectores 
(CCcoi), em função das duas variáveis principais, desde que se enquadrem 
na seguinte fórmula geral: 

Indirectamente aparece o comprimento, que é, aliás o mais importante. 
Mais uma vez se reforça a ideia de que as secções podem ser diferentes da 
circular; contudo para o caso específico de custos só estas são utilizadas nos 
modelos agregados, havendo que recorrer a modelos desagreagados e entrada 
de custos unitários correspondentes na situação contrária. 



onde, 

KT - coeficiente pericial de ajustamento (ou factor correctivo) 
do custo global médio para as condições de um troço i, em função do tipo de 
terreno relativamente a sua ripabilidade, pavimento, tráfego, posição do nível 
freático, capacidade de auto-sustentação das paredes das valas e outros 
factores locais; o Quadro 5.4 fornece indicações para estimar KT, o qual 
será obtido da seguinte forma: 

em que 

Ki - coeficiente parcelar influenciado pelo factor de custo i 

KM, M - coeficiente, e factor de expoente, de ajustamento do 
resultado do modelo estatístico obtido para um 
determinado material para outro diferente; são de pouca 
utilidade, uma vez que o modelo estatístico automático é 
definido em cada diâmetro para o material de custo 
mínimo e existe sempre a possibilidade de utilizar os 
modelos desagregados ou alterar todos os parâmetros de 
acordo com o material; poderá servir porém para adaptar 
as funções a secções diferentes ou considerar factores 
anormais tais como necessidade de resistência mecânica 
ou química excepcionais 

KP, P - coeficiente, e factor de expoente, de base pericial de 
penalizaçáo adicional de custos com o aumento da 
profundidade, devido ao aumento da probabilidade de 
existência de rocha ou outros embaraços; são definidos, 
tal como KT, troço a troço ou por áreas 

co, ...,3 - coeficientes médios do modelo de custo 

a1 ,..., a4 - expoentes médios dos vários termos 

D - diâmetro (m) 

H - altura média de escavação (m) 

Em condições de custos médios e homogéneos em toda a área de 
estudo os valores de KTi, K M  e KPi são iguais à unidade, sendo esta a opção 
por defeito do modelo. Os expoentes (M e P) são iguais a 2, com o objectivo 
de minimizar os tempos de cálculo computacional. Para ajudar a escolha de 
outros tipos de valores para K M  e KPi apresenta-se na Figura 5.1 7 a função 
que tem como expoente 2. 



Quadro 5.4 - Factores correctivos indicativos de KT 

NU IAS: - CLASSES DO PONTO 5: CLASSE 1 - zona rural ou livre,sem transito nem obstáculos subterraneos 
CLASSE 2 - situaçao intermédia 
CLASSE 3 - estradas principais, edifícios pr6ximos. com o b s t i ~ w b s  

=- 0 s  valores apresentados sao puramente indicativos 

FACTOR DE CUSTO 

1. Profundidade média 
de escavaçao (m) 

2. Diametro m6dio (mm) 

3. Terreno de escavaçao 

4. Tipo de pavimento 

5. Impedimentos a cons- 
truçao 

6. Entivaçao 

7. Rebaixamento do nível 
freático 

. .--- - 

GAMASIGRAUS 
QUALITATIVOS 

<= 1.20 
1,20 - 1,60 
1,60 - 2,2 
2,2 - 3,5 
>=3,50 

<=600 
600 -1000 

> 1  O00 

s6 terra dura 
terra lamacenta 
<- 35 Y0 rocha 

35-70 % de rocha 
>70 % de rocha 

inexistente 
macadame 

betuminoso 
calçadas 

classe 1 
classe 2 
classe 3 

necessária 
desnecessária 

necessário 
desnecessário 

FACTORES 
CORRECTIVOS 

-0,008 
-0,003 

O 
+0,003 
+0,008 

O 
+0,002 
+0,005 

-0,lO 
O 
O 

+0,10 
+0,15 

-0,02 
-0,02 
+0,03 

o 

-0,02 
O 

+0,02 

+0,05 
O 

+0,02 
O 

OBSERVAÇÕES 

*Ver relaçao com KP, P 
*Na0 esquecer que a profun- 
didade média 6 variavel i n d s  
pendente 

*Ver relação com KM. M 
-Na0 esquecer que 6 uma 
variavel independente. 

*Por rocha entende-se rocha 
branda ou rocha dura conver- 
tida em branda proporcional- 
mente aos custos 



Figura 5.17 - Função proposta para ajustamento dos parâmetros de 
custo 

Por defeito é submetido a optimizaçáo um modelo de custo 
determinado internamente por via estatística, utilizando técnicas 
programadas de análise multivariada. A sua actualizaçao pode ser efectuada 
em qualquer momento a solicitação do operador, ficando a nova função 
obtida a ser a válida por defeito, se solicitado. 

Os dados utilizados para esse fim são tipificados, existindo critérios 
ajustáveis de geração. Os custos são determinados de acordo com as regras 
de medição enunciadas, a vala tipo admitida interactivamente e os custos 
unitários existentes nessa data em bancos de dados. Para cada diâmetro é 
incorporado o material de custo inferior, após detecção de valores 
improváveis, como já foi salientado. 

O custo das câmaras de visita simples incluem a ligação ao colector, 
movimento de terras para a sua implantação, fundação, degraus e tampa 
estanque. Além disso poderão ter quedas guiadas exteriores e adufas ou 
outros dispositivos de corrente de varrer. Os factores que o influenciam são a 
profundidade máxima, secção máxima a ela ligada (que condiciona o seu 
próprio formato e dimensáo), o tipo de solo e as cargas actuantes. 

A situação vulgarizada, em redes arborescentes, é aquela em que 
a secção ligada de maior dimensão se situa a jusante da caixa. Também 
relativamente a profundidade máxima, dado estarmos a tratar de 
escoamentos em superfície livre, ela deverá corresponder exclusivamente a 
cota de soleira de montante do colector de saída. Desta forma se pode 



concluir que, desprezando efeitos locais pouco significativos, o custo médio 
de uma caixa de visita é unicamente dependente das características do 
colector (a jusante dela) que consigo incorpora um elemento fundamental. 

A função de custo, a usar como base no modelo, foi determinada 
por via sintética (composição fictícia de custos), uma vez que, no 
desenvolvimento do manual de custos já referido, não foi encontrada 
qualquer correlação satisfatória entre a variável dependente (custo global por 
unidade) e as variáveis independentes potenciais. Este facto deve-se a forma 
como são elaborados os orçamentos das obras, em que os custos médios 
são mais importantes do que os reais, especialmente em rubricas de menor 
importância relativa. 

A equação proposta para aplicação no modelo 6 a seguinte: 

a) para D<=600 mm e H<=3,00 m: 

b) para D>1000 mm ou H>5,50 m: 

c) para os restantes casos: 

em que: 

CCcxv - custo global de uma caixa de visita (contos/unidade); 

H - profundidade máxima das soleiras concorrentes (m); 

D - diâmetro máximo ligado (mm); 

CV1 - igual a 1 se existirem dispositivos de corrente de varrer 
ou queda guiada brusca e igual a zero no caso contário. 

Em primeira aproximação não se admite outro tipo de formato para 
a equação, dado não ter sido baseada em considerações de ordem 
estatística, mas na análise subjectiva das operações construtivas e da 
legislação. 0 s  parâmetros numéricos podem, porem, ser alterados. 

A Única variável independente considerada 6 a altura interior 
medida na caleira de passagem. O diâmetro máximo ligado não é uma 



variável independente, directa, dado que a sua influência sobre o diâmetro 
da caixa de visita pode ser perfeitamente definida. 

5.11.4.5. Estimativas de custo de redes por medição e orçamento 

A forma convencional de estimar custos em projectos de execução 
é medir cada um dos tipos de trabalho e aplicar-lhe custos unitários. Cada 
tipo de trabalho é denominado um artigo, sendo os artigos agrupados 
segundo conjuntos fundamentais a que se chama capitulo. No caso das 
redes de drenagem, embora as medições não sejam padronizadas, como 
seria desejável, os capítulos geralmente usados são os seguintes: 

-Levantamento e reposição de pavimentos; 

-Movimento de terras; 

-Tu bagem e acessórios; 

-Órgãos gerais; 

No Anexo IV e V apresenta-se a lista dos artigos utilizados no 
modelo agrupados nos respectivos capítulos. 

O custo total estimado para uma obra obtém-se somando todas as 
parcelas que resultam do produto de cada artigo pelo respectivo custo 
unitário. Esta estimativa só muito excepcionalmente poderia coincidir com o 
custo real dado que os custos unitários não são os reais e as próprias 
quantidades de trabalho (e por vezes o tipo) são alteradas no decorrer da 
construção. Por exemplo, a percentagem de rocha,a largura real da vala são 
factores dificilmente previsíveis. 

Se o processo de projecto e concurso for entregue a técnicos 
experientes os trabalhos a mais e a menos e as alterações a custos unitários 
adjudicados não deverão ser significativos, mas em outros caso o acerto final 
de contas pode conduzir a razoáveis diferenças. Em relação aos factos 
imprevistos nada haverá a fazer, mas deve limitar-se ao nível mínimo, o risco 
de os mesmos acontecerem. Esta matéria situa-se, porém a montante do 
modelo DRENARP. 

Aparentemente os custos unitários deveriam diminuir com o 
aumento do custo da obra, dado que a percentagem de custos indirectos se 
diluiria mais facilmente. Contudo, isto é relativo pois os empreiteiros de 
classes construtivas mais baixas são os que têm menores custos indirectos e 
a conjuntura de mercado é sempre prevalecente. 

Também construtivamente existem economias de escala. Por 
exemplo, a escavação de uma vala mais larga tem tendência a ter custos 
unitários mais reduzidos, dado que com uma simples substituição de balde a 
mesma máquina escavadora pode retirar maior volume no mesmo tempo. 



Para efeitos correntes este aspecto é muito raramente considerado, 
admitindo-se que os custos unitários representam a média ponderada dos 
valores reais. 

No modelo apresentado os custos unitários são constantes em 
cada obra não se considerando a mobilização de economias de escala. O 
utilizador do modelo deverá atender a dimensão da obra e outras condições 
particulares para alterar interactivamente os custos unitários de acordo com o 
que for esperado para uma aplicação específica. Como uma determinada 
obra tem uma dimensão definida é desprezável este efeito para comparação 
e optimização de custos de soluções técnicas. Em termos de contabilização 
dos custos finais (pós-processamento) o modelo permite a afectação de um 
factor correctivo a aplicar a todos os custos unitários indiscriminadamente, de 
forma a fazer subir ou descer o valor estimado com os custos unitários em 
banco de dados. 

5.1 1.4.6. Custos de exploracão de redes 

Os custos de exploração das redes de drenagem não são geralmente 
contabilizados em concepção de redes novas. Admite-se que existe ou é 
necessária uma estrutura central de suporte a exploração, não sendo 
imputável qualquer custo diferencial, em termos de estudo de alternativas. O 
assunto foi objecto de outros trabalhos em que participou o autor e que já 
foram referidos no texto. Por essa razão não se incluem pormenores. 

Porém, para efeito de avaliação da hipótese de utilização ou não de 
câmaras de corrente de varrer para garantir a auto-limpeza, será necessário 
estimar os custos de exploração decorrentes da sua operação e manutenção. 
0 s  contactos efectuados juntos a alguns serviços encarregados da 
exploração destes dispositivos não permitiram retirar qualquer conclusão, 
dado que, salvo honrosas excepções a manutenção não é efectuada. 

Optou-se, por estas razões, pela consideração de valores hipotéticos 
para efeitos académicos de índole ilust rativa. 0 s  pressupostos 
correspondentes são os seguintes: 

-as câmaras de corrente de varrer de funcionamento automático 
serão inspeccionadas com uma periodicidade de 3 vezes por ano; 

-o accionamento das câmaras de corrente de varrer de 
funcionamento manual terá uma periodicidade dependente das condições 
estimadas para o troço mais desfavorável influenciado pela corrente, em 
termos de poder de transporte ou velocidade, em relação ao critério mínimo 
considerado satisfatório: 

V, PT< 0,3 (Vrnín, PTmín) - 1 vezisemana 



Para cada uma das operações de limpeza e inspecção considera-se 
um custo médio de cinco mil escudos, a preços actuais. 

5.1 1.4.7. Custos totais actualizados de estacóes de~uradoras 

Além dos condicionalismos locais o custo de construção das 
estações de tratamento (CCETAR) depende dos seguintes factores 
fundamentais: 

- tipo de tratamento a utilizar; em princípio é considerada 
automaticamente a solução mais económica, a menos que haja restrições a 
nível de eficiência, área disponível e topografia. 0 s  custos dos sistemas de 
lagunagem, cuja caracterização é mais difícil, e que, por essa razão, não é 
frequente encontrar na bibliografia, não são considerados; 

- eficiências de remoção de poluentes diversos (CBO, SS, N, 
P, EColi); 

- capacidade da estação em termos de caudal afluente, e 
população equivalente ou concentração média de poluentes, de uma forma 
mais lata. 

Para permitir maior generalidade apresentam-se equações de 
custo total actualizado, em vez de custos de construção, dependentes não só 
da capacidade, mas também da eficiência pretendida, tal como abordado por 
P E R E I R A  1985. A função utilizada, retirada de CÂMARA, M E L 0  e 
PEREIRA 1986, sem actualização, é muito grosseira, por ser baseada em 
hipóteses muito simplificativas de caracterização e dimensionamento, mas é 
suficiente para os propósitos deste modelo. A sua expressão é a seguinte: 

em que, 

CTETAR -custo total actualizado da construção e exploração da 
estação (contos), considerando um período de exploração de 20 anos e uma 
taxa de actualização de 12%/ano; 

Qm -caudal médio diário afluente (mJ/dia); 

EcBO -eficiência de remoção de carga orgânica (%); 

ESS -eficiência de remoção dos sólidos em suspensão (%). 

Permite-se também a introdução interactiva de parâmetros de um 



dos seguintes padrões estatísticos: 

-modelo linear; 

-modelo polinomial de grau 2 ou 3; 

-modelo Iogarítmico; 

-modelo exponencial. 

Nestes modelos de regressão simples pode optar-se pelo caudal 
médio ou pela população equivalente servida, como (Única) variável 
independente. 

Numa fase posterior serão considerados factores locais como a 
topografia ou o tipo de terreno na definição de custos. A introdução terá uma 
natureza pericial. 

5.1 1.4.8. Custos de construcão e de ex~loracão de s is temas  
elevatórios 

A excepção dos emissários admite-se que a conduta elevatória tenha 
um comprimento muito reduzido para permitir o reinício da recolha e 
transporte de águas residuais, por meios gravíticos, pelo que os custos 
poderão ser considerados englobados no processo de bombagem. No caso 
de grandes caudais e alturas de elevação não muito elevadas poderá, 
inclusivé, prescindir-se de conduta elevatória e de compressão, utilizando 
Parafusos de Arquimedes. 

Alternativamente e estando-se numa zona sem contribuição de 
novos caudais ou admitindo-se a sua entrada em pressão poderá considerar- 
se separadamente os custos de construção da estação elevatória e da 
conduta respectiva até esta atingir um ponto de contribuição gravítica de 
caudais, um ponto de descarga ou uma estação de tratamento. 

As estações elevatórias dependem fundamentalmente da altura 
manométrica, do caudal bombado e do número e tipo de grupos de elevação; 
as condutas elevatórias dependem do comprimento, do tipo de material, do 
diâmetro e das profundidades de assentamento. O custo destas Últimas, por 
serem necessárias excepcionalmente, e sempre em situação de implantação 
fixa, é considerado desagregado, contabilizando-se através do conhecimento 
dos custos unitários, do comprimento, do diâmetro, do material (PVC até 
existir e fibrocimento posteriormente) e de uma vala tipo (recobrimento médio 
constante de 1 ,O0 m) e de percentagens de rocha inferiores em 20 % as 
propostas para os colectores gravíticos. O diâmetro é estimado com base 
numa velocidade média de 1,O m/s e um caudal de bombagem igual ao 
caudal de ponta, em vez de se considerar o diâmetro económico. 

Situação diferente se passa com a estação elevatória, cuja 
complexidade inviabiliza qualquer tentativa desagregante. Adopta-se, assim, 



um modelo agregado, baseado em resultados provisórios do manual de 
custos que tem vindo a ser referido. As expressões respectivas para a 
primeira instalação são as seguintes: 

em que, 

CIEE - custo de investimento (construção civil e equipamento), 
em contos; 

Qb -caudal de bombagem , (Us); 

HM - altura manométrica de elevação (m). 

0 s  custos de exploração são fundamentalmente os custos 
energéticos de elevação e os custos de manutenção. 0 s  custos energéticos 
são calculados internamente, conhecido o caudal bombado (de ponta) e o 
caudal diário, a altura de elevação e o custo energético unitário. Para 
contabilização dos restantes custos de operação e manutenção, aplicam-se 
as percentagens indicadas no parágrafo seguinte, considerando que do 
custo total de investimento 60% são custos de equipamento. 

Despreza-se a forma como se efectuará a evolução dos custos 
unitários energéticos, uma vez que é muito difícil efectuar previsões neste 
campo. Porém, é aconselhada a corrida do modelo várias vezes para a 
análise de sensibilidade em vários cenários possíveis. 

Deve notar-se que, ao contrário de outras situações a 
pormenorização razoável dos custos de exploração é importante, devido a 
contraposição a uma hipótese onde as simplificações são muito menores 
(drenagem gravítica). 

5.1 1 .S. Critérios de análise económica 

Na contabilização de custos totais actualizados devem considerar- 
-se a taxa de juro, a taxa de crescimento dos encargos com os vários custos 
de investimento, a taxa de crescimento dos encargos de exploração e o 
período de análise económica. Devido a dificuldade que existe em estimar 
taxas parcelares, decidiu-se utilizar neste trabalho somente a taxa de 
actualização, cujo efeito procurará reflectir as taxas de juro e de inflacção. Em 
termos de evolução das quantidades consumidas no decorrer da exploração 
(mão-de -obra, energia, equipamento e materiais), admite-se 
simplificadamente um valor constante ao longo do período de análise. 

O critério de comparação económica será unicamente o de 
rninirnizar o valor actualizado líquido (VAL), admitindo-se equivalentes 
soluções cuja diferença seja inferior a uma certa quantidade percentual (por 



defeito 5%). A eficácia do processo será sempre considerada equivalente. 
Factores como disponibilidade financeira e incerteza na escolha da taxa de 
actualização não serão considerados, propondo-se a análise da 
sensibilidade das soluções, através da mudança da respectiva taxa, sempre 
que os resultados se mostrarem duvidosos. 

Os custos de exploração são actualizados para efeito de análise 
económica comparativa, com base nos seguintes critérios : 

- taxa de actualização seleccionada pelo utilizador do modelo, 
propondo-se inicialmente 6%; 

- período de análise seleccionado pelo utilizador, sendo proposto 
por defeito 40 anos; 

- energia em função das potências instaladas e dos períodos 
estimados de funcionamento, com custo energético unitário a definir pelo 
utilizador inicializado com 11 $00 o KWH ; 

- custos anuais de operação e manutenção, exceptuando os 
encargos energéticos, em função dos custos em investimento fixo ou de 
substituição, sendo admitindas as seguintes percentagens, como base 
passível de adaptação pelo utilizador : 

0,5 % sobre os custos de construção civil; 

1,5 % sobre os custos de equipamento electromecânico. 

- vida útil das obras de construção civil 40 anos e do equipamento 
electromecânico 20 anos, por defeito; 

- preços constantes. 



5.12. SUBMODELO 8: Optimização do perfil longitudinal com 
Programação Dinamica 

5.1 2.1. Considerações preliminares 

A definição antecipada da implantação consta da especificação da 
designação dos nós da estrutura e das respectivas cotas do terreno e da sua 
sequência, e das distâncias entre esses nós. Para transportar determinados 
caudais, função ou não da própria solução, selecciona-se, assim, para cada 
elemento técnico-económico fundamentali2, o diâmetro e as cotas de 
construção mais vantajosas. Os valores seleccionados devem encontrar-se 
dentro de uma gama de valores admissíveis, condicionados pelas restrições 
físicas e técnicas do problema. 

A definição do problema da optimização do traçado em perfil 
longitudinal pode ter vários objectivos, os quais são manuseados pelo 
modelo, nomeadamente a minimização: 

a) de custos; 

b) de volumes de escavação; 

c) das áreas longitudinais de escavação; 

d) do diâmetro médio ponderado pelo comprimento; 

e) das cotas de chegada a extremidade ou do respectivo 
diâmetro. 

De uma forma geral o modelo pode tratar qualquer destas 
situações embora, sob uma perspectiva prática, seja a alínea a) que 
corresponde ao maior interesse. Por essa razão será a optimização 
económica o objectivo tratado na apresentação deste submodelo. Em 
relação aos restantes objectivos deve referir-se o seguinte: 

- a sua inclusão no modelo justifica-se, principalmente, para 
permitir a sua utilização em treinamento; a alínea e) é, porém, útil quando 
existem restrições na descarga; 

- o tratamento das alíneas b), c) e d) corresponde a 
substituição das funções de custo por equações adaptadas ao objectivo em 
vista na função contribuição de estádio, a desenvolver no subcapítulo 5.1 2.3; 

- a alínea e) pode ser tratada normalmente com o 
procedimento da optimização económica se o diâmetro for uma variável de 

Conjunto de um colector e de uma caixa de visita de montante a ele 
l igada.  



estado, como se referirá posteriormente, só mudando o processo de decisão 
no último estádio; desta forma atinge-se também um objectivo económico 
agregado ao objectivo prioritário; 

- é necessário providenciar gamas apropriadas (mais 
genéricas) para variável de estado nestas situações. 

A optimização económica, que nos interessa sobremaneira, é posta sob duas 
vertentes: 

- obtenção de soluções refinadas após uma implantacão pré- 
-definida por um engenheiro ou seleccionada como promissora pelo modelo 
de optimização tridimensional; 

- obtenção de soluções aproximadas no decurso da busca de 
implantações potencialmente mais favoráveis, com minimização de recursos 
computacionais, em tempo de execução e capacidade necessária. 

Este campo tem sido objecto de variada investigação tal como se 
referiu no Capítulo 3. A contribuição original deste trabalho reside 
essencialmente no seguinte: 

- tratamento conjunto de redes de drenagem construídas 
simultaneamente e incorporação (conceptual) da variável de estado da 
aplicação das câmaras de corrente de varrer (CCV) no método mais popular 
e robusto de solução (PD); 

- pesquisa e desenvolvimento de métodos heurísticos simples 
capazes de substituir com eficiência os métodos tradicionais de optimização 
da implantação dos colectores; 

- localização optimizada das CCV e das estações elevatórias 
(EE), conducentes a redução do custo global para um traçado fixo; 

- tratamento da optimização do traçado em perfil de zonas de 
expansão de redes já existentes. 

Este subcapítulo corresponde a formulação mais rigorosa, 
reservando-se para os submodelos seguintes a apresentação dos restantes 
algoritmos heurísticos. 

5.12.2. Aplicação da Programação Dinamica a um sistema 
sequencial simples 

Um colector composto por caixas de visita a ligar cada uma dois 
únicos troços, correspondente a um único ramo de uma rede de drenagem, é 
um sistema sequencial, que pode utilizar com vantagem a Programação 



Dinâmica. Na aplicação desta técnica de optimização a decisão é 
sequencial, considerando como parâmetros de engenharia o caudal a 
transportar por colector e as cotas e diâmetros da tubagem, e como variáveis 
económicas os custos totais. 

Num sistema sequencial padrão, tal como definido por BELLMAN 
1957, as decisões em cada estádio provocam retornos, que no caso da 
optimização económica são os custos. O resultado obtido a saída de um 
estádio corresponde a entrada no estádio imediatamente a seguir. 

A utilização de uma técnica deste tipo pressupõe a inexistência de 
malhas na rede de decisão, isto é, em cada estádio a única informação 
disponível é a interface com o sistema a montante e o conhecimento das 
características do próprio estádio. Desta forma, a decisão num estádio só é 
dependente das condições a entrada e não como elas foram obtidas. 

5.12.3. Definição dos elementos fundamentais da Programação 
Dinamica 

5.1 2.3.1. Âmbito da definicão 

Definir-se-ão seguidamente todos os elementos fundamentais da 
PD para um sistema sequencial, com uma variável de estado unidimensional 
(composta pelas cotas das extremidades) e sem admitir quedas. Trata-se do 
problema equacionável mais simples, cujo acompanhamento é efectuado 
através da Figura 5.1 8. 

Posteriormente (subcapítulo 5.12.4) serão apresentadas outras 
situações que se encontram em problemas reais, estendidas a partir do 
presente problema base. 

5.12.3.2. Estádios 

Cada troço entre câmaras de visita, que se designa correntemente 
por colector, conjuntamente com a sua câmara de visita de montante, 
constitui um estádio da Programação Dinâmica. Considera-se que nestes 
estádios as características são homogéneas, nomeadamente em termos de 
resistência ao escoamento, diâmetro, caudal e inclinação. O custo (de 
construção e exploração) de cada um dos troços é uma parcela do total da 
rede e é dependente das variáveis de decisão e de aspectos locais 
considerados. 

Um sistema não ramificado completo terá N estádios, coincidente 
com o número de colectores, sendo o estádio 1 correspondente a caixa de 
visita de cabeceira e respectivo colector e o estádio N o colector com 
extremidade de jusante na caixa de descarga final. O primeiro estádio (com 
caixa de cabeceira a montante) pode ser considerado, conceptualmente, 
como de afluência de um colector fictício cujas características de saída são 



iguais às restriçóes correspondentes, com sinal de igual. No 
desenvolvimento que se segue consideram-se os colectores sequentes ij e jk 
limitados pelas caixas i, j e k. 

Em cada um dos estádios é definida a solução óptima através das 
variáveis respectivas ou em termos computacionais por um determinado 
número de ordem, se não houver limitações a capacidade. Se for feito desta 
forma há a vantagem de mais facilmente se fazer a reconstituição da solução, 
operação fi na1 do processo. 

(estado 
Ti(Ei, Di)=Transição 

a entrada) a saída) 

4 Ci (contribuição de estádio) 

a) Esquema de um estádio de Programação Dinâmica 

b) Esquema de um processo de optimização sequencial 

Figura 5.18 - Representação de um estádio e sequência de decisões 



5.1 2.3.3. Variaveis de esta& . *  . 

A variável de estado, é definida para um conjunto discreto de 
valores em cada estádio, formando uma malha de nós limitada inferior e 
superiormente de forma a permitir que a solução óptima esteja aí 
considerada. Os limites do subconjunto de valores contemplados podem 
variar de estádio para estádio. 

No caso presente as variáveis de estado a entrada são as cotas 
superiores interiores da secção de escoamento a montante do colector, 
iguais as correspondentes de jusante do estádio anterior. A saída define-se 
nova cota semelhante a jusante do estádio considerado. 

Para cada estádio i é definido um vector coluna Ei de elementos 
ei,j, cuja associação em N estádios fornece a matriz da variável de estado 
representada da seguinte forma: 

em que cada elemento da matriz representa uma cota interior superior da 
secção e j representa a discretização da variável de estado em M níveis. 

Esta discretização é sempre necessária em PD. Com efeito, para 
atingir o óptimo absoluto os valores que a variável de estado pode tomar 
deveriam ser infinitos, o que é impossível e desnecessário. A selecção do 
número e espaçamento da variável (malha de nós da Figura 5.18) 
condiciona a aproximação que se faz a solução óptima, devendo ser 
estabelecida criteriosamente a partir de um compromisso entre a precisão 
requerida e os recursos de computação necessários para a atingir. Com a 
mesma intenção de racionalizar os recursos computacionais disponíveis é 
necessário estabelecer com muito critério os limites do vector de estado. 

5.1 2.3.4. Variaveis de decisão 

Em cada estádio, e para uma determinada gama de valores 
estabelecida aprioristicamente, são geradas d decisões (dentro de um 
conjunto de decisões possíveis), a cada uma das quais está associada um 
custo actualizado. O vector de decisão de um estadio i é o seguinte: 



As variáveis de decisão adoptadas, DCi, são o diâmetro e as cotas 
da geratriz superior interior que, tal como as de soleira, definem uma queda 
entre as extremidades do estádio. O diâmetro deve ser, nesta fase, 
considerado como uma variável de decisão indirecta, embora deva ser 
rigorosamente incluída no procedimento tal como será referido 
posteriormente. Assim, admite-se, por enquanto que, conhecidas as cotas 
das extremidades, o caudal e as características hidráulicas, se pode 
determinar o diâmetro económico de transporte. 

5.1 2.3.5. Funcao contribuicão de estádio 

A função de contribuição de estádio, Ci , define os custos totais 
actualizados do estádio, incluindo exploração e estruturas especiais que 
possam ocorrer, que tem origem na tomada de decisão nesse estádio. Deve, 
portanto, ser adoptada a função objectivo, substituindo os valores 
necessários válidos para cada estádio. Na realidade, tal como foi justificado 
anteriormente, os custos de exploração só são incorporados em situações 
particulares, isto é quando podem alterar as decisões nos estádios. 

O custo de construção de um elemento, tal como foi definido no 
subcapítulo 5.1 1.4.2, depende do diâmetro, da profundidade média e da 
profundidade de soleira a montante. Por outro lado, o diâmetro e a 
profundidade média (considerando conhecido o perfil do terreno, que é um 
parâmetro do modelo) dependem das cotas de soleira nas extremidades. 

Recorda-se que embora a apresentação esteja a ser efectuada 
para minimização de custos a função de contribuição de estádio pode ter 
outra forma, nomeadamente: 

volume de escavação (VE): 

área longitudinal de escavação (AL): 

diâmetro médio ponderado (DM): 



em que os novos símbolos apresentados representam: 

B - largura média da vala; 

ZSM - cota de soleira da extremidade de montante do colector; 

ZSJ - cota de soleira da extremidade de montante do colector. 

5.12.3.6. Funcão de transicão e Dassaaem de informacão entre 

A função de transição, Ti(ei,di) é aplicada em cada estádio i 
para passar ao estádio i + l .  Define a maneira como a variável de estado a 
entrada Ei-1 é transformada em variável de estado de saída, pelas variáveis 
de decisão. Para uma variável de estado unidimensional é : 

em que, 

Ei - cota da geratriz superior interior a montante no estádio n; 

4 - queda no colector entre as duas extremidades do estádio; 

Ei-1 - cota no final do estádio n-1. 

A equação de transição tem natureza hidráulica, sanitária e 
construtiva e toma como parâmetros de engenharia o caudal e a resistência 
ao escoamento. Em termos práticos de programação é essencialmente uma 
verificação, em vez da explicitação de um valor. 

Num estádio genérico i existe um conjunto de valores discretos 
como vectores de estado de entrada e de saída. Para cada elemento (cota) 
do vector de entrada nesse estádio é conhecido o custo optimizado para 
alcançar o ponto correpondente desde o primeiro estádio até ao estádio 
anterior. A passagem do estado a entrada de um estádio para o vector estado 
de saída, faz-se da seguinte maneira, para cada valor discreto de saída: 

-tenta-se alcançar cada ponto de saída através do leque de todas 
as hipóteses de entrada, minimizando-se o custo sem violar as restrições. A 
cada solução inviável é adicionado um valor elevado para que ela se torne 
anti-económica; 

-para cada hipótese de entrada, e em cada ponto de saída 
considerado, adiciona-se a função contribuição de estádio com a solução 



óptima dos estádios anteriores do ponto de entrada considerado; se e só se a 
soma obtida for inferior a mínima capaz de alcançar esse determinado ponto 
de saída ela é registada, bem como a forma de alcançar esse ponto 
(decisões), eliminando a informação correspondente anterior; 

O vector obtido a saída pode ser agora usado para obter o novo 
vector de entrada no estádio seguinte. 

Sendo conhecidas as cotas da geratriz superior do colector (vector 
de estado) pode determinar-se em cada estádio o diâmetro que optimiza a 
solução, a partir dos caudais a transportar e das restrições a cumprir. Esse 
diâmetro é sempre o mínimo possível que garanta as restrições, incluindo a 
capacidade de transporte, dado que para uma inclinação fixa como é o caso, 
um diâmetro maior tem um custo consequente maior. Muitas das 
combinações tentadas acabam por determinar-se inadmissíveis. 

5.1 2.3.7. Eauacão recursiva 

A função recursiva que descreve a optimização estádio a estádio é, 
para o estadio i : 

em que 

fi (Ei) - custo mínimo desde o estágio de início; 

fi-1 &i-1) - solução óptima até ao estágio i - I ;  

restantes símbolos - definidos como anteriormente. 

O valor de fi(Ei) é seleccionado e armazenado para os cálculos que 
se seguem no estádio seguinte (i+l). Este processo é aplicado a todas as 
hipóteses possíveis no estádio i (com estado genérico j=1,2, ... M), 
considerando-se terminado o processo de cálculo quando a equação 
recursiva, tiver sido aplicada a todos os estádios. A solução óptima é assim 
determinada através do custo mínimo acumulado nos respectivos colectores. 

- 
5.1 2.3.8. Reconstituicao da solucão 

Com o procedimento descrito, concluído até ao último estádio, é 
detectado o custo mínimo do sistema global, o que permite definir a solução 
óptima por reconstituição. A reconstituição efectua-se recuando até ao 
estádio 1, fixando sucessivamente o encadeamento de decisões óptimas 
(diâmetros e cotas de extremidade em cada estádio), registadas 



O estabelecimento retroactivo da solução pode ser efectuado a 
partir da gravação de todos os elementos necessários. Para ocupar menos 
memória de computador optou-se, porém, em refazer o dimensionamento 
económico, adoptando de cada vez um único valor da variável de estado de 
saída (óptimo), que sucessivamente é encontrado. Como a optimização 
através da PD só é usada em redes de implantação pré-definida ou na 
refinação de soluções, o tempo gasto adicionalmente não tem significado. 

5.12.4. C a s o s  part iculares d a  ap l icação  d a  P r o g r a m a ç ã o  
Dinamica 

5.1 2.4.1. Juncão de colectores 

As redes de colectores são geralmente de contituição 
hidraulicamente ramificada. Não há notícia da concepção de malhas a nível 
de projecto e construção de base, embora as haja como consequência da 
exploração, assunto que, pela sua natureza excepcional, não será abordado. 
A junção de dois ou mais colectores deve ser assim considerada. 

O sistema arboresecente é decomposto, para efeitos de 
optimização, em ramos elementares (só com ligações simples). A única 
diferença, em relação a sequência simples anteriormente tratada, é que, nos 
casos em que aflua mais do que um colector, há que transformar as variáveis 
de estado das saídas dos vários ramos num conjunto equivalente que reflita 
as características mais condicionantes. A condição de progressão de cotas 
tem que ser garantida, sendo muito importante a verificação combinatorial de 
possíveis quedas (como se desenvolverá no subcapítulo 5.1 2.4.4). 

A optimização faz-se de montante para jusante na etapa de 
definição de hipóteses e contabilização de custos. Admite-se que o estádio a 
seguir a uma ligação composta só é definido depois de terem sido definidos 
todos os afluentes. 

O custo mínimo ("óptimo") para cada elemento do vector de estado 
de entrada modificado no estádio tem que somar os custos afluentes e o 
custo da caixa de visita de montante do próprio estádio, incluindo a queda se 
for económica ou necessária. A combinação de estados afluentes tem que 
ser possível e corresponder a mais económica. A partir daí tudo prossegue 
como nos sistemas sequenciais simples. 

A formulação da equação recursiva na junção é o seguinte: 

em que 



em que 

k - índice genérico de colector afluente a um nó; 

AFmáx - número total de colectores afluentes ao nó; 

restantes símbolos - definidos como anteriormente. 

Na Figura 5.1 9 representa-se esquematicamente um processo de 
decisão na zona de uma confluência. 

Figura 5.19 - Junção de dois colectores em Programação Dinâmica 

5.1 2.4.2. Seauencia crescente de diametrog 

WALTERS e TEMPLEMAN 1979 apontaram para a importância 
da passagem da informação relativa aos diâmetros de estádio para estádio 
ao ser especificada a restrição da Equação 5.1 2, o que não era reconhecido 
anteriormente, implicando formulaçóes incorrectas. No modelo presente 
haverá como alternativa a adopção ou não deste critério, pelo que se pode 
adoptar o diâmetro como variável de estado. Por razões de exequibilidade do 
programa de computadores só se pode aplicar em refinação final de uma 
solução, em optimização tridimensional ou quando a implantação é definida 
antecipadamente. 

A presente condição não pode ser unicamente tratada como uma 
restrição na selecção de diâmetros em estádios, dado que depende do 



dimensionamento do estádio anterior. Este tratamento é contrário a definição 
de sistema sequencial, que só necessita de informação disponível no próprio 
estádio e de informação transferida do estádio anterior. 

Utilizando o diâmetro na variável de estado, esta é definida por 
uma matriz bidimensional contendo as cotas referidas anteriormente e os 
diâmetros, havendo que satisfazer as restrições especialmente na junção de 
colectores. 

A função de transição definida na Equação 5.48 para uma única 
dimensão, deve nas condições actuais ser actualizada para, substituindo o 
símbolo E (letra genérica de inicial de estado) por Z correspondente as cotas 
respectivas e acrescentando, para uma ligação simples: 

com os símbolos definidos como anteriormente. 

A equação recursiva também deve ser adaptada substituindo E 
por Z e  D nas correspondentes equações anteriores. 

5.12.4.3. Caudal de dimensionamento de~endente das decisões 

As situações de caudais por troço que dependem das decisões 
tomadas, isto é, que são deconhecidos antecipadamente são as seguintes: 

a) em todos os tipos de redes, o caso de implantação variável; 
esta situação não é deste foro, uma vez que em cada iteração do processo se 
admite uma determinada implantação imutável nessa fase onde vai actuar o 
submodelo 8; 

b) para os caudais pluviais, a dependência dos caudais de 
dimensionamento das características da rede a montante e do próprio 
colector tal como se referiu no Capítulo 4 para o método racional; 

c) em todas as redes, a dependência do caudal de infiltração 
em relação ao diâmetro, a profundidade de assentamento e a posição do 
nível freático, o que provoca uma situação semelhante a que será descrita 
para o caudal pluvial, devendo, rigorosamente, ser admitida mais uma nova 
variável de estado; este caso é muito pouco importante, em face dos valores 
relativos em jogo, e por essa razão não se justifica o seu tratamento. 

Dos casos enunciados interessa desenvolver, portanto, os caudais 
pluviais que, mesmo com a geometria fixa, dependem, no caso do método 
racional, do já definido tempo de concentração. Este, além de ser 
dependente de condições exteriores a rede, é função dos diâmetros, 
inclinações e resistência contínua ou pontual ao escoamento hidráulico nos 
colectores condicionantes de montante, sendo os caudais inversamente 



proporcionais ao tempo de concentração, para igual área de cálculo. A 
semelhança do diâmetro também esta variável deve ser incluída como 
variável de estado para se alcançar uma formulação rigorosa da PD, ficando 
um estádio unicamente dependente da informação recebida. 

A Figura 5.20 apresenta um esquema de aplicação da PD com 
estado bidimensional. Como se verifica no exemplo fictício, não é possível, só 
com a informação do próprio estádio, saber qual das duas alternativas que 
alcançam o mesmo elemento do estado a saída será a decisão óptima, uma 
vez que a solução de menor custo tem um tempo de concentração inferior e, 
por essa razão tem tendência a provocar custos adicionais a jusante. 

A função de tansição para um estádio genérico i virá 
acrescentada, neste caso, da seguinte relação válida para um sistema em 
série simples (ou da equivalente em sistemas ramificados): 

em que todos os símbolos já foram definidos. 

Relativamente a função recursiva tem-se, para o caso mais 
complexo de um estádio i com junção de colectores, a seguinte formulação 
completa, admitindo uma variável de estado tridimensional: 

AFmáx 
fi (Ei) = opt { C [fi-1 ,k (Zi-1 ,k,Di-1 ,TCi-i)]+Ci (Zi ,Di,TCi)) 

Nesta equação também já são conhecidos todos os símbolos. 

A adopção de um espaço tri-dimensional para o estado da PD 
implicaria um esforço de cálculo e armazenamento em memória de 
computador demasiado grande. Por essa razão nunca foi considerado 
anteriormente. 

No nosso caso não se justifica tal procedimento, em face dos 
parcos recursos computacionais que se definiram no âmbito desta 
dissertação e da utilidade muito condicionada. Assim, a realidade prática 
limita quase sempre o tempo de concentração a um valor mínimo, 
independente do traçado, que só é ultrapassado nas zonas de jusante de 
redes de certa dimensão, especialmente em áreas planas. 

Adopta-se, por isso, um procedimento padronizado menos 
rigoroso, em termos de formulação da PD, mas eficiente e com resultados 
muito aproximados, em que, para cada elemento da variável de estado uni 
ou bidimensional, se faz a passagem do tempo de concentração correspon- 



tc=17 min; CT=110 um 

Z i , i2+ l  

Estado de saída a ligar 

um, CT, D, 2- ver significado na simbologia geral 

Figura 5.20 - Influência do tempo de concentração na decisão 

dente a combinação retida para continuação (óptima no elemento dessa 
etapa). 

O fluxograma apresentado na Figura 5.14 descreve o 
procedimento utilizado para a determinação do tempo de concentração, 
adaptado ao percurso necessário para atingir o estado do referido elemento, 
admitindo a passagem do tempo de concentração correspondente as 
condições anteriores de traçado em perfil longitudinal. O grau de rigor 
depende dos critérios de convergência submetidos. 

Para permitir maior flexibilidade adopta-se também um factor 
multiplicativo, a utilizar na comparação que conduz a adopção de uma 
decisão óptima num estádio. Esse factor adapta o conceito de alternativa 
economicamente equivalente penalizando as soluções com tempo de 
concentração inferior. Embora este factor seja muito variável e careça de 
investigação a implementação de critérios mais concretos (nomeadamente 
em relação a influência do caudal e das características topográficas), 
adoptou-se, como hipótese base, a seguinte função pericial: 

em que: 

FCT - factor correctivo para atender ao tempo de concentração; 



TC - tempo de concentração (minutos); 

I - índice que representa o estádio; 

m - índice do estado de saída do estádio em análise; 

n - índice dos estados de entrada com ligações viáveis. 

A aplicação deste factor de penalização aos custos só serve para 
comparação em cada estádio, sendo passados aos seguintes os custos 
acumulados correctos. 

Em termos conceptuais, e para generalidade máxima, admite-se, 
ainda, a aplicação tridimensional da variável de estado, embora em termos 
práticos, tal opção seja pouco competitiva. 

5.12.4.4. Quedas nas caixas de visita 

A decisão num estádio só é dependente das condições a entrada e 
não como elas foram obtidas. Isto não significa que as condições de saída de 
um estádio sejam iguais as de entrada no seguinte mas somente que estas 
são definidas a partir daquelas. 

As cotas dos colectores afluentes nem sempre coincidem com as 
cotas de montante do troço seguinte, dado poderem existir quedas nas 
caixas. De qualquer modo, essas cotas entram como restrições, não podendo 
as novas ser superiores as anteriores, em situações vulgares. Para que num 
sistema em série deste tipo as cotas de saída do estádio anterior sejam 
iguais as de entrada no seguinte, promove-se um estádio fictício nas próprias 
caixas, para solucionar o problema das quedas, o que é conceptualmente 
mais correcto. 

Esse estádio fíctício se /e somente para definir um vector de 
estado de entrada modificado, correspondente a cota de saída do colector do 
estádio real a que ele próprio pertence. A contribuição do estádio fictício é 
reduzida, só sendo contabilizada quando a queda é superior a 0,50 m 
(queda brusca) sendo automaticamente actuada através da função de custo 
das caixas de visita. 

Cada estado modificado, cujo limite superior é regulado pela 
Equação 5.55, acrescentando-se o efeito da inclinação limite devida a 
velocidade máxima, quando é possível defini-lo, é combinado com todos os 
estados de cota superior. A ligação a montante é sempre efectuada, portanto, 
aos estados de saída mais elevados do(s) estádio(s) anteriores que  
correspondam a soluções viáveis e custos globais mínimos. A importância da 
consideração dos custos das quedas é, contudo, pouco significativa. 

As câmaras de queda, além de poderem ser originadas por 



condições a montante (níveis de chegada diferentes em junções), também 
podem sê-lo por condições a jusante (Figura 5.16 e)) elou recobrimentos 
mínimos diferentes devidos, por exemplo, ao atravessamento de um 
obstáculo. O atravessamento de obstáculos é um problema que pode ser 
optimizado com vantagem através da Programação Dinâmica, tal como se 
pode observar na Figura 5.21 . O exemplo refere-se ao caso de redes 
separativas de águas residuais e pluviais colocadas na mesma vala, ao 
cruzarem-se em planta, sendo obrigatória a manutenção de uma certa 
distância mínima. 

Para tratar este problema e outros semelhantes o modelo admite 
que a restrição dos recobrimentos possa ser efectuada em dois pontos 
localizados no interior do colector, para os quais têm que ser indicadas as 
cotas do terreno e distância a caixa de visita de montante. Permite-se, assim, 
modelar com sucesso atravessamentos de linhas de água, aquedutos ou 
outras obras especiais. 

a, águas pluviais 
ESQUEMA DO PERFIL : 

/águas residuais 

ESQUEMA EM 
PLANTA 

(2) Limite superior ou inferior das cotas (águas residuais comunitárias) 
(3) Recobrimento minimo do colector pluvial 
(4) Colector pluvial paralelo 
(5) Colector pluvial a ser atravessado por baixo (obstáculo) 
(6) Diçcretizaçáo da variável de estado de entrada modificado 
(7) Discretizaçáo da variável de estado à salda (tal como 6, um conjunto para cada rede; os 

traços carregados indicam coincidência de cotas, mas isso náo 6 condiçao necessária) 

Figura 5.21 - Passagem de obstáculos em Programação Dinâmica 



5.12.4.5. Inclusão de sistemas elevatbriog 

5.1 2.4.5.1. Aspectos fundamentais 

Quando se alcança uma profundidade de escavação exagerada, 
acumulada ao longo de uma grande extensão (situação diferente da 
passagem de uma zona pontual de inclinação ascendente do terreno, pode 
ser necessário intercalar EE. Deve atender-se a esta hipótese somente após 
a busca de outra solução, nomeadamente : 

- CCV, diâmetros mínimos inferiores ou outros critérios 
favoráveis a auto-limpeza; 

- inclinação mínima construtiva inferior; 

- recobrimentos mínimos pontualmente mais reduzidos, mesmo 
a custa de protecções especiais, desde que se garantam as outras 
condicionantes (ligações dos ramais, distâncias as redes de água); por 
exemplo, 0,50 m de recobrimento a menos numa cabeceira não expansivel, 
com efeito sobre uma grande distância pode provocar uma significativa 
redução nos custos e cotas; 

- verificação do traçado. 

A incorporação de uma EE tem que ser ponderada tecnica e 
economicamente e nessa decisão deverão ser considerados aspectos de 
operacionalidade, recursos humanos e materiais de manutenção, fiabilidade 
e potencial para criação de cheiros. A existência de receptores de recurso é 
condicionante, pelo que as localizações potenciais e outros pormenores 
devem ser fornecidas pelo utilizador. Na consideração destes aspectos 
DRENARP permite agravar os custos de um factor subjectivo, variável de 
local para local. 

Estes órgãos só raramente são utilizados no interior das redes. 
Porém, no caso de emissários e interceptores, em que não há entradas de 
percurso, a situação é mais comum, especialmente quando há limitação de 
cotas a chegada. 

Devido a raridade da tarefa o modelo só trata este assunto quando 
há aspectos (locais) que indiciem uma potencial necessidade, poupando 
recursos computacionais. O indicador escolhido é o recobrimento que, 
quando ultrapassa 80% do máximo, faz notar ao utilizador o problema e 
espera que este decida. Sucede o mesmo quando a cota de chegada a 
descarga final está condicionada e é inviável uma solução gravitica. Em 
qualquer dos casos o utilizador é convidado a tentar restrições mais frouxas, 
como alternativa. 

A utilização de condutas elevatórias paralelas a colectores 



gravíticos não é considerada, bem como a possibilidade de ocorrência do 
fenómeno de choque hidráulico. O estudo tem sempre que ser avalizado e 
complementado por um técnico competente. 

5.1 2.4.5.2. Aplicação da Programação Dinâmica 

Os sistemas elevatórios são considerados como constituindo um 
único estádio (fictício, para não alterar a concepção do sistema), isto é, a 
estação de bombagem e a conduta elevatória são consideradas em conjunto. 

A variável de estado é a cota de descarga de uma EE ou conduta 
elevatória. O recobrimento mínimo mantém-se na continuação do percurso 
gravítico, mas a altura geométrica é contabilizada com um aumento de 0,20 
m em relação ao ponto por ele definido para atender ao degrau de chegada. 

0 s  sistemas elevatórios devem ser preferencialmente fixados na 
rede num determinado nó, admitindo-se por conseguinte um comprimento 
desprezável de conduta elevatória. A hipótese de localização optimizada de 
EE, dado um conjunto de locais potenciais, complica muito a utilização deste 
submodelo dado que necessita de um leque muito alargado de valores das 
variáveis de estado tal como se pode observar na Figura 5.22. 

Esta figura apresenta uma situação em que uma EE pode ser 
localizada em qualquer dos estádios apresentados, tendo-se limitado o 
número de cotas por estádio, para clarificar o desenho. Em casos reais a 
diferença entre os recobrimento máximos e mínimos é no mínimo de 4,00 m, 
pelo que seriam necessários mais de 30 valores discretos em cada estádio. 

Para reconhecimento da localização das estações passa-se, 
estádio a estádio, uma variável alfanumérica que indica quantas estações 
deram origem ao custo, e cota respectiva, e em que caixa se situam. 
Eventualmente, pode ser económico ter mais de uma EE, em paralelo ou em 
série, mas essa situação é muito rara. 

Para todos os estados de entrada nesse estádio são 
contabilizados os custos energéticos de bombagem, admitindo uma 
eficiência dos grupos electrobomba que, como base, se fixou em 50%. Os 
restantes parâmetros que influenciam o consumo de energia são a altura de 
elevação e do caudal. Para atender as perdas de carga no interior da 
estação é acrescentada a altura geométrica 15% do seu valor. 

O modelo pode contemplar a conduta elevatória ao longo de um 
vários estádios se reconhecer que não existe afluência directa de caudal nos 
respectivos troços, situação que, contudo, nunca foi testada. 

A EE pode ser especificada como obrigatória (existente ou não) ou 
facultativa. No primeiro caso o problema em causa é, portanto, a definição 
das cotas óptimas de chegada ao poço de bombagem, de forma a minimizar 
os custos globais actualizados, sendo considerados os custos de construção 
somente se a instalação não existir. 



EE1 Estádio i EE2 Estádio i+l 
I I I I I 

( I ) ,  (2) - limites máximos das cotas para existência da estaçào elevatória em 1 ou 2 

(3) - Limite superior das cotas (por gravidade total) 
EE1 ,EE2- estádios fictícios de possíveis estações elevatórias 

NOTA: Esquema com uma única variável de estado 

Figura 5.22 - Inclusão de estações elevatórias em PD 

5.1 2.4.6. Redes se~arativas em paralelo 

O possível dimensionamento conjunto de redes separativas 
colocadas na mesma vala constitui um dos pontos mais inovadores da 
presente dissertação. Em termos de dimensionamento económico, fornecida 
uma implantação fixa, a utilização da PD torna-se computacionalmente difícil, 
devido a geração de um grande número adicional de alternativas. 

Com efeito, a dependência de um dimensionamento em relação ao 
outro faz com que cada elemento da variável de estado de uma rede tenha 
que ser associado alternativamente a todos os da outra rede como única 
forma de garantir o óptimo global. Mesmo em relação aos diâmetros a 
independência em termos de restrições não é suficiente para evitar a 
combinação entre redes, devido a forma como a decisão pode influenciar o 
custo global. 

Para ligação de estados cria-se, assim, um elemento equivalente 
optimizado que corresponde, quer a entrada quer a saída, a um conjunto de 
variáveis de estado das duas redes que só têm significado como geminadas. 
A Figura 5.23 apresenta um esquema que pretende elucidar a metodologia 
de uma forma simples. 

Pelas razões expostas, e atendendo as disponibilidades 
computacionais em termos de investigação e utilização, optou-se por um 
procedimento não absolutamente rigoroso, mas que conduz a soluções 
francamente melhoradas em relação aos métodos tradicionais. Inicialmente a 
rede de águas pluviais é dimensionada com PD admitindo uma vala de 



largura reduzida, constituindo os valores obtidos restrições a aplicação da 
PD a rede separativa de águas residuais comunitárias. Na optimização desta 
última rede entra-se com os custos de toda a vala. Também a Figura 5.23 
tenta clarificar o procedimento, que origina uma reduçao drástica da 
dimensionalidade tal como será exemplificado no parágrafo 5.1 2.9. 

D Pefe ~çuperior e Rede inferior 
47 W/<//?///M/~////?/~A 

Solução rigorosa 

Procedimento adoptado começando pela rede superior 

Ponto equivalente 

Figura 5.23 - Procedimento rigoroso e procedimento adoptado em 
optimizaçáo paralela do perfil longitudinal 

Um aspecto especial merece referência. Trata-se das zonas de 
cruzamento semelhantes as apresentadas na Figura 5.21, que provocam 
obstáculos a progressão do colector inferior. A Figura 5.24 mostra como 
esta situação pode provocar alterações a solução óptima, permitindo que 
alternativas inicialmente menos económicas por necessitarem de uma maior 
escavação, embora com diâmetros mais diminutos, se tornem competitivas, 
mesmo sem considerar os efeitos a jusante. 

Outro aspecto a reter como importante é a necessidade de a rede 
doméstica inferior (como é corrente) utilizar câmaras de queda 
desnecessárias não sendo condicionada pela rede superior, que é muito 
mais influenciada pela restrição da velocidade máxima. Esta situação foi 
detectada com alguma frequência em terrenos medianamente declivosos. 

O modelo não possui critérios para comparar automaticamente as 



hipóteses de construção de redes na mesma vala ou em valas diferentes, 
embora eles venham a ser incorporados no futuro. Contudo, a experiência 
da sua utilização, aconselha a proceder a um triplo dimensionamento para 
uma avaliação conveniente, o que é feito com facilidade após estarem 
gravados os dados. 

Uma situação contrária corresponde a existência de declives muito 
planos ou muito acentuados em que, tanto uma como outra rede, têm 
tendência a atingir profundidades de escavação consideráveis. Nesses 
casos a poupança de largura de vala faz obter economias reais na vala em 
banqueta. 

NOTA: -(Di+1,2, Zi+1,2) [custo C custo(D*i+3, Zi+1,3)c custo(Di+3,Zi+l,3)]- componente 
óptima sem a restrição; 
.(Di+1,3, Zi+1,3)- óptimo com restriçao, alterando a soluçao a montante do estádio 

Zi, 1 

Figura 5.24 - Alteração da solução óptima no cruzamento de duas 
redes 

5.12.4.7. Câmaras de corrente de varrer como alternativa a 

i Limite superior 

PLUVIAL 

5.1 2.4.7.1. Medidas para garantir a auto-limpeza 

i +  1 

Para o mesmo caudal e diâmetro o poder de transporte e a 
velocidade aumentam e o raio hidráulico e a altura de escoamento diminuem 
quando a inclinação cja calector aumenta. Assim, não considerando a 
situação da Figura 5.16 b), para se atingir auto-limpeza para um 
determinado diâmetro e caudal é necessário aumentar a inclinação. No caso 

Zi+1,2 

Zi+1,3 

Di,' 

Zi , i  Di+1,2 

Di,; 

Zi,C D*i+1,3 

Di,: 

Limite inferior 



da Equação 4.5 esse aumento reduz normalmente o raio hidráulico, mas 
esse efeito é mais atenuado do que o da inclinação. 

O Apêndice V mostra gráficamente como se interrelacionam os 
factores que interessam a auto-limpeza. Aí se verifica que a diminuição do 
diâmetro pode também ser uma solução, mas o diâmetro considerado é 
normalmente o mínimo e, excepcionalmente, se não o for, não estará 
condicionado por estes critérios. A única hipótese viável é optar por 
excepções ao diâmetro mínimo. Pelo contrário, o aumento do diâmetro, para 
inclinação e caudal constante, não é solução. 

O aumento dos caudais pode ser conseguido através da utilização 
de câmaras de corrente de varrer ou pela construção de ramais colectivos 
mais extensos. Na concepção das redes poderá ainda, excepcionalmente, 
ser viável conduzir para as cabeceiras caudais concentrados significativos 
por batelada (por exemplo industrial), desde que seja economicamente 
justificável. 

A utilização de CCV deve ser criteriosa, dado que é frequente, em 
Portugal, o seu abandono, com os consequentes perigos sanitários. Apesar 
disso as redes não funcionam de forma catastrófica, o que faz levantar a 
dúvida sobre se os critérios actualmente utilizados são os mais 
aconselhados, o que tem a ver com outro tipo de investigação. 

Deve notar-se que os problemas de auto-limpeza ocorrem 
basicamente nas redes de drenagem de águas residuais comunitárias, para 
a qual é dirigida fundamentalmente esta secção da dissertação, embora seja 
utilizável nas redes pluviais, que têm problemas em zonas de muito fraca 
pendente, quando é forçoso adoptar inclinações mínimas muito baixas. No 
caso das águas pluviais o caudal nas cabeceiras já é significativo por 
corresponder a uma bacia de montante. Se há necessidade de aumentar a 
inclinação, isso provoca maiores caudais posteriormente, o que é favorável a 
auto-limpeza, mas desfavorável a capacidade de transporte. 

A ocorrência de caudais pouco significativos, associados a uma 
fraca pendente do terreno faz com que os critérios de auto-limpeza originem 
grandes escavações em casos desfavoráveis, especialmente nas zonas de 
cabeceira, as quais se podem propagar para jusante. Haverá, assim, que 
atender a possibilidade de optar por hipóteses alternativas para providenciar 
as condições de auto-limpeza, que se resumem as CCV, dado estar-se 
perante um submodelo de implantação fixa. 

Admite-se que os critérios de dimensionamento mais relevantes 
são inquestionáveis. Com efeito, o objectivo de uma rede bem projectada é 
fornecer um bom nível de serviço e devem ser os critérios de concepção, 
validados a partir de estudos laboratoriais e de campo, a garanti-lo. A 
construção da rede e os aspectos ligados as ligações da rede com o exterior 
são também importantes. 

Teoricamente a fixação dos critérios mínimos, deveria atender ao 
tipo de materiais transportados e as curvas granulometricas, mas essa 
caracterizaçáo é inviável de caso para caso, fixando-se um valor geral e 
distinguindo-se unicamente as águas residuais pluviais ( com uma maior 



quantidade de areias) das águas residuais comunitárias. 

O assunto está relacionado com a exploração, devendo ser 
considerada a aplicação do equipamento de limpeza eventualmente 
existente ou a adquirir, no quadro de manutenção correctiva, mas isto está 
fora da análise micro-económica da rede, sendo objecto de investigação 
paralela, já referida. 

Em termos económicos é impossível estabelecer relações 
quantitativas gerais com os parâmetros de dimensionamento, devido a 
interferência das condições locais, embora seja Útil efectuar a análise de 
sensibilidade sob condições específicas, uma das vantagens da utilização 
deste tipo de modelos. O importante é definir quais os critérios que 
garantirão boas condições médias e em casos especiais duvidosos estudar o 
assunto, pois é muito diferente um terreno de escavação fácil ou difícil, ou 
uma zona de fraca ou forte pendente. 

O estudo técnico-económico da auto-limpeza é incorporado no 
modelo que se apresenta, de uma forma directa ou indirecta, podendo no 
último caso serem alterados os parâmetros de dimensionamento a critério do 
utilizador ou incorporadas livremente CCV. No primeiro caso são avaliados 
custos de construção e de exploração e é tomada automaticamente uma 
decisão sobre este assunto, o que se desenvolverá de seguida. 

5.12.4.7.2. Metodologia da integração das câmaras de corrente 
de varrer na Programação Dinâmica 

A Figura 5.25 apresenta um esquema de várias situações 
tipificadas, que podem ocorrer nas cabeceiras das redes. 

No presente submodelo (de optimização) não se admitem CCV 
sem ser nas cabeceiras, embora possam ser fixados, sem graus de 
liberdade, noutros pontos, se for requerido pelo utilizador. Existem duas 
razões para a tomada desta opção: 

- uma situação diferente é muito excepcional; note-se que é 
possível simular hidraulicamente a cobertura de toda a rede por correntes de 
varrer, mesmo no modelo de optimização (comprimentos de influência muito 
grandes), mas os custos respectivos não são contabilizados; 

- com a máxima generalidade o problema adquire uma 
dimensão exagerada, não justificada por considerações teóricas e práticas; 
esta generalidade corresponde a possibiltar que, em qualquer caixa possa 
ser colocado o dispositivo de criação da corrente, o que originaria em N 
caixas de visita 2N alternativas, as quais teriam que ser optimizadas por PD; 
no caso das cabeceiras N é aceitável, mas o processo de optimização, que 
se descreverá, é simplificado para maior eficiência; existe sempre a hipótese 
de efectuar a enumeração, dimensionando de cada vez somente os 
colectores que são influenciados pelas CCV actuadas e adaptando a 
restante rede optimizada anteriormente sem CCV para as novas condições. 



a) zona plana inicial (sem propagação para jusante) 

L c"+-+ 

b) mna plana um pouco além da influência da CCV (propagafão média) 

L." (4. 
c) m n o  em forma de til invextido (sem propagação) 

d) zona muito plma em toda a extensão (propagação máuma) 

NOTA: 

Area longitudinal de escavaç50 adicional 
comprimento de influência da câmaras de corrente de varrer 

Admite-se diâmetro mínimo em toda a zona representada 
O colector inferior nHo 6 sujeito 1 corrente de varrer 

Figura 5.25 - Situações típicas nas zonas de cabeceira 



A zona (ou comprimento) de influência da corrente de varrer é 
definida desde a cabeceira num comprimento especificado (L,). No entanto, 
consoante o tipo de perfil do terreno para jusante, assim os custos podem ou 
não ser propagados, o que é decisivo na decisão sobre a manutenção. Em 
casos especiais podem evitar, inclusivamente, EE a jusante. Com efeito 1 ou 
2 metros de profundidade adicional propagados por uma extensa faixa 
provocam custos consideráveis. 

Por vezes só utilizando CCV é possível atingir determinadas cotas 
em obstáculos ou descargas, podendo o problema definir-se não só ao nível 
económico, que se apresenta, como da forma que sugere a leitura do 
parágrafo 5.1 2.1 . 

Existem regras intuitivas, e outros aspectos particulares, sobre as 
quais se baseia a adaptação do algoritmo da PD a este problema: 

a solução económica na zona de influência de uma CCV de 
águas residuais corresponde, quase sempre, ao lugar geométrico dos pontos 
definidos pela Equação 5.55; isto significa que dentro da zona de influência 
não há um grande gasto computacional adicional na utilização da PDl3, visto 
que não se optimiza a frequência de correntes, em função da deficiência em 
capacidade de auto-limpeza,como faz sugerir o parágrafo 5.1 1.4.6; 

- para generalizar o procedimento aos casos de entrada de 
grandes caudais concentrados pelas cabeceiras, ao caso de águas pluviais 
ou ao caso de comprimentos de influência muito grandes, opta-se por actuar 
com uma ou duas variáveis de estado após as CCV, consoante os dados de 
base e a intenção do utilizador; no entanto, o problema é quase exclusivo 
dos diâmetros mínimos, excepto se os critérios de cálculo forem anormais; 

- a hipótese de calcular para um determinado estado de saída 
o custo de ligação com origem numa CCV comparando-o com outros 
caminhos possíveis não é viável como se pode observar na Figura 5.25. c); 
com efeito nesse caso uma comparação de custos a chegada a cota de 
recobrimento mínimo na primeira caixa elimina a solução que parte de uma 
CCV, dado que o custo de co,itrução é o mesmo e só ela tem custo de 
exploração; contudo a situação pode inverter-se de seguida, se houver 
terreno plano; para obviar esse assunto a PD é adaptada para actuar com 
uma aplicação paralela na zona de influência (no fundo é mais um estado); 
abandonado o Lw é deixado este procediemnto paralelo e esses estados 
passam a competir em igualdade com os restantes estados discretos 
(iniciados ou não com CCV); 

- os custos são calculados a partir do troço da zona de 
influência com piores condições de auto-limpeza; esta situação é contrária 
aos princípios da PD, provocando informação rectroactiva, mas o problema é 
resolvido dado que o custo não é aplicado na cabeceira, mas de cada vez no 
próprio troço em consideração, conhecidas as condições mínimas anteriores 

A parte a duplicação da dimensão do estado, o leque da variável de 
estado não é alargado, dado que a solução de corrente de varrer correspode ao 
limite superior de cotas mais corrente. 



que passam de estádio a estádio; normalmente a situação critica existe logo 
no colector de cabeceira; 

- a associação de várias CCV que por si só, ou e m 
subconjuntos incluídos na associação não sejam económicas, também não o 
é; esta regra faz diminuir muito o número de opções válidas e faz notar que 
só devem ser associadas as que se tenham mostrado económicas 
isoladamente; a combinação destas origina casos em que muitas são 
consideradas desnecessárias por sobreporem efeitos, sem trazer nada de 
novo ao conjunto; 

- o procedimento correcto deveria tomar como informação 
paralela os efeitos das várias CCV afluentes a um troço, mas isso pode criar 
um grande número de combinações, até todas as CCV deixarem de ter efeito; 
para obviar as dificuldades computacionais dessa situação toma-se a 
decisão em cada junção de colectores com CCV, situada dentro da zona de 
influência de todos eles; os colectores afluentes com chegada a cota 
superior, são comparados com a solução sem CCV e a decisão tomada de 
imediato; se o comprimento de influência remanescente em cada colector for 
muito diferente, esta regra pode desviar a decisão da solução óptima, mas 
muito raramente, dado que, após uma junção, os novos caudais acumulados 
já atingem valores mais significativos; as vantagens, no entanto, são 
enormes, dado que se evita a enumeração; não foi criado qualquer factor de 
penalização para esta situação. 

5.1 2.4.8. Expansão óptima de redes 

A expansão óptima tem duas situações que se referem: 

- com implantação pré-definida, onde é importante saber se os 
colectores existentes têm capacidade para receber os caudais existentes, ou 
se, mesmo que isso aconteça, não será económica sua substituição para 
viabilizar globalmente a entrada de uma solução mais económica da zona 
nova, cujas cotas estejam abaixo das cotas existentes; 

- na optimização tridimensional, onde também é encontrado o 
caminho óptimo, admitindo várias descargas, correpondentes as caixas de 
visita de cabeceira e de ligação. 

A segunda situação insere-se no submodelo de optimização 
tridimensional, o qual faz actuar o dimensionamento económico. Por essa 
razão só será tratado o assunto nesta secção, que corresponde a 
optimização do perfil longitudinal com implantação fixa. 

Em geral as zonas de cabeceira possuem no arranque 
recobrimentos baixos que rapidamente aumentam para satisfação dos 
critérios de auto-limpeza ou de capacidade de transporte em diâmetros 
baixos. Por outro lado, a chegada de colectores novos de razoável extensão 



situa-se muitas vezes a cotas mais baixas, por razões de propagação de 
escavações no arranque, principalmente. E, assim, conflituoso o ponto de 
encontro de ambas as zonas, tal como se pode verificar na Figura 5.26, que 
apresenta problemas específicos de expansão de redes. 

O valor residual dos colectores existentes em função da sua idade 
pode ser incluído, mas só indirectamente, como a percentagem do custo 
obtido pelos modelos de custo. As necessidades temporais reais de 
expansão não são analisadas. 

Em termos de Programação Dinâmica o sistema é essencialmente 
igual. A contribuição de estádio é nula ou baixa quando corresponde a 
utilização de um colector existente e a validação da solução tem que 
considerar a capacidade hidráulica, como em qualquer caso. As restrições da 
progressão dos diâmetros e cotas podem originar, também, a ampliação da 
banda discreta da variável de estado. 

I w a) optimização tridimensional 

- soluçáo 6ptima - rede existente 

I - rede a expandir - superfície do terreno 

b)encontro típico em cabeceiras 

4 
novo I existente 

I 
b 

c) diagrama da Programação Dinâmica 

Figura 5.26 - Aspectos da optimizaçáo da expansão de redes 



O facto de um colector existente pertencer a solução óptima num 
estádio não significa que a PD deixe de ser aplicada, dado que 
posteriormente a situação se pode alterar. A solução óptima pode 
inclusivamente corresponder a um troço intermédio existente seguido de um 
troço em substiuição, por diminuição da inclinação do colector existente 
seguinte e incapacidade de transporte. 

5.12.5. Limites e discretizaçiio da variável de estado 

Vão referi r-se unicamente as duas variáveis de estado utilizadas 
mais regularmente, isto é, as cotas das extremidades e os diâmetros. 

a) Limites superiores das cotas da geratriz superior interior 

Para reduzir o espaço de busca desta variável adoptam-se como 
limite superior os seguintes valores: 

a montante do estádio i: 

LSMi = min( CCi - Ah, (ITi - ICMXi) Li + RECMMNi ) 

em que: 

LSM - limite superior da cota superior interior de montante 

CC - mínimo dos limites superiores (LSM) dos colectores 
afluentes ao estádio i 

Ah - abaixamento adicional na caixa de visita para 
compensar perdas de energia singulares 

IT - inclinação do terreno no estádio 

ICMX - inclinação máxima construtiva no estádio 

RECMMN - recobrimento mínimo a montante 

Para garantir o recobrimento mínimo nas cabeceiras deve ser 
inicializado CC nesses pontos, fazendo-o igual a diferença entre a cota do 
terreno e o recobrimento mínimo respectivo. 

Não se inclui uma inclinação máxima devida a velocidade máxima 
admissivel, dado que para o diâmetro mínimo e ocupação baixa da secção a 
inclinação pode ser muito elevada. A experiência retirada da exploração do 
algoritmo revelou que a especificação unicamente da inclinação construtiva 
máxima era mais eficiente, apesar dos esforços em tipificar situações 
correntes. 



Também a inclinação máxima devida a altura de escoamento 
minima não pode ser aplicada a busca de estados limites com sucesso, dado 
originar sistematicamente inclinações máximas admissíveis inferiores as 
devidas aos aspectos construtivos. 

a jusante do estádio i: 

LSJi = min[ LSMi - max(lHMNi, ICMNi )Li, CTj - RECJMNi ] (5.56) 

em que: 

LSJ - limite superior da cota superior interior de jusante 

IHMN - inclinação mínima devida a auto-limpeza (excepto 
altura de escoamento mínimo) para o diâmetro 
mínimo e caudal fixo; prova-se que para diâmetros 
superiores e para o mesmo caudal a inclinação 
mínima necessária para atingir determinado poder de 
transporte (ou velocidade) aumenta; IHMN é igual a 
zero no caso de transporte de águas pluviais, devido 
a ter sido constatado que raramente esta condição 
era actuada, não sendo efectuado o seu cálculo para 
melhoria da eficiência do algoritmo 

ICMN - inclinação mínima construtiva no estádio 

RECJMN - recobrimento mínimo a jusante 

A inclinação mínima não pode ser aplicada com eficiência, uma 
vez que para diâmetros muito elevados conduz a valores próximos de zero, 
manifestamente menos desfavoráveis do que as outras inclinações mínimas 
consignadas. 

É importante referir que, não obstante o aproveitamento de uma 
série de restrições na definição de limites da variável de estado, isto não 
constitui uma substituição da verificação sistematizada das restrições para 
cada alternativa de ligação. No caso das águas residuais comunitárias, em 
que os caudais são fixos, e sendo o diâmetro uma variável de estado, existe 
vantagem em determinar as envolventes das restrições em termos de 
inclinações extremas (Figura 5.16) para cada um dos diâmetros antes de 
efectuar as verificações. 

b) Limites inferiores das cotas da geratriz superior interior 

A restrição mais aplicável é a correspondente ao recobrimento 



máximo admissível. Contudo, como este é geralmente muito grande e a PD 
tem que ser utilizada o mais racionalmente possivel, não é vantajoso utilizá- 
10, sob pena de se necessitar de um exagerado tempo de execução do 
programa de computador. E mais conveniente proceder a definição de cotas 
distanciadas de um determinado valor dos l imites superiores 
correspondentes. 

O modelo DRENARP permite a definição interactiva do intervalo 
das variáveis de estado e do espaçamento entre os seus elementos, 
podendo o valor da distância ao limite superior ser especificado. Em termos 
práticos o limite superior é determinado automaticamente da forma descrita. 
A hipótese de poder ser alterado tem como objectivo responder as seguintes 
situações: 

- treinamento com hipóteses menos práticas ou eficientes; 

- conhecimento antecipado da região da solução; como 
exemplo desta situação tem-se a aplicação da PDDD, tal como será descrito 
posteriormente. 

Nos casos em que é especificada uma restrição na cota de 
descarga final o modelo faz subir os limites inferiores, de acordo com esse 
dado e com as inclinações mínimas, utilizadas em ligação rectroactiva, 
permitindo uma economia de recursos. Em zonas pouco planas este 
procedimento não resulta em grande vantagem, mas foi decidida a utilização, 
dado que o custo computacional adicional se limita a execução de uma 
instrução condicional e a um aumento insignificante da memória ocupada. 

e) Discretização das cotas 

O número de estados contabilizados é flexível, de modo a permitir 
um balanço conveniente entre o tempo disponível e o rigor necessário. 
Admitem-se, porém, por defeito, 15 níveis distanciados de 10 cm, a partir da 
solução de recobrimento mínimo definida na Equação 5.55. Soluções mais 
polidas ou grosseiras têm que ser motivadas por imposição exterior. 

d) Limites e discretização dos diâmetros (secções, genericamente) 

Relativamente aos diâmetros a discretização é simples dado 
existirem em bases de conhecimento, valores de mercado (ou tipos 
padronizados para secções especiais). 

Dos valores discretos disponíveis DRENARP permite estabelecer 
externamente valores mínimos e máximos do diâmetro em cada colector. O 
facto de se poder adoptar estes limites, em geral ou diferentes em cada um 
dos troços, é muito vantajoso, permitindo inclusivamente a fixação aprioristica 
(limites iguais). Além disso facilita a reconstrução da solução óptima, pois 



estes valores são adaptados as soluções viáveis e alterados dinamicamente 
durante a aplicação do processo de decisão sequencial. 

Na definição da entrada de valores máximos e mínimos é 
garantido pelo modelo que existem os diâmetros especificados na série 
comercial pretendida. Como ele pode trabalhar com gamas alargadas de 
secções, recorrendo automaticamente a vários tipos de materiais ou forma de 
secções em cada série composta, os diâmetros devem ser limitados a valores 
potencialmente utilizáveis com vantagem como variáveis de estado num 
determinado colector. 

Os limites mínimos em cada estádio correspondem ao especificado 
exteriormente para secção mínima geral (em princípio regulamentar) ou local, 
de acordo com a série comercial disponível. Como o procedimento se faz de 
montante para jusante é possível, contudo, contar com a restrição da 
Equação 5.12 para melhorar o limite. Para esse efeito considera-se como 
minimo o máximo dos mínimos anteriores que possuem pelo menos uma 
alternativa válida. A definição de um intervalo de cotas pouco alargado, como 
neste modelo, torna muitos diâmetros inviáveis. 

Foi também implementada uma regra heurística para limitar 
inferiormente o diâmetro: sempre que a solução mais económica de um 
diâmetro inferior da variável de estado é mais cara do que a mais cara das 
restantes soluções multiplicada por um factor de correcção, esse diâmetro 
não é considerado nos estádios seguintes. O factor de correcção permite 
instalar o procedimento rigoroso, estipulando-o elevado, dado que, 
teoricamente, a aplicação desta regra heurística, baseada no bom senso, 
pode conduzir a resultados finais não optimizados. 

Com o objectivo de limitar a dimensionalidade do problema não se 
admite que em relação ao diâmetro máximo, definido antes do mínimo da 
forma que se descreverá seguidamente, a secção possa crescer mais do que 
um determinado número seleccionado de índices na série, propondo-se dois 
níveis por defeito. 

No caso de ser obrigatória a sequência de diâmetros na rede, um 
procedimento rigoroso deve avaliar o diâmetro máximo da série comercial, 
correspondente ao caudal máximo na descarga14 e a inclinação mínima 
construtiva. Se a rede ligar a um diâmetro já conhecido esse diâmetro será o 
máximo considerado. 

Alternativamente foi utilizado o procedimento heurísto de 
minimização de escavação para definir limites superiores e a minimização 
heurística de diâmetros para os limites inferiores. Este critério, porém não 
pode oferecer garantias teóricas de optimalidade como se pode verificar na 
Figura 5.27 , mas é plenamente satisfatório em termos práticos. 

Se um diâmetro conduzir a um conjunto de alternativas, cada uma 
com custos acumulados superiores aos da alternativa mais cara de diâmetro 

l4 No caso de águas pluviais, o caudal máximo é estimado por ponderação 
do coeficiente de escoamento, somatório das áreas e tempo de concentração 
igual ao máximo entre o tempo de entrada e o tempo de concentração mínimo. 



anterior multiplicada por um factor pericial correctivo (maior, menor ou igual a 
um) esse diâmetro já não é considerado e o diâmetro anterior é considerado 
o máximo do estádio. Embora implementada, esta opção não aumentou a 
eficiência média em relação a adopção do critério de minimização heurística 
da escavação. 

Nos troços contíguos da solução heurística, com início nas 
cabeceiras e com diâmetro mínimo, cujas cotas correspondam ao limite 
superior definido pela Equação 5.55 a solução é imutável, sendo 
estabelecidos limites inferiores e superiores iguais para cada uma das 
variáveis de estado. Esta metodologia acelera a optimizaçáo, principalmente 
das redes de drenagem de águas residuais urbanas de zonas inclinadas, 
podendo, assim, ser usado um menor espaçamento de cotas. 

Pode acontecer que a situação ocorra já fora das cabeceira, após 
ser ultrapassada uma zona em que a capacidade de transporte obrigue ao 
afundamento do colector, para baixo do limite superior; nesse caso a 
optimização só interessa a uma faixa intermédia em que pode ser económico 
um diâmetro superior, tornando possível a continuação da imutabilidade, 
caso o diâmetro mínimo aí permaneça. 

/' limite máximo do diâmetro na PD (heurística) 

caminho óptimo hipotético 

Figura 5.27 - Limites máximos dos diâmetros na PD conducentes a 
soluções não optimizadas 

5.12.6. Esquema geral do algoritmo 

A aplicação da PD necessita de uma esquematização que a torne 
eficiente em computador. Na Figura 5.28 apresenta-se um exemplo de um 
fluxograma para o caso particular de redes separativas na mesma vala, com 
procedimento rigoroso (diferente do adoptado no programa de computador 
para redução da dimensionalidade). 

Para simplificar a apresentação considerou-se um colector sem 



junçóes, quedas entre os estádios, EE ou CCV. Além disso, consideram-se 
duas variáveis de estado (cotas e diâmetros, são os exemplos), não se tendo 
incluído a penalização dos custos por força da chegada com diferentes 
tempos de concentração ou variações no caudal de infiltração. 

A extensão a outros casos pode ser facilmente apoiada no 
esquema apresentado, fazendo-se as necessárias adaptações. 

5.1 2.7. Programação Dinamica Diferencial Discreta Modificada 
como caso particular da Programação Dinâmica 

A necessidade de grandes recursos computacionais na aplicação 
rigorosa da PD levou a criação de um algoritmo mais eficiente 
computacionalmente, designado Programação Dinâmica Diferencial Discreta 
(PDDD). No entanto, como foi referido no Capitulo 3 esta técnica de 
optimização pode conduzir a resultados subóptimos. 

Para cada estádio da Programaçáo Dinâmica i, i= 1, . . . , N 
I 

Calcular caudais comunitários sem infiltração (se esta fôr dependente ) 
Definir matriz de custos acumulados à entrada 
Inicializar matriz de custos acumulados equivalentes à saída (= "O-='') 

Definir (ou afinar) os limites e a discretizacao das variáveis de estado 
Para cada estado de saída do tipo 1 da rede 1 (colocada em plano superior) 

Para cada estado de saída do tipo 2 da rede 1 
Para cada estado de saída do tipo 1 (diâmetro) da rede 2 

Para cada estado de saída do tipo 2 (cotas)da rede 2 

Para cada elemento equivalente da matriz de entrada tridim. 
sto à entr.="ooW ou sequência de d i â m n  % % NAO 

C. acum. de saída equiv.=custo acum. equiv. à entr.+custo de lig. 
Registar os parâmetros óptimos de chegada ao elemento de saída 

Reconstituir a solução económica da descarga para montante 
L 

Figura 5.28 - Esquema da aplicação da PD a redes paralelas sem 
órgãos especiais ou junções de colectores 



No campo de aplicação do modelo desenvolveu-se e utilizou-se 
um algoritmo semelhante a PDDD para dimensionamento económico do 
conjunto de soluções mais promissoras encontradas na optimização 
tridi mensional, obtidas através de enumeração ou da aplicação do algorit mo 
genético. Este algoritmo é usado iterativamente, como um caso particular da 
PD. 0 s  passos do algoritmo são os seguintes: 

a) tomar como trajectória inicial (primeira tentativa) o resultado 
da optimização heurística que se desenvolverá posteriormente; 

b) especificar um número limitado de estados para cima e para 
baixo da tentativa (incluindo diâmetros), que definem, nos extremos, a largura 
do corredor da solução; 

c) utilizar a PD para encontrar a solução óptima do sistema; 

d) a solução encontrada na alínea anterior passa a substituir a 
da alínea a) sendo diminuído o espaçamento das cotas, sendo este definido 
a partir de um vector sequencial progressivo; se as duas trajectórias óptimas 
sucessivas são iguais, o espaçamento ultrapassa um dos elementos 
intermédios, de forma a acelerar o processo; 

e) a partir da segunda iteração prossegue-se somente com um 
único diâmetro por troço (o da solução óptima anterior); 

f) o processo continua ciclicamente até atingir o espaçamento 
pretendido ou ter-se mantido três vezes seguidas a solução óptima, incluindo 
a inicial (no caso da optimização tridimensional, em que posteriormente, a 
solução é refinada isto tem interesse, mas a ultima regra deve ser omitida em 
outros casos. 

Os testes efectuados permitem concluir que este algoritmo 
aplicado conjuntamente com o algoritmo heurístico de dimensionamento 
económico tem uma elevada eficiência. Normalmente a solução encontrada 
coincide com a optimização heurística na primeira iteração, sendo vantajoso 
iniciar o algoritmo com um espaçamento curto, embora com o risco de se 
perder a solução óptima em casos excepcionais.Esta decisão permite, 
contudo, que seja possível refinar muito mais as cotas óptimas, o que é 
executado em PD tradicional a custa de um grande esforço de cálculo. 

As gamas de diâmetros utilizadas foram um índice superior e outro 
inferior ao heurístico, que podem ser inviáveis, além dele próprio. Quanto as 
cotas optou-se por 5 cotas, sendo uma definida pela trajectória tentativa e as 
restantes 2 para cada lado; no caso de alguns dos pontos violarem os limites 
máximos ou mínimos são anulados uma vez que três pontos é normalmente 
um valor suficiente para prosseguir a optimização com sucesso. Os 
espaçamentos preconizados por ordem da iteração são os seguintes: de 0,40 
m, 0,30 rn, 0,20 m, 0,15 rn, 0,10 rn, 0,05 rn, 0,02 rn e 0,01 rn. Em optimização 
tridimensional só se vai até 0,05 m. 



A associação da solução heuristica desenvolvida, que se 
desenvolverá posteriormente, com a PDDD modificada merece uma maior 
investigação fora do âmbito desta dissertação, aparecendo como uma 
alternativa potencialmente promissora. O problema do s diâmetros óptimos 
também carece de maior estudo. 

5.12.8. Dimensão da variável de estado e dimensionalidade do 
problema 

Pelas considerações apresentadas o sistema pode conter várias 
variáveis de estado dependendo das opções seleccionadas no programa. 

Para avaliação das consequências da tomada de uma variável de 
estado com mais de uma dimensão, observemos o que se passa numa rede 
composta por 50 estádios ( abaixo do valor médio prático). Pretende-se criar, 
desta forma, massa crítica para selecção das variáveis, intervalos e 
espaçamentos. 

a) Variável unidimensional (1 2 cotas discretas por estádio, p. ex.) 

Por enumeração explícita existem cerca 1054 alternativas. A PD 
reduz o problema para 7200, com o mesmo grau de rigor, embora em muitos 
casos o número de cotas possa ser insuficiente. O procedimento 
computacional é, assim, aceitável. Numa rede significativa de 200 colectores 
com iguais 12 cotas o número de alternativas em PD é inferior a 30000, ainda 
aceitável. 

b) Variável bidimensional (acrescentando 3 diâmetros por estádio) 

Uma rede de 50 estádios, 12 cotas discretas por estádio e 3 
diâmetros potenciais por estádio passa a ter em PD cerca de 65000 
hipóteses. A situação é passível de controlo e utilização em 
microcomputadores, mesmo em redes maiores, a custa de tempo de espera. 
A utilização do diâmetro não origina tempo de execução proporcional ao 
número de alternativas, dado que a parte hidráulica se torna mais 
simplificada e existe uma maior percentagem de alternativas inviáveis. 

c) Variável tridimensional (alínea b) e 3 tempos de concentração) 

Neste caso a PD teria que pesquizar cerca de meio milhão de 
hipóteses, situação que se torna na prática muito difícil de tratar. 

O tempo de concentração, tal como o diâmetro, pode não ser 
considerada como uma variável de estado directa, dado que em enumeração 
completa a sua passagem é intrínseca, mas este procedimento, embora 



diminuindo a diferença em relação ao número de hipóteses em PD, só é 
viável para um número muito reduzido de coletores. 

d) Duas redes em paralelo (e as condições da alínea b)) 

Admitindo uma rede com 50 colectores domésticos paralelos a 50 
colectores pluviais, cada uma delas nas condições da alínea b), existem em 
PD cerca de 84 milhões de hipóteses, situação impraticável. Utilizando, 
porém, o dimensionamento da rede superior seguido da rede inferior com 
entrada dos resultados anteriores como restrição ajustada, existem cerca de 
130000 traçados opcionais, com um grande aumento da percentagem de 
inviáveis. A situação, que é a adoptada nos testes do modelo é, portanto, 
ainda passível de tratamento. 

e) PDDD modificada 

No caso da aplicação da PDDD modificada o número de hipótese 
é mais reduzido. Para 50 estádios de uma só rede, 5 pontos por corredor, três 
diâmetros nas duas primeiras iterações, admitindo 5 iterações, existem cerca 
de 15000 alternativas. Consegue-se, porém, um maior rigor de cotas, embora 
a custa de dúvidas em relação da obtenção da solução óptima. 

5.13. SUBMODELO 9: Optimização heurística do perfil 
longitudinal 

Desenvolve-se nesta dissertação um método heurístico para 
dimensionamento económico de redes de drenagem com implantação fixa. 
Este desenvolvimento deveu-se as razões seguintes: 

- criação de métodos passíveis de utilização em 
microcomputadores de características inferiores; 

- obtenção de uma solução base muito aproximada, aplicável 
como primeira tentativa de métodos iterativos do tipo da PDDD; 

- encurtamento do tempo necessário a optimização do perfil 
longitudinal na análise de soluções alternativas a nível de planta. 

No processo de optimização pode haver vários critérios, tal como 
foi descrito no parágrafo 5.12.1. 

A Figura 5.29 apresenta, para um troço de rede com 3 colectores, 
os resultados gráficos conceptuais da aplicação de vários objectivos. Como 
se pode verificar a solução económica só coincide com a de outros critérios 



em situações especiais, por exemplo, quando em terrenos de pendente 
homogénea redes reduzidas não requerem alterações as secções de 
escoamento. 

Em geral a minimização económica corresponde a uma situação 
intermédia entre as soluções obtidas pelos critérios de minimização de 
diâmetros e de escavações, o que se compreende pela análise da função 
objectivo influenciada pelo diâmetro e pela escavação. A solução económica 
em terrenos homogéneos pode, assim, interpretar-se como apontando para a 
minimização de secções até a zona em que a sua manutenção é onerosa em 
termos globais (isto é, considerando os efeitos a jusante),onde muda de 
secção e passa a procura da escavação mínima com esse diâmetro e assim 
sucessivamente. Quando existem singularidades a previsão d o  
comportamento do perfil é mais difícil. 

No caso de grandes caudais a adopção do critério da escavação 
mínima em zonas planas deve originar soluções antieconómicas mas, para a 
mesma zona, se os caudais forem inferiores, mas requerendo mudanças de 
diâmetros, o outro critério deverá dar piores resultados. 

A análise sumária de redes optimizadas por métodos matemáticos 
sugere que o importante em dimensionamento económico é decidir quando 
se deve alterar os diâmetros. A análise não deve ser local, pois o efeito da 
acumulação em zonas planas pode limitar a possibilidade de recuperar as 
cotas próximas do terreno. 

Quando a capacidade de escoamento é ultrapassada há que 
decidir se aumenta a inclinação ou o diâmetro, de acordo com o potencial de 
recuperação de cotas existente, e o tipo de subsolo atravessado entre outros 
factores. Este potencial pode ser medido em termos médios a nível qualitativo 
(terreno de inclinação média baixa, média ou alta). Porém há que atender a 
importância das variações locais das inclinações. Também o tipo de terreno 
faz tender a solução para escavações mais reduzidas ao ser de maior 
dificuldade de escavação. Definem-se portanto duas classes qualitativas 
(escavação normal e difícil). 

0 s  critérios de auto-limpeza são menos importantes, uma vez que 
a alternativa de aumentar o diâmetro dado um determinado caudal não faz 
aumentar as características de auto-li mpeza como já foi referido 
anteriormente. 

Quando os caudais transportados são cobertos pelas secções 
arbitradas (mínimas ou máximas anteriores) a solução mais económica é aa 
que reduz a cota de soleira de jusante ao mínimo possível, isto é, com 
recobrimento mínimo nesse ponto. A inclinação minimizante da escavação 
de um colector, que une uma dada cota de extradorso de montante, com a 
cota obtida pela diferença entre a cota do terreno e o recobrimento mínimo a 
jusante, conhecido também o comprimento do colector, designa-se por 
inclinação económica. A inclinação económica é, por vezes, inadmissivel em 
escoamento em superície livre, por ser negativais, muito baixa ou elevada. 

Considera-se negativa a inclinação de sentido ascendente. 
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A forma de medir o prolongamento de um diâmetro foi considerada 
como uma majoração percentual do caudal máximo aceite pela inclinação 
económica. Se o caudal obtido pela aplicação dessa percentagem não for 
inferior ao caudal a transportar, mas a inclinação económica não for 
suficiente, procede-se ao aumento da inclinação de modo a suportar o 
caudal afluente. Ao fim de alguns troços por aumento de caudal essa 
percentagem é ultrapassada e o diâmetro é aumentado, a menos que haja 
um aumento acentuado da inclinação do terreno, que aumente a inclinação 
económica. 

O factor de sobreutilização económica de um diâmetro é definido 
como um valor (superior a um) que aplicado ao caudal transportável para 
uma dada situação, fornece um novo caudal de transporte económico a custa 
de uma maior inclinação. E seleccionado para toda a rede, como média, de 
acordo com a inclinação média da bacia e do tipo de escavação (nos graus 
já mencionados), automaticamente ou por indicação qualitativa do utilizador. 

Automaticamente, em cada situação (e só nestas) em que a 
capacidade majorada de transporte é excedida, é medida a energia 
disponível (em termos de inclinação do terreno desde esse ponto até a 
descarga final, registada no início, e em termos do troço imediatamente a 
jusante), avaliada a profundidade de escavação comparada com um máximo 
ideal e adaptado o valor global. Com estas medidas pretende-se limitar os 
grandes desvios em mudanças bruscas de inclinação do terreno. 

0 s  valores dos factores referidos para escavação normal, 
utilizados para funcionamento médio dos modelos foram os seguintes, em 
função da inclinação média do terreno, cujos limites não se definem 
propositadamente, devido as características qualitativas do seu conceito: 

- inclinação baixa : 1,1 

- inclinação média : 1,2 

- inclinaçãoalta : 1,3 

Em terrenos muito rochosos os valores passam a ser 
respectivamente de 1,09, 1,17 e 1,22. 

0 s  diâmetros também influenciam os factores, devido ao facto de 
precisarem de menores incrementos de inclinações para aumentar os 
caudais. Este facto foi constatado no decorrer dos testes do submodelo, 
onde, antes de corrigir a situação se verificavam desvios em grandes 
diâmetros quando comparados os resultados com os obtidos por 
Programação Dinâmica. Os valores corrigidos propostos para o diâmetro D 
são obtidos após a inclusão de mais um factor multiplicativo igual a: 



5.1 4. SUB-MODELO 10: Alteraçaes pontuais propostas a 
implantação fixa na optimização do perfil longitudinal 

Quando se efectua a optimização do perfil longitudinal de uma 
determinada implantação podem emergir vantagens em alterá-la 
pontualmente, mantendo fixos os sentidos de escoamento e a localização 
das caixas fundamentais (obrigatórias, de cabeceira e de descarga final). 

Na análise das alternativas de implantação este problema não se 
deve colocar, para limitar o tempo de computação, uma vez que as 
vantagens económicas são irrelevantes, comparativamente. Porém, no 
refinamento da solução atende-se a estes aspectos. 

O presente submodelo é chamado a intervir automaticamente, em 
encadeamento directo, após a execução de qualquer dos dois submodelos 
anteriores, relativos a optimização do perfil longitudinal. Não toma 
directamente decisões. Pelo contrário cada decisão de adaptação do traçado 
só pode ser tomada após confirmação interactiva do utilizador, que recebe do 
modelo a necessária informação. A necessidade desta confirmação é 
absoluta dado que podem existir restrições em planta desconhecidas 
internamente. 

Detectam-se duas situações-tipo para análise pelo modelo, após a 
necessária busca nos resultados provisórios. Essas situações são descri tas 
em seguida: 

a) s i t u a w p o  1 " .  (Figura 5.30) 

Em terrenos declivosos, frequentes em Portugal, e, especialmente, 
com caudais e diâmetros consequentes relativamente elevados, os limites 
superiores das velocidades podem provocar quedas muito grandes nas 
caixas de visita de jusante dos troços sob estas condições. 

A instalação de uma caixa de visita a meio de um troço pode, desta 
forma, mostrar-se manifestamente económica, havendo que comparar o 
custo adicional da escavação e da caixa de queda guiada de montante com 
o custo (inferior) da nova caixa de visita. Pelo facto de colocar uma caixa 
adicional a largura da vala pode diminuir de B2 para B1 (na Figura 5.30 ), o 
que pode ser francamente favorável. 

A hipótese de uma caixa intermédia não vai alterar as conclusões 
da optimização, excepto se a nova cota de saída em CV1 for superior a cota 
económica de chegada, anteriormente apresentada, o que só pode ser 
reavaliado com a actuação novamente da PD. Despreza-se, também, na 
análise sumária, a influência da alteração do valor dos caudais no subtroço 
de jusante, raramente influente. 



A hipótese de colocação de uma caixa nova, ao contrário da 
situação tipo 2, é quase sempre aceitável, pois o colector tem que passar por 
esse ponto e as restantes duas caixas são mantidas, não havendo problemas 
com actuais ou futuras ligações de colectores. É necessário de qualquer 
forma a intervençao exterior na maioria dos casos unicamente para confirmar 
ou alterar a designação automática da nova caixa criada. 

Figura 5.30 - Esquema da adaptação da situação do tipo 1 

b) situacão tioo 2 (Figura 5.31) 

Esta hipótese refere-se a uma caixa de passagem de dois troços 
alinhados em planta em linha recta ou em que haja espaço em planta para 
um prolongamento. Se o recobrimento for superior ao mínimo e a inclinação 
do terreno a jusante da caixa for superior a do colector afluente poderá haver 
economia (poupança em escavação e altura de caixa) prolongando o troço, 
até atingir o comprimento máximo admissível ou o recobrimento mínimo. 

Esta opção tem que ser sempre confirmada pelo utilizador, excepto 
se as coordenadas espaciais das caixas fossem introduzidas, o que 
forneceria a indicação sobre se o troço é ou não recto. Esta hipótese, 
contudo, não é viável nas condições do nosso trabalho. 

A designação da nova caixa mantém-se igual a que lhe deu 
origem. Assim, ao contrário da situação anterior, não se trata da criaçao de 
uma nova caixa, mas da transposição da localização de uma caixa. 

O facto de se alterar o comprimento pode provocar aumento de 
diâmetro por aumento de caudal máximo a transportar no troço, embora 
raramente. Por essa razão testa-se um novo caudal recolhido, proporcional 



ao comprimento, e se isso acontecer indica-se isso cumulativamente ao 
utilizador. Uma situação em que isto pode ocorrer é num colector 
influenciado por uma grande área pluvial afluente. Nesse caso adapta-se a 
área proporcionalmente ao comprimento, da mesma maneira. 

Uma confirmação da economia da alteração, só pode ser rigorosa 
se se refizer a execução do algoritmo de PD, com as novas condições, 
embora em termos práticos isso raramente suceda. E da competência do 
utilizador essa decisão. 

a de visita substituída 

de visita mais vantajosa 

i I 

com~rimento máximo ou menos 
A 

Figura 5.31 - Esquema de adaptação da situação do tipo 2 





Capítulo 6 

IMPLEMENTAÇÁO EM COMPUTADOR 





CAP. 6 - IMPLEMENTAÇAO EM COMPUTADOR 

Para efeito da utilização do modelo formulado anteriormente foi 
escrito pelo autor um pacote (package) de programas de computador 
designada, tal como o modelo respectivo, DRENARP. O esforço desenvolvido 
na concepção e desenvolvimento de uma programação, ao nível do que é 
geralmente objectivo dos programas comerciais, foi julgada importante para 
permitir a utilização prática do modelo. Além disso, foi criada uma massa 
crítica importante que vai permitir, no futuro, facilitar o diálogo com os 
profissionais de informática em projectos multidisciplinares de investigação e 
a orientação e planeamento de trabalhos que incluam esta componente. 

A maioria dos programas e subprogramas utilizados no programa 
sofreu um período de testes durante mais de um ano, em trabalho prático de 
engenharia, com o objectivo de proporcionar a detecção de erros, e o 
recebimento de críticas e sugestões para melhoramentos futuros. Uma 
versão provisória reduzida foi criada com este objectivo que se designou 
DRENARPI (PEREIRA 1986). 

Toda a filosofia de concepção do programa assentou no interesse 
em torná-lo uma ferramenta prática e acessível aos utilizadores técnicos e 
académicos. Assim, trabalhou-se especialmente para microcomputadores, 
embora com as suas lacunas próprias, que o tempo se encarregará de 
reduzir. A portabilidade foi também um objectivo pelo que se utilizou uma 
linguagem estruturada mas simples, passível de utilização sem alterações 
indispensáveis, nos microcomputadores mais populares no mercado e 
especialmente os compatíveis com os IBM PC@ e os da Apple Macintosho, 
nos quais foi efectuado todo o trabalho de programação e testes. 

Essa linguagem foi o True Basico (KEMENY e KURTZ 1985). A 
passagem do programa para computadores clássicos ou para outra 
linguagem de programação é extremamente simples dado existirem 
aplicações que fazem directamente as conversões necessárias. Por exemplo, 
o programa existe em versão executávell , sem necessidade de compilador 
ou interpretador, e pode ser transformado em Fortran 77 com software 
disponível. 

1 É, portanto, unicamente dependente do sistema operativo. 



Além da portabilidade devem referir-se outras características dos 
programas: 

- facilidade de adaptação posterior do texto dos programas; 

-independência em relação a alterações futuras de parâmetros; 

-estrutura interactiva (com base em menus) e dialogante. 

Foi dada uma grande atenção ao pré- e ao pós-processamento, 
adoptando-se características profissionalizadas de onde resultassem peças 
de aplicação directa em projecto. 

A descrição que se efectuará no Capítulo 6 será complementada 
com o Apêndice 11, onde serão colocadas algumas figuras e fotografias 
retiradas directamente da execução do programa em diferentes micro- 
computadores. E tentado, assim, aliviar o texto, que ficaria muito cortado 
pelas inserções gráficas. 

6.2. ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO PACOTE DE PROGRAMAS 

A estruturação do programa de computadores respectivo teve em 
conta uma formulação global no domínio da drenagem, embora um reduzido 
número de opções não se encontre desenvolvido ou somente o esteja 
parcialmente. Este desenvolvimento, ou a extensão a outras tarefas e 
hipóteses computacionais não previstas na estruturação inicial, será 
facilitada, podendo ser efectuada pela simples insersão de novas subrotinas 
ou subprogramas ao programa principal designado DREN, abreviadamente. 

Uma das grandes vantagens do programa é, como já foi referido, a 
sua elevada flexibilidade, o que permite uma grande independência em 
relação ao código fonte do programa (source code) inicial. A maioria das 
alterações está prevista podendo ser alterados inclusivamente parâmetros de 
base ou algumas equações, num sistema dialogante modelo-utilizador, sem 
necessidade de conhecer o texto. 

O conjunto tem objectivos interactivos, com inferência interna de 
opções, numa base semi-inteligente por rastreio e transitividade, possuindo 
potencial para evoluir no futuro para um processo pericial mais avançado. 

Ligados ao programa principal existem mais de 100 subrotinas 
principais, subprogramas e ficheiros de dados. A maioria das subrotinas 
secundárias estão acondicionadas em bibliotecas próprias ou módulos que 
repartem as variáveis, gerando, assim, economias de memória e de tempo de 
execução, e uma sistematização mais clara do programa. Apesar disso, foi 
seguido, na medida do possível, o encadeamento prático de engenharia. 

No total de todas as estruturas de programação, exceptuando os 
ficheiros de armazenamento de dados, o modelo recorre a mais de 20 000 



linhas de programa. Sempre que se considerou haver economia de memória 
de computador a informação foi armazenada agregada em registos longos 
endereçáveis, limitando o mais possível as áreas mortas. 

6.3. PARTE ACTIVA E PARTE PASSIVA DO PROGRAMA 

Existem duas partes fundamentais. A primeira é relativamente 
pouco usada e trata da inicialização e actualização de todos os ficheiros de 
informação e opções de base. A segunda trata da execução das tarefas 
correntes na utilização rotineira dos modelos2. 

Como exemplos da primeira parte temos: 

- a actualização das séries de diâmetros comerciais, se houver 
alterações no mercado fornecedor; 

-a actualização de critérios regulamentares ou normativos; 

-a adopção de novas opções de base que tenham a ver com as 
tarefas executadas mais frequentemente, sendo poupado, assim, tempo de 
execução em rotina; em princípio as opções por defeito estão relacionadas 
com os interesses correntes do utilizador que se limita a verificação e 
validação, com alterações pontuais dos menus apresentados; se houver, por 
exemplo, uma passagem da situação de trabalho em redes domésticas de 
pequena para grande dimensão talvez haja vantagem em passar de PVC 
rígido para outro material ou conjuntos de materiais, em vez de se alterar de 
cada vez que os quadros interactivos são apresentados; 

-inserção de novos dados sobre populações (censos); 

-adaptação de articulados de medições; 

-actualização dos custos unitários vigentes no mercado; esta será 
porventura a utilização mais frequente nesta parte. 

Relativamente a parte propriamente executiva existem três blocos 
fundamentais, correspondendo cada um deles a um subprograma executável 
isoladamente, embora sem grande vantagem corrente. Esta divisão é devida 
a necessidade em provocar o corte (overlaying) do programa global, a custa 
de um maior tempo de excução, a fim de permitir a sua execução em 
microcomputadores limitados a partida a uma memória RAM (Random 
Access Memory) de 640 kbytes no sistema DOS@ utilizado. Esses blocos 
esquematizados na Figura 6.1 correspondem a divisão conceptual mais 
comum, isto é, a existência de três fases: 

2 As duas fases confundem-se, por vezes, em termos de programação, 
uma vez que, para que esta ficasse optimizada, foi utilizado um corpo comum, 
em alguns casos; a principal situação é a fase de  definição de valores de base: 
em vez de  uma subrotina chamada duas vezes, adoptou-se um único módulo, 
com algumas definições condicionais, o que economizou recursos. 



pré-processamento; 

processamento; 

pós-processamento. 

LEGENDA: 1 -codificação e registo de dados na unidade periférica de suporte 
2-leitura e descodificação do ficheiro 

Figura 6.1 - Esquema geral da divisão do programas em partes 
fundamentais 

p ré  - processador  

DREN 

Não obstante poder utilizar-se cada um dos programas 
isoladamente, só em certos casos particulares haverá vantagem em recorrer 
a esse expediente, uma vez que é o programa de pré-processamento 
(DREN) que permite alterar os dados de base, definindo qual o tipo de 
trabalho a utilizar e quais os critérios fundamentais. 
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Ao bloco de processamento corresponde, porém, também a tarefa 
de admitir os dados sobre os colectores, pelo que se as condições forem as 
mesmas o utilizador pode poupar tempo de execução iniciando directamente 
a entrada de dados. Esta tarefa pertence conceptualmente ao primeiro bloco. 
No entanto, trata-se de um conjunto enorme de dados que teria que passar 
por uma unidade periférica de armazenamento magnético. A gravação e 
leitura pode ser demorada, embora menos no caso dos discos rígidos do que 
nos suportes magnéticos em disquetes. O evoluir do programa no futuro 
deverá, contudo, fazer passar essa entrada de dados para o primeiro bloco, 
para libertar memória no programa central. 
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Na prática o utilizador menos familiarizado com estas técnicas não 
se aperceberá da divisão em subprogramas, a excepção do tempo anormal 
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de espera (da ordem dos 20 a 30 segundos em microprocessadores do tipo 
Intela 80286 com disco rígido padrão de 30 a 40 ms de tempo de acesso). O 
carregamento dos subprogramas, bibliotecas e módulos de subrotinas e 
ficheiros de dados é efectuado automaticamente, em cadeia, podendo 
regressar-se ao ponto de partida com manutenção dos inputs para novas 
corridas, mesmo sem gravar os dados, definitivamente, no banco de dados 
de projectos. 

Uma bilbioteca de subrotinas utilitárias utilizadas no decorrer de 
todo o conjunto de programas é carregada logo no início permanecendo no 
espaço de trabalho. As subrotinas aí existentes funcionam, desta maneira, de 
forma semelhante as das funções da própria linguagem, com a Única 
desvantagem de ocupar continuamente memória. 

A Figura 6.1 apresenta um fluxograma representativo da 
sequência de funcionamento do programa. 

A fase de pré-processamento correspondem as tarefas de: 

- detecção das características do computador a ser usado, 
nomeadamente tipo de placa gráfica, capacidade disponível em memória 
RAM e auxiliar, tipo de sistema DOS disponível e disponibilidade ou não de 
processador matemático; esta informação permite formatar automaticamente 
o programa nomeadamente através da adopção dos modos gráficos 
respectivos, do dimensionamento máximo das variáveis e do cálculo dos 
tempos necessários; esta flexibilidade torna o progrma independente do seu 
ambiente, rentabilizando os recursos disponíveis; 

- segurança de utilização, através da definição de palavras de 
entrada para código de utilização; a Figura All.1 apresenta fotografia do 
arranque do programa em que se pode observar as características do 
computador e a entrada das iniciais do utilizador para as quais é pedido em 
seguida um código de entrada; 

- organização de ficheiros de projectos (inserção de projectos 
novos, anulação de projectos antigos e consulta ou trabalho sobre projectos 
gravados); a Figura A11.2 apresenta as opções disponíveis para este fim; ao 
serem chamados, os ficheiros são reconhecidos pelo título, dono da obra e 
data de execução; 

- fichamento (catalogação) de projectos com informação sobre 
data de execução, data a figurar na folha de rosto, dono da obra e título oficial 
do trabalho); a gestão dos ficheiros é indirecta, para comodidade dos 
utilizadores, havendo que fornecer esta informação, não só para o uso na 
saída automática da folha de rosto dos resultados, como para busca de 
projectos no futuro; além disso esta informação é utilizada nos sistemas 
interpretativos de definição do trabalho, busca nos bancos de dados 
regionalizados, memória descritiva-tipo e processo de concurso automático; 



as Figuras A11.3 a A11.5 mostram a forma como são introduzidos os dados 
respectivos; 

- interpretação preliminar das opções fundamentais; a partir do 
texto fornecido o programa interpreta as tarefas a desempenhar, bastando a 
sua confirmação, se estiver correcta; em caso de dúvida o programa opta 
pela opção base definida pelo utilizador; nas Figuras A11.6 e A11.7 são 
apresentados exemplos dessa interpretação; 

- entrada ou confirmação interactiva dos dados de base, entre 
os quais: 

populações, capitações, coeficientes de afluência para 
três anos críticos do período de projecto (ano de 
arranque, ano intermédio e ano de horizonte); 

taxas de evolução dos caudais domésticos e industriais; 

período de retorno, tipo de equação de intensidade- 
-duração-frequência (pode adoptar-se automaticamente 
uma do tipo regulamentar, que por enquanto é a 
correspondente a apresentada na Figura 4.3. 

critérios de dimensionamento tais como velocidade 
máxima e mínima, poder de transporte mínimo, altura de 
escoamento máxima e mínima, inclinação construtiva 
máxima e minima, diâmetro mínimo, recobrimento 
máximo e mínimo, espaçamento máximo e mínimo entre 
caixas de visita, material ou conjunto de materiais e 
respectiva série comercial, a qual pode ser a interna ou 
alterada pontualmente (incluindo critérios de adopção 
alternativa de um ou outro material para a mesma 
situação), 

características do processo de optimização3, s e 
existente, tais como o tipo de tarefa (optimização 
tridimensional ou só do perfil), o tipo de técnica (PD, 
algoritmo genético, métodos heurísticos, enumeraçao 
explícita ou implícita) e parâmetros fundamentais; 

- entrada dos dados sobre os colectores, de que se 
apresentam exemplos nas Figuras A11.19 e A11.20 do Anexo II; 

- determinação da geometria da rede, número de bacias, 
inclinação do terreno e do colector (análise hidráulica); as conclusões 
retiradas são mostradas ao utilizador podendo os dados serem alterados, se 
as mesmas não corresponderem a realidade, ou se forem detectados erros 

3 Embora o programa tivesse sido delineado globalmente, s ó  foi  
implementado em conjunto a optimização heurística,. Os métodos mais 
demorados foram tratados em versões simplificadas da package  global, com o 
objectivo de rentabilizar a actividade de teste e investigação. A parte 
interactiva foi, entretanto desenvolvida e a ligação dessa parte será imediata. 



as mesmas não corresponderem a realidade, ou se forem detectados erros 
prováveis, por exemplo nas cotas ou diâmetros de entrada; a designação 
da(s) bacia(s) é também automática, só sendo necessária a confirmação. 

A esta fase correspondem 20 subrotinas e 3 subprogramas, 
excluindo o programa de inicialização e actualização de ficheiros 
fundamentais, apresentando-se de seguida as principais componentes de 
programação que interessam realçar: 

Proararna principal (DREN) 

Este programa tem como objectivo patrocinar a entrada interactiva 
de dados e o seu controlo, gerindo as subrotinas internas e externas a ele 
adstritas, e promover a ligação ao programa de processamento. Além da 
aceitar os dados e os testar também os trata para utilização futura. Fora deste 
programa existem poucas excepções a utilização de diálogo entre o modelo 
e o utilizador, noemeadamente: 

- verificação de critérios em situações insolúveis ou estranhas 
por indicação do computador no decorrer do cálculo (um exemplo é a 
impossibilidade de transportar um determinado caudal, por se estar perante 
um secção de máximo escoamento na máxima inclinação admissivel, 
pedindo o computador, em tempo real, se pode fazer uma excepção local 
áquele critério); 

- antes da saída do orçamento, obviamente após estar 
calculado, pergunta se é necessário adaptá-lo a algum valor que interesse 
ao utilizador ou ao dono da obra (percentagem de ajustamento para cima ou 
para baixo do valor); 

- acerto da memória descritiva base, especialmente, da 
introdução; 

- adaptação de escalas dos perfis; 

- definição dos custos unitários, se forem diferentes dos de 
base. 

Módulo INTER 

Este módulo engloba 21 subrotinas e funções, que repartem as 
variáveis globais do programa e se encarregam de gerar os valores de base 
do modelo, repartidos em quadros interactivos, cujo número depende das 
opções tomadas. Esses quadros interactivos são os seguintes: 

-características gerais; 

-definição das saídas pretendidas; 



-características das secções de escoamento; 

-características e critérios gerais de hidráulica; 

-critérios de cálculo de caudais (existem duas subrotinas diferentes 
uma para águas residuais e outra para águas pluviais, as quais são 
adaptadas para esgoto unitário); 

-critérios de dimesionamento (por serem muito extensas as várias 
opções dividiu-se este tema em três, sendo um deles especificamente 
relacionado com a auto-limpeza); 

-constituição e desenho da vala tipo; 

-regras e critérios de medição e orçamento. 

A estrutura interactiva é semelhante em cada um dos quadros. De 
início aparece um conjunto de premissas numéricas ou não, que serão 
consideradas no processamento posterior. Se tudo estiver correcto opta-se 
pela saída desse quadro, podendo passar-se ao quadro seguinte ou anterior 
ou admitir correctos todos os seguintes, sem que sejam mostrados (by-pass 
que poderá interessar a utilizadores experientes). Havendo alterações a 
efectuar escreve-se o número de ordem da opção no quadro presente e 
responde-se ao questionário seguinte. 

Em alguns casos define-se se o dado pedido é constante em toda 
a rede ou varia, seleccionando-se a alternativa respectiva através das setas 
do teclado tal como se pode observar na Figura A11.15. 

Existe a possibilidade, em alguns casos, de receber informação de 
ajuda, o que é uma carcterística fundamental dos programas 
interactivos.Também tal como acontece em todo o programa, as entradas de 
dados são sujeitas a testes de validação, sendo considerados incluídos num 
de três estados possíveis: 

-região de valores pe wcentes a uma gama corrente; 

-região de valores ~ U V ~ U O S O S  (muito pouco prováveis), pelo que é 
pedida a confirmação ao utilizador e aceite se tal for efectuado; 

-região de valores impossíveis, que não permitem a entrada do 
valor, por o mesmo ser manifestamente impossível e poder originar erros de 
execução do programa posteriormente. 

A definição numérica das várias regiões é definida através de uma 
matriz extensa, actualizável interactivamente na parte passiva do programa. 
Outras validações são efectuadas caso a caso, consoante a situação. O 
Anexo III apresenta alguns dos valores tomados. 

Na Figura A1l.10 pode verificar-se uma das formas de detecção de 
erros através desta filosofia de programação. 



Deve referir-se , ainda, que a composição dos quadros interactivos 
é dinâmica, isto é, só possui o numero e características necessárias, de uma 
forma coerente com as opções que vão sendo tomadas em tempo real. O 
msmo quadro pode ter um configuração completamente diferente num e 
noutro caso. Por exemplo os quadros de caudais apresentados na Figura 
Al l . l l  pode ter uma única linha, se a partir da linha 1 for especificado "caudal 
fornecido pelo utilizador". 

Subrotina POPCAP 

Em primeiro lugar POPCAP pede os anos de referência para a 
rede de águas residuais separativa comunitária ou unitária; podem ser 
adoptados um a três anos de referência nomeadamente o ano de arranque, o 
ano intermédio (equidistante dos outros dois por defeito) e o ano de horizonte 
de projecto. 

O ano de arranque aparece no écran para confirmação, com um 
"valor" por defeito igual ao ano indicado pelo relógio interno como actual 
mais dois anos; por defeito, o ano intermédio corresponde ao ano inicial mais 
vinte anos e o ano final correponde a soma do ano de arranque mais a 
diferença entre o ano de intermédio e o ano inicial ou no caso de o 
intermédio não ser especificado ao ano inicial mais quarenta anos. 

0 s  dados pedidos em seguida só são requeridos para os anos 
especificados nomeadamente as populações e as capitações. Podem 
também ser solicitados coeficientes de afluência e factores de ponta 
constantes em toda a rede num determinado ano, mas variáveis de ano para 
ano e definido pelo utilizador, e as taxas de evolução das capitações e das 
populações. Estes dados só são pedidos se os critérios definidos 
antecipadamente assim o indicarem. No caso da análise hidráulica é pedido 
o ano a que se refere a mesma e a idade da rede. Sendo fornecidos os 
caudais de dimensionamento esta subrotina não é chamada. 

A pedido do utilizador pode efectuar uma busca de valores no 
registo dos Censos Populacionais publicados no nosso País e daí retirar 
expressões estatísticas de extrapolação para o futuro (os modelos 
disponíveis a data da publicação da dissertação são os modelos de 
crescimento linear e geométrico, devendo os métodos ser completados no 
futuro). 

Esta subrotina está associada ao banco de dados relacional, 
DADCENS, que foi instalado a escala piloto, isto é, só inclui dados relativos a 
3 concelhos do País a título exemplificativo e a um exemplo hipotético que 
ilustra o assunto na Figura A11.13. A extensão ao resto do País não se 
justificou, nesta fase, por necessitar de muito trabalho de implementação, 
mas será efectuada imediatamente a seguir. 



A busca do local da obra é automática, tendo a cadeia hierárquica 
de busca início no nome da Câmara Municipal ou Serviços Municipalizados 
entrados no fichamento do projecto e prosseguindo a nível de freguesia e 
lugar; em caso de dúvida o utilizador é forçado a intervir e, em qualquer caso, 
terá que confirmar a extração de dados e a sua análise. 

Subrotina INTENS 

Na adopção de fórmulas de cálculo de intensidade de precipitação 
é possível incluir uma nova fórmula para além dos 4 tipos padronizados; esta 
subrotina define uma nova fórmula de uma forma interactiva, sendo a 
intensidade de precipitação necessariamente explicitada e podendo recorrer 
aos sinais habituais de operação matemática e as variáveis período de 
retorno e duração de chuvada. 

A fórmula que aparece por defeito é do tipo: 

em que 

a l ,  a2 -coeficientes que são retirados da tabela da Figura 
4.2, função do período de retorno escolhido (por defeito 
5 anos) e da área do País; a área é definida 
automaticamente a partir do título, ou se este não existir 
ou for confuso, faz-se igual a zona maior (A) da citada 
figura; estes valores tornar-se-ão, em princípio 
regulamentares; 

i, TC - como anteriormente. 

Pedidos de ajuda ("Help") trazem ao monitor o mapa de Portugal 
com a localização da obra e das zonas. 

No futuro esta subrotina aceitará dados hidrológicos para 
tratamento interno. 

Subrotina RESTR 

Inicializa a matriz das restrições, com todos os elementos da 
mesma coluna iguais (restrições constantes em toda a rede); estes elementos 
podem posteriormente ser modificados pontualmente, por zonas ou colector 
a colector; a fim de limitar o tempo de registo e leitura e o espaço de memória 
auxiliar necessário para a gravação desta matriz e dado que em regra os 
elementos de cada coluna são iguais, a gravação desta matriz para futuras 



utilizações é efectuada exclusivamente através de um vector base, sendo as 
excepções a estes valores gravados separadamente. 

Subrotina EXCEPT 

Esta subrotina permite a entrada de excepções aos critérios de 
base. O utilizador define os colectores com excepções e os valores 
respectivos. É admitida a definição de sequências de troços consecutivos 
para maior simplicidade. 

Subrotina ZONA 

Permite a constituiçáo de zonas tipo e a definição dos critérios 
adoptados para cada uma das zonas (por exemplo capitação ou densidade 
populacional). Também admite a definição de sequências de troços 
consecutivos para maior simplicidade. 

Subrotina DADCOL 

Esta subrotina permite a leitura dos dados dos colectores de 
projectos antigos-e a sua actualização ou a introdução dos mesmos em 
projectos novos. E extremamente flexível permitindo introduzir uma grande 
variedade de dados, de acordo com as opções anteriormente definidas. O 
número mínimo de dados é de quatro por colector (designações das caixas 
de visita de montante e jusante, cota do terreno da caixa de visita de 
montante e comprimento entre as mesmas caixas), mas pode conter um 
grande número de opções, que têm que ser desdobradas em quadros 
paralelos, de um total de 32 disponíveis. 

Por essa razão houve necessidade de ser concebido um editor- 
gestor de banco de dados que optimiza a ocupação das 80 colunas do écran, 
de acordo com as opções presentes, adaptando o título das entradas as 
condições devidas, bem como a largura dos campos e as mensagens de 
erro. 

As mensagens de erro são actualizadas em cada entrada em que 
as fronteiras propostas são excedidas; por exemplo, se um utilizador 
introduzir um comprimento de 65 metros, maior do que o máximo estipulado, 
por exemplo de 60 metros, terá de confirmar esse valor para ser aceite após 
leitura da mensagem de dúvida, mas a fronteira passará a ser de 65 metros 
pois se houve uma excepção confirmada também poderá haver outras. 
Sendo necessário, a entrada de dados é dividida em quadros separados 
sendo nesse caso separados pelas características comuns, por exemplo, os 
critérios de dimensionamento introduzidos troço a troço. 

As entradas mais correntes são as seguintes, para além das quatro 
definições anteriores, quase sempre necessárias: 



a) águas pluviais 

coeficiente de escoamento 

área contribuinte, ou largura equivalente, de acordo com 
os critérios definidos no módulo INTER; só muito 
excepcionalmente esta coluna é dispensada, o que ocorre 
quando a largura equivalente é constante em toda a rede; 

b) águas residuais comunitárias 

coeficiente de distribuição de caudais; 

área de influência e densidade populacional; 

c) análise hidráulica 

diâmetro; 

cotas do colector nas extremidades de montante e de 
jusante (com ou sem cotas do terreno) ou, alternativamente, 
alturas de escavação junto as caixas de visita (com 
obrigatoriedade de cotas de terreno); 

Subrotina BACI 

Determina o número de bacias e localiza as caixas de descarga 
final, pedindo a respectiva cota do terreno; através de regras dedutivas a 
partir da numeração das caixas em geral, das caixas de descarga final e do 
título designa as bacias e pede para que a designação seja confirmada. 

Subrotina ESTR 

Estrutura de forma automática os dados dos colectores de acordo 
com o algoritmo de interpretação geométrica, avaliando potenciais erros de 
entrada de cotas, caudais de dimensionameto ou diâmetros. Determina, 
ainda, as caixas de visita de cabeceira. 



Subrotina CRUZAM 

Esta subrotina avalia se cruzamento de redes paralelas 
separativas é ou não um obstáculo. Utiliza informação específica do 
utilizador. 

Subrotina INTERP 

Interpreta uma variável alfanumérica em função de palavras chave. 
É utilizada na definição de tarefas e designações a partir da linguagem 
natural. 

6.5. PROCESSAMENTO 

O objectivo do processarnento é efectuar as operações de 
natureza matemática que foram definidas no capítulo anterior, tomando 
critérios e parâmetros definidos no pré-processamento e originando 
resultados que vão ser tratados para apresentação final no pós- 
processamento. 

A definição pormenorizada da forma como é efectuada a 
programação desta parte não é importante, devido a seguir o modelo 
conceptual. Por essa razão dá-se maior ênfase neste capítulo as fases 
visíveis ao utilizador. 

Existe alguma interface entre o utilizador e o processador no 
decorrer da execução de redes de implantação pré-definida com 
dimensionamento corrente ou otpimização heurística. Por exemplo, se num 
troço de terreno muito inclinado a velocidade máxima estiver a ser violada e 
isso correspoder a uma escavação exagerada a montante de um troço, o 
utilizador deve definir se aceita a velocidade excepcionalmente superior ou 
quer incorporar uma caixa de visita intermédia a meio do troço. Este interface 
pode ser em tempo real ou efectuado através de observações escritas nos 
quadros de saída de resultados. As observações podem ser escondidas para 
não serem acessiveis aos clientes potenciais. 

Neste caso é o programa DREN1 que coordena as várias funções 
mandando executar as subrotinas. Algumas das unidades estruturais de 
programação associadas ao programa DREN1 descrevem-se seguidamente : 

Subrotina CAUDOM 

Os caudais comunitários são calculados para uma determinada 
implantação, quer ela seja definida a partida ou parte do processo de 



optimização tridimensional. 

Os caudais são determinados para os vários anos característicos 
(num máximo de três) por troço e, globalmente, por bacias e por redes 
completas. Esta última hipótese é geradora de um quadro de resultados 
designado "Elementos de Base". 

O cálculo de caudais pluviais não é considerado nesta subrotina 
sendo incorporado no módulo CALC, incluindo a sua determinação a 
utilização de várias subrotinas. 

Subrotina CHUVA 

Esta subrotina recebe a composição e parâmetros da fórmula de 
intensidade - duração -frequência e estima, a partir de um tempo de 
concentração aproximado, um caudal pluvial inicial. O cálculo efectivo do 
caudal pluvial é efectuado conjuntamente com o próprio dirnensionamento 
de uma forma iterativa. 

Módulo CALC 

O módulo Calc inclui 17 subrotinas e funções fundamentais, que 
repartem em grande parte os valores das variáveis globais. Este módulo 
constitui o cerne de todo o modelo. 

Além de subrotinas de cálculo (hidráulicas ou de optimização) 
nclui subrotinas de apoio gráfico e interactivo a fase de execução tais como a 
contabilização do tempo decorrido e elaboração cadenciada de um contador 
de barras, desenho de uma secção com o respectivo líquido a escala da 
altura de escoamento definida, indicação contínua das características de 
escoamento do troço em processamento e colocação de mensagens na 
janela interactiva existente no canto inferior direito do écran. O aspecto do 
monitor no decorrer da execução pode observar-se na Figura A11.21. 

Algumas das subrotinas existentes são as seguintes: 

Subrotina GERA, que gera implantações de redes sob a 
forma alfanumérica, transformando malhas em elementos dendríticos; 

Subrotina ALGGEN, que acciona os mecanismos de 
genética, em optimização; 

Subrotina VIAVEL, que aplica os critérios de validação física 
e de filtragem as alternativas geradas; 

Subrotina PRODIN, que actua a Programação Dinâmica, 
excepto a reconstituição da solução, que é objecto de outra subrotina. 



Subrotina SHLMX 

Calcula a altura de escoamento máxima para uma determinada 
secção e critério de cálculo (por altura propriamente dita ou área de 
escoamento). Necessita da entrada do tipo de secção, dimensões 
definidoras, e critérios de cálculo. Esses critérios podem ser: 

- percentagem da área real sobre a área total; 

- percentagem da altura de escoamento sobre a altura máxima. 

As percentagens são geralmente definidas segundo várias gamas, 
consoante a dimensão, sendo necessário entrar com esses dados na 
chamada dessa subrotina. 

Subrotina PRESS 

Determina as características da linha piezométrica e de energia e 
outros aspectos hidráulicos associados ao escoamento em pressão. A 
actuação faz-se de jusante para montante, até a linha piezométrica ficar 
baixo da geratriz superior interior. 

Subrorina HITER 

Calcula a altura liquida de escoamento, o raio hidráulico e a 
velocidade a secção parcialmente ocupada, utilizando um método iterativo, 
conhecido o caudal, a rugosidade, a fórmula a aplicar e as características da 
secção de transporte. 

Subrotina CHEIA 

Esta subrotina calcula as características do escoamento em 
superfície livre mas a secção totalmente ocupada. Necessita da definição do 
tipo de secção e das respectivas dimensões bem como da fórmula de cálculo 
e rugosidade a utilizar. 

Subrotina CUSTOS 

Determina os custos agregados de construção das componentes 
do sistema, bem como os custos de exploração concernentes a optimizaçáo 
quando é caso disso. 



Subrotina CUSTRIÇ 

Determina os custos de construção dos colectores utilizando 
métodos mais rigorosos, por medição e orçamento. Aplica os custos unitários 
existentes e os factores locais imputáveis. O Único factor local imputável troço 
a troço, nesta fase do programa é o tipo de pavimento a ser reposto. Para 
poupar recursos computacionais os restantes factores podem ser agregados 
num único factor, definido exteriormente, tal como foi referido no Capítulo 5. 

Subrotina ANA1 FC 

Promove a análise económica comparativa, tal como foi definida 
no Capítulo 5, incluindo os custos de exploração actualizados. 

Foi dada grande atenção ao pós-processamento, adoptando-se 
características profissionalizadas de onde resultassem peças de aplicação 
directa em projecto. Aspectos secundários tiveram, assim, que ser tratados, 
tais como a elaboração de um processador de texto rudimentar, que permite 
utilizar acentos portugueses sem ser através do sistema operativo, numerar 
páginas ou quadros com números árabes ou romanos e adaptar o 
posicionamento na folha, de acordo com as opções de formatação 
anteriormente definidas. 

A definição desta e das restantes opções fundamentais de saída 
fazem-se facilmente, por simples oressionar de uma tecla, tal como se 
exemplifica na Figura A11.24. Por ex: vplo, para se alterar a forma como vão 
ser ordenados os dados dos colecto;es, para a posição "por colectores" é 
necessário carregar duas vezes na tecla F2. 

As saídas de texto podem fazer-se para uma impressora elou 
ficheiro intermédio (designado RESULT) acessível e actualizável. Neste 
último caso, a utilização potencial de um processador de texto profissional, 
permite adaptar posteriormente as saídas, tanto em termos de conteúdo 
como de formatação. As saídas gráficas podem ser dirigidas para u m a  
impressora ou para um traçador de gráficos (Plotter), após passagem 
eventual pelo monitor. 

As saídas existentes são as seguintes: 

- folha de rosto (obrigatória, para aproveitamento em projecto e 
definição do trabalho seguinte); 



- resumo dos elementos de base (não é válido para águas 
residuais pluviais); 

- quadro de cálculo de caudais por colector (para os anos 
pretendidos, sendo águas residuais comunitárias); 

- quadro resumo dos critérios de cálculo utilizados; alguns 
critérios correntes não são extraídos por poderem ser avaliados através de 
outras saídas de resultados; por exemplo, a série de secções comerciais só é 
passada a papel se não corresponder a uma série interna; 

- quadro de características de implantação em perfil 
longitudinal, que inclui além da designação dos tramos pelas caixas de visita 
extremas, o seu comprimento e diâmetro as inclinações do terreno e do 
colector, as cotas das extremidades de montante e jusante para o terreno, 
soleira do colector e as respectivas profundidades de escavação; 

- mapa de escavações, que inclui os volumes de escavação 
por troço e por colector global, integrando os volumes adicionais para caixas 
de visita e almofadas de assentamento, além de dividir os tipos de aterro, de 
acordo com a qualidade requerida pela vala tipo; 

- mapa de pavimentos; 

- resumo das caixas de visita, de acordo com a legislação 
vigente e os desenhos-tipo; 

- quadro resumo das características fundamentais da rede com 
grande interesse como indicador para financiamento e detecção grosseira de 
erros; 

- medições e orçamento; 

- mapa de trabalhos; 

- memória descritiva e justificativa tipificada, incluindo índice 
próprio e índice geral; 

anúncio; 

- processo de concurso; 

- saídas gráficas (perfis longitudinais e esquemas de redes). 

As Figuras 6.2 a 6.8 e os Quadros 6.1 a 6.9 apresentam 
exemplos das saídas atrás enumeradas. Para limitar o espaço ocupado no 
texto, optou-se por não colocar todas as componentes ( o Caderno de 
Encargos limita-se a preencher texto, enquanto o Anúncio, apresentado, 
infere as classes dos empreiteiros necessários) e de algumas só se coloca a 
primeira página ( a memória descritiva completa é muito extensa). 



Além das saídas convencionais são executados pequenos 
cálculos para rearrumação dos dados e determinação de algumas variáveis 
não passadas do programa anterior (recobrimentos ,por exemplo). As 
medições e orçamento são efectuadas com rigor nesta fase, não obstante 
terem sido efectuadas implicitamente no decorrer da optimização. As notas 
sobre as características de alguns colectores e mensagens com sugestões 
são incluídas nas colunas de observações (por exemplo impossibilidade de 
satisfazer todas as restrições, colocação de possívesi novas caixas de visita, 
profundidade máxima excedida). 

Esta parte da programação em computador do modelo, contém 
várias subrotinas, coordenadas por um programa principal designado 
DREN2, que recebe os dados de um ficheiro sequencial intermédio (PASS2) 
registado pelo programa de processamento DREN 1. 

Subrotina MEMO 

Esta subrotina gera um relatório tipificado semelhante as habituais 
memórias descritivas e justificativas. Possui um texto tipo com locais em 
branco endereçados para preenchimento com, por exemplo, o título, local, 
dono da obra, número de bacias. 

A geração é semi-inteligente, isto é, não se limita a fazer sair um 
texto tipo, preenchido nos espaços em branco, mas também possui um certo 
número de regras de inferência condicional, que o faz ser selectivo. Por 
exemplo, se, e só se, houver recobrimentos exagerados a subrotina vai 
accionar uma componente que gera texto para justificar esse procedimento. 

No estado actual do programa não podem ser alteradas estas 
regras, mas é de crer que isso seja possível no futuro. 

Subrotina CONCUR 

Tem objectivos semelhantes a subrotina MEMO mas dedica-se a 
parte do processo de concurso, incluindo o Anúncio. 

Subrotina MEDORC 

A partir dos custos unitários, das quantidades de trabalho e do 
articulado apresentado em ficheiro próprio, é determinada a composição das 
medições e orçamento e os custos parciais e totais. A mudanca de página é 
automática. Na realidade esta subrotina serve também para fazer sair o mapa 
de trabalhos sendo omitida condicionalmente a segunda parte do 
procedimento (orçamento neste caso). 

Não foi possível incluir nas saídas os cálculos auxiliares, como é 
corrente em trabalho manual, o que será objecto de tentativa futura. 



Subrotina ORDEN 

A subrotina ORDEN serve para adaptar a ordem de saída dos 
colectores nos quadros de cálculo, de acordo com a opção escolhida 
anteriormente. Além disso reformula os dados de entrada dos ficheiros 
provisórios. Com efeito, em cada quadro não são passadas todas as colunas 
a fim de reduzir o tamanho dos ficheiros de passagem. Pelo contrário esta 
fase não está condicionada por problemas de memória e o tempo de 
excução não é condicionante, mas sim a impressão. 

Subrotina CAIXAS 

Avalia o tipo de caixas de visita de cada troço e faz sair o quadro 
resumo respectivo. A especificação das características diz respeito a 
legislação normativa existente em Portugal. 

Subrotina MOVTERR 

Calcula os movimentos de terra para cada troço ou para coiectores 
e acumula tudo , apresentando tudo em quadros. Não são colocados no 
quadro colunas referentes ao empolamento, materiais sobrantes e outras 
carcaterísticas secundárias, cujo valor somado é colocado directamente nas 
medições. 

Subrotina ELPERF 

Esta subrotina está associada a saída de elementos fundamentais 
do perfil longitudinal (cotas, comprimentos e diâmetros). 

Subrotina PLOTPERF 

Traça a uma escala seleccionada (por defeito 111 00 na vertical e 
111000 na horizontal) os perfis longitudinais da rede colector a colector; 
incluindo o pente inferior, que possui toda a informação do quadro saído da 
subrotina ELPERF. 

No caso das saídas para uma impressora, dado que se destinam 
simplesmente a servir de base a posterior passagem a limpo por 
desenhador-copista, não houve na altura da publicação da dissertação, ao 
contrário da saída para plotter, possibilidade de fazer a rotação das letras e 
números quando necessário. Esta tarefa é difícil, dado não ser possível 



directamente com o software de base, mas a criação dos novos caracteres e 
sua aplicação ficará completa, porém, numa fase imediata. 

6.7. NECESSIDADES COMPUTACIONAIS 

Muitas vezes tem sido referida na bibliografia que determinado 
modelo tem poucas potencialidades práticas devido a só poder tratar um 
certo número de colectores, mas em geral não é especificado a que tipo de 
equipamento se referem as conclusões. Com as perspectivas das ciências de 
computadores não parece que este tipo de problemas venha a ser importante 
no futuro, dado que o desenvolvimento do software e do hardware é 
vertiginoso. 

Relativamente ao modelo proposto neste trabalho houve a 
intenção de o preparar para utilização em microcomputadores, tendo-se 
efectuado testes durante um período considerável, num computador pessoal 
com um processador 80286 de 640 kbytes RAM, podendo ser tratados até 
300 colectores separativos sem optimização, a excepção do método 
heurístico, e 100 colectores nos restantes casos. Para redes paralelas o 
número drecresce para cada uma delas mas cresce no total, sendo admitidos 
200 colectores de cada rede na primeira das situações. 

A aplicação a computadores mais rápidos é de interesse nas 
aplicações mais demoradas, nomeadamente na optimização simultânea. 
Contudo, se atendermos a que os programas podem ser executados 
inclusivamente durante a noite, o problema é considerado secundário, 
embora importante. Ao contrário das aplicações em computadores do tipo 
main-frame, a utilização de microcomputadores pessoais tem um custo quase 
desprezável de execução, dado que o seu valor residual, mesmo sem 
utilização, decresce rapidamente. 

Quanto a capacidade de RAM necessária é aconselhável a 
utilização dos 640 kbytes, que actualmente se encontram aproximadamente 
padronizados neste mercado. Maiores capacidades têm a vantagem de 
poder resolver em menor terr 9 problemas de maior dimensão, por 
adaptação do programa. Tambéi adaptando com um esforço mínimo o 
programa se pode usar uma capacidade inferior, 512 k bytes ou mesmo 
menos, a custa de um maior tempo de execução elou de o tratamento de 
menos colectores. 

Em termos de número máximo de colectores a experiência 
demonstrou que os valores tratados raramente são ultrapassados e quando 
tal sucede é vantajoso executar o programa separadamente dividindo a área 
total em bacias e considerando a interacção de umas nas outras. 
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Nota: Reduzido para caber na página. O caixilho corresponde a folha A4 envolvente 

Figura 6.2 - Exemplo da execução de uma folha de rosto 



Quadro 6.1 - Exemplo de um quadro de elementos de base de 
cálculo de caudais comunitários 

a u ~ ; c ~ , , j  i,; 
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NOTA: As linhas correspondentes aos caudais concentrados, aos caudais industriais e 
aos caudais pseudo-separativos só sáo incorporados quando existem 
efectivamente; 
Quando existem várias bacias a populaçáo e os caudais deste quadro 
correspondem ao total e o caudal de ponta é a soma dos caudais de ponta nas 
descargas, sendo indicadas estas notas. 



Quadro 6.2 - Exemplo de um quadro de critérios de projecto (águas 
residuais comunitárias) 
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Quadro 6.3 - Exemplo de um quadro de cálculo de caudais 
comunitários 

Quadro 6.4 - Exemplo de um quadro de cálculo de caudais 
comunitários 
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Quadro 6.5 - Exemplo de um mapa de escavações 
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Quadro 6.6 - Exemplo de uma folha de medições e orçamento 
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Quadro 6.7 - Exemplo de uma folha de um mapa de trabalhos 
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Quadro 618 - Exemplo de um quadro de resumo de caixas de visita 
-------------------------------------------------------------------------------------------_________ I @ESI6NACAO 1 PROFUNDIDADE I FORMA I GESNIVEL INUMRD DEI PUEDA HAXIHA ENTRE COLECTORES E SOLEIRA (i1 
DAS CAIXAS TOTAL DA I ------------------- I IIiTERIOR ILIG~COES 41 .......................... ----- ---------------- 

/ D E  VISITA/ SOLEIRA I P L A N P  ICOBUITUIAIADICIONALIANUTANTYIEI <=G.50 10.5-1.0 11.0-1.5 1 ) 1.50 

LEGENDA 

TC):... - Cobertura tronco-conica coi taipa de ... de diaietro 
CP - Cobertura plana coi taioa circular de ,551 de diaietro 
Ci...) - Planta circular de ... i de diaietro 

Quadro 6.9 - Exemplo de saída de indicadores da rede 

QUADRO V . 6  - RESUMO DAS C A R A C T E R I S T I C A S  DA REDE ( B A C I A  11 .l) 

r---------- 
I PARAMETRO C A R A C T E R I S T I C O S  
--------_--------_I---- 

/ COMPRIRENTO TOTAL ( n )  ' 1975.00 \ I 1 
I 1 CONPRIRENTO M E D I 0  ENTRE CANARAS ( a )  1 33.20 1 

I 1 1 I N C L I N A C I I O  M E D I A  / 
I N C L I N A C A O  M E D I A  PONDERADA ('a) 

D I A H E T R O  M E D I 0  PONDERADO i m m )  

PROFUNDIDADE M E D I A  PONDERADA ( R )  

NUMERO DE COLECTORES ( c A B E C E I R ~ S )  

ARER TOTAL (02)  

CUSTO POR METRO L I N E A R  ( e s c u d o s )  

CUSTO POR H A B I T A N T E  S E R V I D O  ( e s c u d o s )  

L 

.O9 1 
I 

200. O0 

1.87 

55000.00 

2782.00 

2337 .O0 



í n d i c e  da memória d e s c r i c i v a  e  j u s t i f i c a t i v a  

I 2 .  E leaen tos  de base 

1 2.1. A i b i t o  do p r o j e c t o  

1 2 . 2 .  H o r i z o n t e  do p r o j e c t o  

I 2.3. Populaçao e  c a p i t a ç a o  

2 4 Caudais  de i n f  i 1 t raçao  

2 .5 .  Caudais  médios 

3.1. Traçado em p l a n t a  

3.2. Traçado en p e r f i l  

3.3. Aspectos r e l a t i v o s  

4 .  Aspectos c o n s t r u t i v o s  

4.1. V a l a - t i p o  e assen t  

4.2. E q u i p a i e n t o  g e r a l  

2.6. F a c t o r  d e p o n t a e  

3 .  C r i t é r i o s  de p r o j e c t o  

Refere-se a  p r e s e n t e  memória d e s c r i t i v a  ao P r o j e c t o  de Execuçao do 
Saneamento de P l u t a o ,  r e a l i z a ç a o  Que os Serv i cos  !un ic ioa l i zados  do Sis tema 
So la r  pretendem i m p l e a e n t a r .  Ez te  esLudo S b a s e a o  nas zz iuçoes g e r a i s  
d e f i n i d a s  an te r io rmen te  pa ra  a  zona, a t r a v é s  %JO r e s p e c t i * i o  "Estudo P r é v i o " ,  
r e a l i z a d o  an t e r i o i e n t e .  

i .  INTRODUÇAO 

O p r o j e c t o  é r e a l i z a d o ,  em grande p a r t e .  po r  c l l i u l o  au tomát i co ,  
u t i l i z a n d o  um paco te  de programas de computador aenominado DRENARP. Por 
essa razao, a  preparação de dados f o i  o b j e c t o  de grande cui13do e todo o  
desenvol iv imento au tomat i zado  f o i  acomoanhado oor um t i ~ n i t ;  e s p e c i a l i z a d o  
com longa e x p e r i ê n c i a .  Neste acoipanhamenco. houve >ù:ji:,iii:ade de ã f e r i r  
u recaos:a do s is tema a  v á r i o s  i e n á r i c - .  c3  once res21tou u~  so luçao  cue 

. . 
da i  a e r m i t i r  um n í v e l  de cer . i iCa adequãùs x i  dm ia::; ~;n;2i;ado. 

Aaic ionalmente,  c z s l u a o  f o i  ccmoletado per!cia;ne:~: r e s u l t a n d o  ns 
entrega do processo de concurso  e  cons t ruçao  num orazo wi:; c u r t o ,  o  que 
c o n s t i t u í a  um dos dos pon tos  de maior  i n t e r e s s e  da 2 h a i á  ',;i;pal, em face  
da u rgênc ia  da ob ra .  

2 .  ELEHENTOS DE BASE 

2.1. RMBITD DO PROJECTO 

O p r o j e c t o  que se se ap resen ta  cobre  a  povoaçao de P lu tao ,  f r e g u e s i a  I de P i u t i o  e  concelho de Sis tema S o l a r .  T ra ta -se  de una j cv racao  com b a i x a  

Figura 6.3 - Exemplo de parte de uma memória tipo 



1 - Serv:çzs Mun1c!pali;z2os do Sistema ::lar. 

2 - Concurso público, nos termos do artigo 490 do Decreto-Lei no 225/8E 

de ' 2  de Agosto. 

3 - a )  Local de execução: Sector Ocidental do Plutão. 

b )  Empreitada de construção do Sector Ocidental da Rede Pluv~ai de 

Plut3o. 

preço-Base: 69 355 812800,  I V A  excluído. 

L - O prazo de execução da obra deverá ser igual ou inferior a 240 

dias. 

K - - 3) As condições e dema~s elementos para este concurso encontram-se 

patentes 7cs Serviços Municipalizados do Sistema Solar durante 

is ?oras de erpedlente. 

5 )  ' lata limite para se adqu;r.rem os alementss referidos 6 o 152 

3ias após a data de publ'cação deste anúncio. 

:) Os alementos anteriores ~mportam no ~cntante de 20 000$00.  

6 - a )  A entrega das propostas será feita até às . . . . .  horas do 300 diz 

I csntar do Uja seguinte ao da publicação deste anúncio no 

Didrio da República. 

b) As propostas serão enviadas para os Serviços Munic~palizados do 

Sistema Solar. 

c )  As ;repostas devem ser redigidas em português. 

7 - a) S6 podem intervir no acto público do concurso representantes dos 
concorrentes, devidamente credenciados. 

Nota: Texto incompleto e reduzido para caber na página 

Figura 6.4 - Anúncio de concurso executado pelo pós-processador 



Figura 6.5 - Exemplo de um perfil longitudinal 
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Capítulo 7 

APLICAÇAO DO MODELO 





CAP. 7 - APLICAÇÃO DO MODELO 

A aplicação do modelo descrito a casos concretos de estudo, tem 
sido efectuada continuadamente, através de uma versão especialmente 
elaborada para esse efeito, como foi referido no capítulo anterior. Nesta 
dissertação torna-se fundamental, para a caracterização do seu 
funcionamento a apresentação de exemplos específicos, o que se fará no 
capítulo presente. 

O modelo prevê inúmeras hipóteses e, por essa razão, torna-se 
inviável verificá-las todas. Foram, portanto, escolhidas algumas das situações 
mais típicas, a título ilustrativo, com o objectivo de cobrir um conjunto 
alargado. As aplicações apresentadas correspondem quer a partes de 
estudos já efectuados na realidade, quer a casos sintéticos com objectivos 
académ icos. 

A fim de limitar o volume deste capítulo os resultados apresentados 
limitam-se, quase exclusivamente, as condições de índole hidráulica e 
construtiva, que melhor podem caracterizar os resultados do modelo, em 
redes de pequena dimensão. 

7.2. HIPÓTESES DE BASE COMUNS A TODOS OS EXEMPLOS 

Todos os exemplos (a execepção do primeiro ligados ao 
dimensionamento) têm algumas características comuns, que serão 
verificadas se não for referido nada em contrário. Fundamentalmente é 
seguido o Quadro 6.2, cujos pontos 1 a 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16 e 18 a 21 são 
válidos de uma forma geral para o dimensionamento de qualquer tipo de 
rede. 0 s  restantes critérios são válidos só para o dimensionamento de 
colectores a transportar águas residuais, a excepção do diâmetro mínimo que 
aqui se considera igual a 200 mm em todos os casosl. 

1 Os 192 mm apresentados no exemplo do Capítulo 6 referem-se a 
colectores de PVC rígido, sendo este valor o correspondente interno a um 
diâmetro nominal de 200 mm. 



Deve notar-se que o não estabelecimento de restrições para a 
velocidade e para a altura de escoamento, corresponde a admitir a auto- 
limpeza somente garantida pelo poder de tansporte, embora num exemplo se 
explore outra condição. 

Outras características a considerar são as seguintes: 

a) em geral: 

- secções circulares; 

- coeficiente de rugosidade de Manning-Strickler: 75m113s-1 
(no Exemplo 1, também é usada a mesma fórmula e o mesmo 
coeficiente); 

- custos calculados a partir dos custos unitários do Apêndice VI 
admitindo: 

escavação em terreno composto, homogéneo na área de 
projecto, possuindo em média 15% de rocha dura, 25% 
de rocha branda e 60% de terra; 

pavimentos de qualquer natureza; 

- um único material na rede, sendo: 

grés cerâmico no caso das redes de águas residuais 
domésticas (prosseguindo com fibrocimento revestido 
não existindo diâmetros comerciais disponíveis); 

betão em redes de águas residuais pluviais ou unitárias; 

- caudal mínimo para cálculos: 1 Us. 

b) só para o transporte de águas residuais pluviais: 

- altura total disponível para escoamento; 

- recobrimento mínimo: 1,20 m; 

- velocidade máxima: 5 mls; 

- poder de transporte mínimo: 4NIm2; 



- caudais pluviais calculados através de2 i = 259,26 TC-09562 
(para um período de retorno de 5 anos na zona predominante 
do País), por defeito no modelo, com os símbolos definidos 
anteriormente; o tempo de entrada é igual a 10 minutos e o 
tempo de concentração mínimo é de 15 minutos. 

c) só para o transporte de águas residuais comunitárias: 

- caudal industrial e pseudo-separativo nulo; 

- caudal de infiltração com base em 0,8 Us.Km; 

- caudal doméstico médio por troço calculado através de um 
coeficiente de distribuição fornecido exteriormente; 

- coeficiente de afluência: 0,80; 

- factor de ponta de acordo com o Quadro 4.1 (mencionado 
como "segundo ISTIOMS" na parte interactiva do programa 
de computador). 

7.3. EXEMPLO 1 : Análise hidráulica de dois emissários 
unitários de secção trapezoidal 

O exemplo inicial está pouco de acordo com os elementos 
definidos no subcapítulo 7.2. Trata-se de dois pequenos emissários, 
contituídos por quatro troços sem junções, de uma rede unitária, existente na 
realidade, com secções circulares na zona de recolha de caudais, mas com 
emissários trapezoidais a céu aberto. A análise refere-se a situação de 
estiagem, não se admitindo alterações ao caudal de entrada (inclusivamente 
de infiltração) ao longo do percurso. 

A Figura 7.1 apresenta um esquema dos emissários com os 
dados relevantes. Optou-se, na entrada de dados, por seleccionar a hipótese 
de definir as inclinações através das cotas de soleira na extremidade de cada 
troço com omissão das cotas do terreno, não sendo possível obter o quadro 
de características de implantação, por essa razão. 

Deve referir-se, também, que, no caso presente, a noção de caixa 
de visita tem que ser flexibilizada, correspondendo a mesma a um perfil 
transversal a separar troços de igual inclinação e directriz. O titulo do quadro 
deverá ser flexibilizado no futuro para atender a este pormenor. 

Nos Quadros 7.1 e 7.2 apresentam-se os resultados da análise 
hidráulica, com a verificação do poder de transporte para 50% do caudal. 
Esta percentagem pode ser alterada e, se for nula, a coluna é omitida. 

-- 

2 Os símbolos têm o significado definido anteriormente. 



NOTA: As cotas da soleira do canal estáo colocadas por cima dos perfis de transição 
e por cima dos troços entre perfis encontram-se os comprimentos respectivos; 
as características das secções encontram-se no texto. 

Figura 7.1 - Esquema dos dados dos colectores do Exemplo 1 

O aparecimento de colunas relativas a cotas piezométricas, na 
análise hidráulica, deve-se ao facto de poder existir escoamento em pressão, 
ou escoamento condicionado a jusante, e ser necessário avaliar a posição 
da subida da superfície piezométrica. No entanto, no caso particular, isto não 
sucede. 

Pode concluir-se deste pequeno exemplo que o modelo tem 
potencial para tratar situações muito diferentes das mais corrente, não só em 
termos de processamento, como em termos de entrada de dados e arranjo 
final dos resultados. Esta é, sem dúvida, um dos pontos de maior interesse na 
aplicação prática, que necessita de instrumentos que se adaptem a situações 
muito diversas, sem perda de funcionalidade e eficiência. 

7.4. EXEMPLO 2 : Análise da auto-limpeza numa rede 

É no caso das redes separativas domésticas que a análise da  
auto-limpeza é mais importante. Por essa razão foi escolhida uma pequena 
bacia doméstica, com alta ocupação populacional (um total de 3333 
habitantes com capitação de 125 Uhab.dia no horizonte de projecto) com 8 
colectores e 3 caixas de cabeceira, para ilustrar sinteticamente a aplicação 
do modelo a resolução deste problema. Para melhor caracterização foi 
adoptada uma topografia do terreno completamente plana. Na Figura 7.2 
apresenta-se um esquema da implantação dessa rede. 



Quadro 7.1 - Características hidráulicas obtidas para o Exemplo 1 
(continua) 

DIWENÇOEÇ DF 
SECCAO (BASE 
r L A R G r U L T .  

m 

1.14*1.66s.5 
.83*1.02*.5 
.91*1 .O8*.5 
.b8*.98*.5 

PODER P i  
TFiftl!SF.. 
(Oprj '?) 

lit'ri? 

Quadro 7.2 - Características hidráulicas obtidas para o Exemplo 1 
(continuação) 

CAIXAS DE V I S I T A  CAUDAL DE I DIHENÇOES DE 
SECCAO (BASE 
*LARGtALT.  

D 

.7*1.65*.32 

.7t1.65t.32 

.63#.85*.32 

.63*.85t.32 

PROJECTO 
L I 5  

69.40 
69.40 
69.40 
69-40 

HONTANTE 

SECÇOEÇ A CfiUUAL UE FROJECTO 
I 

I I t I C L I N A  
NRÇRS D A .  
P IEZGi l .  

mln 

.O02 

.O02 
,002 
,012 

- 

JUSAt lTE VEL. ALT. R.HIDR. P.19.  
QIS m n 111m2 

6.2 6.1 
b.3 6.2 
6.4 6.3 
6.5 6.4 

ílpro j .  
~- 
Q che ia  

X 

.24 

.23 

.40 

.I6 

ÇECCAO CHEIA  

VELOC. 
a15 

CAUDAL 
1 1 s  

.77 290.6 

.82 358.1 

.74 174.8 
1.89 447.0 



NOTA: O terreno é considerado completamente plano à cota 99,OO m. 

O comprimento de cada troço 4 o indicado na figura (sem escala) 

Figura 7.2 - Esquema da rede do Exemplo 2 

Os resultados que se vão descrever não têm o objectivo de 
aprofundar o estudo das soluções a encontrar para o problema da deposição 
de sólidos, nem alcançar critérios de sensibilidade mas, somente, mostrar a 
viabilidade da utilização do modelo nesta situação. No outro caso, deveria 
ser adoptada uma rede real típica ou considerado um conjunto de hipóteses 
caracterizadoras. 

A solução económica encontrada, cujo custo total actualizado é de 
cerca de 2 280 contos, nas condições simplificadas descritas no Capítulo 5, 
consiste na omissão de todas as CCV. O modelo só f o r n e c e u  
automaticamente o resultado final mas, a fim de analisar o assunto, foi 
efectuada uma corrida suplementar, inviabilizando a solução preconizada 
por condicionamento de cota a chegada. 

Verificou-se, assim, que o custo mínimo é cerca de 30 % inferior a 
hipótese de colocação de uma CCV na caixa de visita "a4.3", que passou a 
ser a nova solução do problema. As restantes alternativas, cujas 
combinações incluíam CCV nas outras cabeceiras, por possuirem um efeito 
marcadamente local, introduziram custos adicionais exagerados, devidos a 
exploração. 

A razão da discrepância dos valores poderá ser devida a uma má 
estimativa dos custos de exploração, situação que tem que ser averiguada 
posteriormente, tal como foi referido no Capítulo 5. Não se pode deixar de 
referir, porém, que a rede tem condições especiais. 

Se por um lado, a sua topografia plana propicia a propagação das 
escavações adicionais para jusante, por outro, o reduzido comprimento da 
rede faz limitar muito o volume adicional. Além disso, o caudal tem um valor 
anormalmente elevado para cabeceira e,  a partir da junção "a4" as hipóteses 
com ou sem correntes de varrer passam a ser paralelas, por ficar garantida 
automaticamente a auto-limpeza, tal como se pode observar no Quadro 7.3. 



automaticamente a auto-limpeza, tal como se pode observar no Quadro 7.3. 

Em situações práticas a solução deverá ser encontrada com muito 
critério, mas este exemplo simples faz julgar que, em muitos casos as 
câmaras de corrente de varrer estão a ser utilizadas em Portugal de uma 
forma antieconómica, especialmente por serem colocadas em excesso. 

Efectuou-se, ainda, um teste, tendo como objectivo averiguar as 
implicações da mudança de critérios de auto-limpeza nos resultados finais. 
Dos resultados suplementares conclui-se que o critério (único) do poder de 
transporte é menos rigoroso do que o critério da velocidade mínima de 0,60 
mls, tendo originado custos inferiores em cerca de 2% no caso estudado. A 
análise dos Quadro 7.3 e 7.4 e da Figura 7.3 ajuda a compreender este 
resultado, embora o principal objectivo desta apresentação seja permitir 
observar que a partir da junção "a4" tudo é paralelo ou coincidente. 

Na solução encontrada as condições hidráulicas são 
condicionantes (a inclinação do colector é quase sempre igual a mínima 
viável para atingir o poder de transporte mínimo) e quando isso não acontece 
a inclinação mínima construtiva origina capacidade de transporte suficiente, 
sem mudar o diâmetro, situação muito vulgar nas redes domésticas. Por essa 
razão a utilização do algoritmo heurístico de optimização, nestas redes, é 
geralmente apropriada. 

Os Quadros 7.4 e 7.5 apresentam as características hidráulicas e 
as características de implantação de uma das hipóteses estudadas, que 
consistiu na consideração de uma única CCV na caixa de visita "a5" e os 
critérios gerais. 0 s  resultados apresentados coincidem com os da solução 
óptima, a excepção do troço "a5-a4", influenciado pela CCV. 

Quadro 7.3 - Comparação de hipóteses de auto-limpeza 

TROÇO 

a5-a4 
a4-a3 
a3-a2 
a2-a1 

a4.1 -a4 
a4.2-a4.1 
a4.3-a4.2 

NOTA: 
Hipótese 1 : Nenhuma CCV e velocidade superior a 0,6 mls 
Hipótese 2: 3 CCV 
Hipótese 3: CCV em "a5" e poder de transp. >= 2 NIm2 

PODER DE TRANSPORTE 
hipótese 1 

2.40 
2.03 
2.22 
2.26 
2.4 1 
2.55 
2.64 

hipótese 2 

1.41 
2.03 
2.22 
2.26 
1.52 
1.15 
1.12 

hipótese 3 

1.41 
2.03 
2.22 
2.26 
2.1 8 
2.1 1 
2.0 6 



LEGENDA: 
1 , 8 1  I a  linha: 3 CCV 

2Vinha: V>=0,60 m/s , em tudo 
3Vinha: PT>=2 N/m2. mas CCV em "a5" 

* A  l9 linha indica altura de escavação. 
- A  2' e jP linha indicam aumentos de altura de escavação em relação à I a  linha. 

Figura 7.3 - Comparacão de escavações em várias hipóteses 
de auto-limpeza 

Quadro 7.4 - Características hidráulicas de uma alternativa do 
Exemplo 2 

B I A ~ ~ E T K O ~  INCLINA / SEECRO CHEIA I g P l ~ j .  ~ S E C C B E S  A CAUIAL PP(~;ELT~ 

i 
.;c. ., < ' 

,inLn?i ~n 
I -+------ 

PIEZCH. 1 VELOC. 1 CAUDAL ' 2  c h z i r /  VíL. L i .  B.912R. P.T?. 
aia 1 i 1 1;s / l i 5  ri a #ia2 / 



Quadro 7.5 - Características de implantação de uma alternativa do 
Exemplo 2 

C n I i A Ç  ÚE : ' IS IT I ;  j C O N P R I -  
i HENTO E H  

HÜHTANTE J U S A N T E  i P L A N T A  

I 

L I A N E T H O I  ; H C L I N L C O E S  CÜ C L T A S  D E  MONTAHTE j G i k j  DE J U S A N T E  i 
M O H I N A L  j 

! TERRENO ICOLECTOR TEERENO /COLECTOR ! TRGB. i TERKENO I COLECTOR / T n a a .  1 

7.5. EXEMPLO 3 : Redes em paralelo 

O problema a estudar neste subcapítulo é o de uma pequena rede 
parcial, retirada de um caso prático concreto, possuindo uma parte em que se 
colocam, com traçado fixo, colectores separativos de águas residuais 
comunitárias paralelamente a colectores separativos de águas residuais 
pluviais. Um esquema dessa rede pode observar-se na Figura 7.4. 

A rede doméstica recebe um caudal concentrado na caixa de 
cabeceira (14) correspondente a um sistema elevatório que reúne os caudais 
de outra bacia (Bacia 16). Na caixa de vista "1 " vai reunir-se outro interceptor 
prosseguindo aí a rede, mas o nosso problema só se define dentro dos 
contornos apresentados no esquema. 

0 s  resultados mais importantes podem ser observados nos 
Quadros 7.6 a 7.9. Da sua análise pode verificar-se a influência que o 
colector pluvial exerceu sobre o dimensionamento do colector doméstico. No 
cruzamento principal (troço 12.1 -1 2 do colector doméstico) a escavação 
devida ao atravessamento subiu ligeiramente. 

A partida uma profundidade de soleira de 1,60 m seria suficiente, 
dado que a inclinação do terreno neste troço (2,37 %) é favorável ao 
escoamento com o mesmo diâmetro, garantindo as condições de auto- 
limpeza. No entanto, essa profundidade pasou a 1,85 m, igual a altura de 
escavação do colector pluvial no local (1,45 m) acrescido de uma distância 
mínima entre colectores (0,20 m) e do diâmetro do próprio colector (0,20 m). 

A rede por ser muito pequena não pode reflectir situações mais 
complexas em termos de optimizaçáo, sendo fundamenta lmente 
condicionada por razões hidráulicas. Noutras condições (caudais maiores 
essencialmente) poderia haver a alternativa da chegada com mais do que 



Figura 7.4 - Planta pré-definida para o Exemplo 3. 
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Quadro 7.8 - Resultados da implantação do Exemplo 3: colector 
doméstico 

Quadro 7.9 - Resultados da implantação do Exemplo 3: colector 
pluvial 

------ 

: a I x A s  O E  s r s : T a  
N O N T A N T E  J U S A N T E  

C A I X A S  D E  Y I Ç I T A  I I 3 8 7 R I E E N T O  1 I N C L I N A C O E S  1 0  COTAS DE N O N T A N T E  1 C O T A S  DE JUSANTE 

I N C L I X A C O E S  DO 
TERRENO COLECTOR 
' 
.---- ------- 

3 9  4.69 
3.;8 :.'I8 
6.32 6.32 
3.28 3.28 
1.98 1.98 
1.20 1.20 
2 . 3 8  2.37 
3.33 3.33 
5.83 5.23 

13.00 5.20 
--- 

I-- , MONTANTE J:'S~'I!ITE ( ! 7EBRFNO C?LECTOR T I R R .  C O L .  T R A B .  1 TERA.  C O L .  T R A 8 .  

i ! 1 
I " 

t 
I 

------- 
COTAS O[ M O N T A N T E  
T E R R .  C O L .  T R b 8 .  

R R R  

218.88 217.48 1.40 
216.91 215.46 1 .45  
214.84 213.39 1.45 
211.05 209.55 1.50 
209.08 207.53 1.55 
207.89 206.09 1 .80  
207.18 205.38 1.80 
206.80 205.00 1.80 
204.80 202.64 2.16 
201.30 198.72 2.58 

m R r n i n  m n 

----- 
C O T A S  3E J U S A N T E  
T E R R .  i D L .  lRA8. 

m n m  
---- 

216.91 215.51 1 . 4 0  
214.84 213.39 1.45 
211.05 209.60 1.45 
209.08 207.58 1.50 
207.89 206.34 1.55 
207.18 205.38 1.80 
206.80 205.00 1.80 
204.80 203.00 1.80 
201.30 199.50 1.80 
200.00 198.20 1.80 



um diâmetro, sendo alterado o caminho óptimo, com origem na descida 
adicional provocada. Também a cota poderia ter baixado mais, se o terreno 
fosse pouco declivoso. 

7.6. EXEMPLO 4 : Optimização da localização de uma estação 
elevatória 

Neste exemplo adopta-se a rede do esquema da Figura 7.5, 
traçada a computador através de um plotter. O perfil longitudinal do terreno 
no colector principal pode observar-se na Figura 6.5, embora o colector aí 
esteja traçado para a hipótese de inexistência de restrições. 

A sua descarga é um interceptor existente, cuja cota de soleira e 
diâmetro não podem ser atingidos pela solução de escavação mínima. Não 
se admitindo a substituição do interceptor vai ser projectado um sistema 
elevatório. Localizar esse sistema de forma a minimizar os custos totais 
actualizados (elevação e transporte gravitico) é o objectivo da aplicação do 
modelo. 

As restrições a alcançar na descarga são as seguintes: 

- diâmetro menor ou igual a 300 mm; 

- cota da soleira a chegada situada entre 99,4 m (recobrimento 
mínimo) e 97,OO m (recobrimento máximo). 

A fim de ilustrar mais algumas facetas do modelo, admite-se que a 
rede tem entradas concentradas, que correspondem as seguintes condições 
de fronteira a montante: 

afluência a caixa de visita "1 5": 

População ............................... 2000 habitantes 

Diâmetro ....................................... 200 mm 

.............................. Recobrirnento 1,75 m 

afluência a caixa de visita "1 6": 

População .................................... 3000 habitantes 

. A  Diametro ................................ 250 mm 

Recobrimento ............................ O m 



Figura 7.5 - Esquema em planta da rede do exemplo 4 



As entradas populacionais concentradas são indispensáveis para 
definição do factor de ponta nas condições gerais indicadas anteriormente. 
Se, em vez de população concentrada, fosse colocado o caudal afluente 
concentrado (obrigatoriamente médio, excepto se o factor de ponta for 
constante) seria necessário estipular um critério de cálculo do factor de ponta 
em função do caudal médio, o que é possível no modelo. O Quadro 7.10 
apresenta o cálculo dos caudais nas condições consideradas. 

Devido as restrições mencionadas, a rede, que poderia ser traçada 
totalmente com 200 mm de diâmetro num outro perfil longitudinal, toma 
características diferentes, tal como se pode verificar nos Quadros 7.1 1 a 
7.12, que apresentam os aspectos hidráulicos e a implantação, sem estação 
elevatória. 

A fim de limitar a dimensão consideraram-se hipóteses de 
implantação da estação nas caixas "9", "3", ou "2", a partida, potencialmente 
mais elegíveis. Não foi admitida qualquer conduta elevatória extensa. 

0 s  resultados finais permitiram obter um custo total actualizado 
mínimo de 7 497 contos, com a estação colocada na caixa "9". O 
desmembramento das soluções para efeito de investigação permitiu 
encontrar valores muito semelhantes na hipótese mais económica3 de 
localização da estação na caixa "3" (superior em cerca de 3%. 

Uma das razões que justifica a solução encontrada deve estar 
relacionada com o caudal de bombagem, de valor inferior, embora os custos 
de exploração não sejam, no caso presente, tão condicionantes como no 
Exemplo 2. 

Foram, por fim, alteradas as restrições, para análise do 
comportamento, com as mesmas conclusões. Na Figura 7.1 3 encontram-se 
os dados da implantação da rede, admitindo um incremento de 50 mm nas 
restrições do diâmetro e a localização da estação elevatória. 

7.7. EXEMPLO 5 : Optimização da implantação em expansão 

Na Figura 7.6 apresenta-se esquematicamente parte de uma rede 
doméstica existente, constituída por 10 caixas de visita (4 das quais de 
cabeceira) a ligar 9 colectores e o esboço de uma rede a construir numa 
zona nova cuja ligação se deve efectuar aos colectores existentes da 
maneira mais económica. 

Trata-se, portanto, de um problema complexo, em que é 
necessário determinar a implantação e o perfil óptimo dos colectores novos, 
os pontos de ligação a rede nova (número e composição de bacias) e a 
eventual substituição dos colectores existentes. 

3 A melhor combinação de alturas de elevação e escavações adicionais. 



Quadro 7.10 - Cálculo dos caudais no Exemplo 4 

Quadro 7.1 1 - Características hidráulicas do Exemplo 4 

- - ICRIIRS DE VISITA  CAUDAL DE!DI~HETROI INCLINA SECCAO CHEIA / ~ p r o ) .  ~SECC~ES R CAUDAL DE FHBJECTIII 

CAOOAL DOMESTICO 
CAIXAS DE VISITA 

DE DE PONTA 

MOWTruiTE 

- - 

Nota: Nas condições particulares, este quadro coincide nas hipóteses de 
existência ou não de estação elevatória, embora s e  pudesse ter deixado 
decrescer o diâmetro após a EE. 

CAUDAL 

DE 
DIHENSI- 
ONAHENTOI 

(L/s) 

5.1 
.7 
.7  
1.7 
.7 
. 7  
1.6 
1.8 

.7  
7.2 
11.9 
12.0 
12.9 
14.2 
14.3 

CAUDAL DE 
IWFILTAACAO 

i ' INACAO - [ HONTRHTE ( JUSANTE PROJECTO INOHINAL ,PIEZOH. VELOC. CAUDAL ! R  c h e i a /  VEL. A L T .  F,.HIOF. F .V,. 
1 

no Tnoco 
(11s) JUSANTE 

I I 

AcunuL. 
(LISI  

15 14 
12 10 
11 1 O 
1 O 9 
8 6 
7 6 
b 5 
5 3 
4 3 
16 14 
14 13 
13 9 
9 3 
3 2 
2 1 

ii5 I 1. I I i B I S  1 115 1 )i 115 D s d / & ?  i 

.O2 .O2 

.O4 .O4 

.O6 .O6 

.O3 .13 

.O5 .O5 

.O2 .O2 

.O3 -10 

.O4 .14 

.O4 .O4 

.O5 .O5 

.O6 -13 

.O6 .18 

.O6 .37 

.O4 .59 

. O4 .64 
I 

no riroco 
(habi t. ) 

2100 2100 
1 O0 100 
100 1 O0 
100 300 
100 100 
1 O0 1 O0 
1 O0 300 
100 400 
1 O0 1 O0 
3000 3000 

O 5100 
O 5100 
O 5400 
O 5900 
O 5900 

~ c u m i l .  
(habi t. ) 

2.43 2.43 
.12 .12 
.12 -12 
.12 .35 
.12 .12 
.12 .12 
-12 -35 
.12 .46 
.12 .12 

3.47 3.47 
.O0 5.90 
.O0 5.90 
.O0 6.25 
.O0 6.83 
.O0 6.83 

no Tnoco 
(Lls) 

2.1 5.11 
5.5 .64 
5.5 -64 
4.4 1.53 
5.5 -64 
5.5 .64 
4.4 1-53 
3.5 1.62 
5 -5 .64 
2.1 7.14 
2.0 11.81 
2.0 11.81 
2.0 12.50 
2.0 13.66 
2.0 13.66 

I 

~ c u n u ~ .  
(11s) 

PonTA Acunu~. 
(L/s) 



Quadro 7.12 - Características da implantação do Exemplo 4 sem EE 

: C A I X A S  DE ; I S I T A  / COHPRI-  ( D I A ~ ~ E T R O /  IMCLINACOES DO COTAS DE MONTANTE i COTAS DE JUSANTE 1 

Quadro 7.13 - Características de implantação do exemplo 4 com 
novas restrições e inclusão da EE 

I 
I IIENTO E H  INOHINAL I i 

1 TERRENO /COLECTOR Í TERBEHO /COLECTOE i TRAB./ TEPEEXD ~COLEETCR i TEAR. 
I 
I j I t 

I I 
i 

j l ~ j m ~ m I ~ ~  I P j a a j  i j A 

j i I I 

, 

i 15 li 1 50.00 / ~ 2 0  / 3.33 2.17 id i .00  19.05 1 l52.OC 98.40 l.bO 
12 , . 

I 1.50 1 152.50 100.90 1.60 1 102.00 100.15 1.85 
j 11 i O 1.51 1 102.50 190.90 1 . 6 0 !  1 ~ ~ . 0 0  99.04 2.16 

! 3 rr -,., j .IJ.LV 1 250 f - . i a  .50 1 1 9 0 . 0 0  0 3 . 6 0 i  100.13 96.12 2 . 9 ? 1  
! - 
i I C i 1 55.901 250 1 -1.64 .50 / 130.10 96.12 3 . 9 7 1  1 9 . 0  95.85 5 . 1 5 1  

I 

i 10 4.05 

3 b .77 1.47 
" 

I ,  i 2.50 2.50 
i 5 5 1.10 

102.00 79.84 2 .161  97.50 97.90 1.69 
102.00 iUO.40 C 1 1 99.45 2.05 
l l? .00  lU0.40 1 1 1 . 5  99.90 1.M 
101.50 E . 4 5  2.05 1 101.53 99.01 2.49 

* 

COTAS DE JUSAIITE 

i 3 1.34 1 1 ~ 1 . 5 0  97.01 2 . 9  i~u.01; s8.bo 1.60 

i *  3 3.64 3.64 102.00 i06.40 1.69 1U0.00 98.40 1.60 i 15 : 4 -50 1 100.00 97.75 2-25 1 l i l . f i l  91.45 2.55 
1 I +  13 70 .001  250 1 1.43 100.00 ?7.45 2.55 39.00 97.10 1.90 
i i 3  
i 

9 70.00 1 250 1 - .?l 
l 

1 9 9 . G  77.10 90.5Q 96.75 2.75 
3 1 7 0 . 3 0 1  250 j - . i 1  .50 ??.50 96.75 i::! 1 100.00 96.40 3.60 

COTAS DE I IWITMTE DIAIIETRO 
nonrnnL 

II 

250 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

COIIPRI- 
IIEHTO rn 

PLAIITA 
I 

30.00 
50.00 
70.00 
40.00 
65.00 
20.00 
40.00 
45.00 
55.00 
60.00 
70.00 
70.00 
70.00 
55.00 
55.00 

TRA8. 
I 

TERRENO 
I 

TERRENO 
I 

CAIXAS DE V I S I T A  

100.00 98.35 1.65 
102.00 100.15 1.85 
102.00 99.81 2.16 
99.50 97.90 1.60 
101.50 99.45 2.05 
101.50 99.90 1.60 
101.50 99.01 2.49 
100.00 98.40 1.60 
100.00 98.40 1.60 
100.00 97.40 2.60 
99.00 97.05 1.95 
99.50 96-70 2.80 

100.06 97.55 2.45 
100.10 97.27 2.83 
101.00 97.00 4.00 

COLECTOR 
I 

IIOHTRWTE 

101.00 99.00 2.00 
102.50 100.90 1.60 
102.50 100.90 1.60 
102.00 99.84 2.16 
102.00 100.40 1.60 
102.00 100.44 1.60 
101.50 99.45 2.05 
101.50 99.01 2.49 
102.00 100.40 1.60 
100.00 97.70 2.30 
100.00 97.40 2.60 
99.00 97.05 1.95 
99.50 97.90 1.60 
100.00 97.55 2.45 
100.10 97.27 2.83 

COLECTOR 
I 

IHCLIHIICOES DO 

J U W T E  TRA8 . 
I 

. 
TERREHO 

t 

15 14 
12 10 
I1 10 
10 9 
8 6 
7 6 
6 5 
5 3 
4 3 
16 14 
14 13 
13 9 
9 3 
3 2 
2 1 

COLECTUR 
t 

3.33 2.17 
1 .O0 1.50 
-71 1.51 
6 -25 4.85 
-77 1.47 

2.50 2.50 
.OO 1.10 
3.33 1.34 
3.64 3.64 
.OO .M 
1.43 .50 

- .71 -50 
- .71 .50 
- .18 -50 
1.09 .50 



Além dos dados apresentados e dos dados gerais considerou-se 
uma distribuição populacional de 100 habitantes por colector, 
independentemente do seu comprimento, e uma capitação de 150 Uhab.dia. 

O modelo utilizou o algoritmo genético para solução do problema 
principal, tendo sido fornecida uma solução tentativa (semente) com todos os 
troços na direcção do sentido topográfico. 

A solução encontrada (Figura 7.7) revelou, porém, muitos troços 
contrários ao sentido natural, necessários para concentrar o caudal e 
diminuir as inclinações mínimas admissíveis, permitindo, assim, uma solução 
viável a custos mínimos. Ela é, nos casos de expansão, fortemente 
condicionada hidraulicamente, para permitir chegar a um nível compatível 
com as cotas dos colectores existentes, inviabilizando um grande numero de 
alternativas. 

No Q u a d r o  7.14 pode observar-se o resultado da análise 
hidráulica, antes de serem somados os novos caudais, podendo concluir- 
-se que a rede ainda tinha suficiente folga hidráulica. O Quadro 7.15 
apresenta as correspondentes condições topográficas, informação 
necessária para o modelo funcionar, em termos de análise da capacidade de 
suporte e encontro de cotas. 

Os últimos quadros deste exemplo (Quadros 7.16 e 7.1 7) são 
relativos as características da rede económica conjunta. 

Colector novo obrigatdrio 
Colector existente (200 mm) 

Figura 7.6 - Dados do Exemplo 5 



Quadro 7.14 - Características hidráulicas da rede existente antes 
da expansão 

Quadro 7.15 - Topografia do terreno e colectores existentes 

INCLINA 
NACAO D A .  
P I E Z O M .  

0 

' C A U D A L  O E I D I A H E T R O  

1 
PROJECTO INOHINAL 

L/s j ma 

----------- 
t A r x A s  ot VISITA 

MONTANTE 

-- 
E 6 E 1 
E1 E 2 
E7 E 4 
E5 E 4 
E4 E 2  
E2 E 3 
E10 E 9 
E 9 E 8 
E 8 E 3  -- 

J U S A N T E  

------i------i 

s ~ c c A o  CXEIA /-&O]. ~ s C c C o E s  A CAUDAL DE PROJECTO1 

! .O0 1.514 
1.46 1.700 

1.000 
1 .O0 1.467 
1.91 1.029 
2.31 ,500 
1.00 1.500 
1.45 1.500 
1.95 1.000 

VELOC.  
m / ~  

A 

C A U D A L  Q cheia1 V E L .  ; l T .  4 . H I D R .  P . T R .  
11s I % I i i s  i R N/n2 

I 

1.25 39.4 / 2.54 / 5 3  0 2 2  .:I 2.11 
1.33 41.7 3.51 1 . 62  ,025 2 2.76 

i --- r------ 
I 

1.02 32.0 
1.23 38.7 
1.03 32.4 

.72 22.6 
1.25 39.2 
1.25 39.2 
1.02 32.0 

3.13 / .45 ,324 .:I 1.53 
2 . 5 8 1  .52 ,022 .:i 2.05 
5.87 1 .56  ,933 .S: 2.11 

10.21 1 .46 ,343 .V: 1.31 
2 . 5 5 1  . 5 3  .O22 1 2.09 
3.72 1 .59 .O26 '32 2.49 
6 . 1 1  1 . 5 b  ,033 .?2 2.09 

- - - - -L i  - - - - - -  



Colector novo obrigatório 
0- Colector existente - Colector substituído 
.=---. Colector facultativo conside- 

Figura 7.7 - Resultado da implantação do Exemplo 5 



Quadro 7.16 - Condições hidráulicas na rede expandida 

-------- 
C A I X A S  D E  V I S I T A  1 
? O N T A N T E  J U S A N T E  / 

-- 
C A U D A L  D E  I D I A M E T R O  
D I M E N S I O N .  

L / S  

( S E C C A O  T O T .  C H E I A  
I V E L O C I D .  C A U D A L  

1 1 s  

----- 
S E C C A O  D E  P Q O J E C ' ?  I PODER 3 E  
, , r ,  
r:;. A-;. ' .  k ' ;V?.  I T R A N S P O R T E  

m / s  n B 
i 

N / m 2  





CAPITULO 8 

CONCLUSÓES E SUGESTOES PARA A CONTINUAÇÁO 
DA INVESTIGAÇÁO 





CAP. 8 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA A 
CONTINUAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

8.1. CONCLUSOES FINAIS 

Sem pretender substituir o técnico especializado, a quem cabe a 
verdadeira decisão, dado assentar num sistema parcialmente pericial, o 
modelo DRENARP, objecto da presente dissertação, representa uma 
ferramenta simples que, ao contrário de outros trabalhos da mesma área, tem 
condições para ser utilizado, na prática, por técnicos ligados a drenagem das 
águas residuais comunitárias e pluviais. Constitui, ainda, uma excelente 
base de apoio a decisão em planeamento, projecto e exploração, permitindo 
gerar alternativas e fornecer soluções de custo mínimo ou averiguar o estado 
hidráulico das redes existentes. 

Este modelo foi levado em muitos aspectos até um nível de grande 
pormenor e profissionalização, possibilitando liberdade de manobra ao 
utilizador e fornecendo como resultados as principais peças que são 
requeridas para aplicação directa em estudos e projectos de engenharia. 

Outra das finalidades do programa é o treino de técnicos e 
estudantes ligados ao assunto, especialmente das áreas de Engenharia 
Sanitária, Engenharia Civil e afins. Para esse efeito foi instalado um leque 
alargado de opções de comando e de tarefas realizáveis, que possibilitam 
atingir desde a quase total automatização até ao controlo mais 
personalizado, com a hipótese de poder accionar tarefas pouco correntes ou 
pouco eficientes. O domínio da relação técnica causa-efeito, faz com que o 
utilizador evolua aumentando a sua sensibilidade. 

Relativamente aos aspectos de optimização tridimensional 
mostrou-se a impossibilidade de recorrer a uma ferramenta completamente 
satisfatória para problemas reais, nomeadamente através de algoritmos 
estanques padronizados, embora se vislumbre algumas possibilidades com 
a utilização de supercomputadores. O custo desta utilização e a dificuldade 
de acesso não fazem prever a curto ou médio prazo uma aplicação 
generalizada, para a qual deverão ser criados novos algoritmos. Porém, o 
esquema proposto torna-se viável mesmo em micro-computadores, contando 
para isso com o auxilio dinâmico por parte do perito-utilizador e com uma 
série de regras heurísticas lógicas. 

O submodelo de refinamento da solução óptima e optimização do 



perfil longitudinal em caso de implantação definida utiliza Programação 
Dinâmica de uma forma eficiente. 0 s  métodos heurísticos de 
dimensionamento económico acelerado são muito eficientes e plenamente 
satisfatórios em condições de optimização tridimensional. Permitem ainda 
uma boa base de aplicação da PDDD a confirmação da solução, com 
eventual correcção eficiente da solução. 

A inclusão das estações elevatórias aumenta a generalidade do 
modelo, mas é na hipótese de inclusão das câmaras de corrente de varrer 
que o modelo responde pela primeira vez a uma situação de grande 
interesse para o nosso País. Aliás, o facto de se proceder a optimização faz 
reduzir o diâmetro médio ponderado da rede e, por conseguinte, faz diminuir 
o problema das colmatações de colectores na fase de exploração das redes. 

A principal conclusão a retirar deste trabalho é, assim, que a 
aplicação do modelo proposto de uma forma generalizada, pode originar 
grandes economias no esforço de projecto, sendo conseguidas soluções 
potencialmente mais económicas, através da racionalização de recursos. 
Também a contribuição para a melhoria do nível técnico médio dos estudos 
de engenharia e para a formação e reciclagem, será um papel primordial. 

DRENARP contém inovações em vários campos tal como referido 
no decorrer da sua apresentação. Entre elas voltam a destacar-se, 
resumidamente, as seguintes: 

- estabelecimento de um modelo de optimização heurística 
acelerada, com uma excelente relação entre o tempo de execução e o rigor 
dos resultados, que pode ser usado criteriosamente, ou servir para gerar 
soluções aproximadas a refinar posteriormente por Programação Dinâmica 
padronizada ou modificada de acordo com um algoritmo apresentado; 

- utilização de funções de custo flexíveis, adaptadas as 
condições locais; 

- utilização de uma função de penalização de custos em 
função dos caudais dependentes das variáveis de decisão na PD, como 
alternativa a utilização de uma variável de estado adicional; 

- tratamento da optimização simultânea do traçado em planta e 
em perfil longitudinal utilizando sentidos independentes da localização da 
descarga ou da topografia, ou várias hipóteses de descarga; 

- consideração de mais do que uma bacia de drenagem; 

- aplicação de métodos de interpretação, inferência e geração 
de relatórios, com o objectivo de estabelecer um sistema parcialmente 
pericial e semi-inteligente, capaz de dialogar dinamicamente com o 
utilizador, lhe facilitar a acção e prevenir algumas das suas falhas, além de 
permitir a elaboração flexível dos documentos fundamentais de engenharia; 
o apoio em amplos sistemas de informação também foi significativo neste 
processo ; 

- optimização de situações até a data não tratadas tais como 
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redes em paralelo, expansão de redes e inclusão de órgãos especiais. 

No futuro a sua expansão ou inserção em modelos mais globais 
poderá permitir a utilização em gestão de recursos hídricos. Haverá que 
atender nesse caso a novas variáveis de planeamento especialmente os 
objectivos de qualidade com um leque alargado de parâmetros definidores e 
todos os custos e benefícios sociais e económicos associados as opções 
tomadas. Também os aspectos ligados a operação optimizada de redes, em 
cujo campo o autor tem desenvolvido trabalho, devem ser considerados, 
nomeadamente nas suas implicações no dimensionamento. 

8.2. PROSSEGUIMENTO DA ACTIVIDADE NESTA ÁREA DE 
INVESTIGAÇÃO 

A contribuição que este trabalho pretende oferecer ao 
desenvolvimento do estado do conhecimento na área integrada da 
engenharia sanitária (drenagem urbana), projecto assistido por computador 
(CAD), optimização económica e análise de sistemas ambientais continuará 
a ser prestada no futuro através de novos desenvolvimentos do modelo, na 
perspectiva de poder ser atingido um nível ainda mais abrangente, tanto 
quanto o desenvolvimento das capacidades computacionais faz sonhar. 

Para tal, além de aspectos concernentes ao modelo que não 
foram desenvolvidos por limitações diversas (especialmente computacionais) 
ou por serem irrelevantes para a matéria que se pretendia inovar, será 
continuada a investigação em áreas colaterais. Destas destacam-se os 
sistemas periciais, os sistemas de apoio a decisão em gestão racional de 
órgãos autárquicos ligados ao saneamento básico, a optimização da gestão 
da exploração de sistemas de águas residuais e a actualização contínua das 
funções de custo ligadas a situação portuguesa. Parte desse trabalho, que já 
se encontra a ser desenvolvido, passará a ser incluído no modelo de síntese. 

Em relação ao modelo DENARP serão especificamente 
desenvolvidos os seguintes aspectos complementares: 

a) consideração de custos de tratamento de efluentes mais 
refinados, tendo em conta o tipo de tratamento; 

b) inclusão do regime variável e investigação sobre a sua 
influência nos algoritmos de optimização; na modelação hidrológica e 
hidráulica existem outros pontos a incorporar, de acordo com o estado da 
arte da descrição dos fenómenos; 

c) inclusão automática de dispositivos de retenção e de 
regularização de infiltração de caudais pluviais; 

d) investigação sobre as consequências do uso de diferentes 



valas tipificadas e consequentes formas diferentes de determinar custos 
(análise de sensibilidade); 

e) possibilidade de efectuar tarefas em redes malhadas 
hidraulicamente ou só fisicamente, em análise de colectores existentes ou 
como critério de projecto de i nfraestruturas novas; 

f) consideração de novas opções nomeadamente fórmulas de 
cálculo hidráulico, relações de intensidade-duração-freqência e tipos de 
seccões; a secção triangular e triangular de vértice arredondado, por 
exemplo, será importante para permitir o estudo do escoamento pluvial 
superficial em valetas; 

g) adaptação automatizada de desenhos-tipo; 

h) modelação das condições de formação de gás sulfídrico e do 
arejamento natural ou artificial, nas tubagens ou órgãos especiais e suas 
consequências no projecto; 

i) escalpelizar os algoritmos desenvolvidos, de forma a 
poderem ser optimizados e comparados com técnicas alternativas numa 
base científica (o objectivo da dissertação não abrangia este ponto, que foi 
tratado no mínimo indispensável para garantir a sua exequibilidade); deve 
referir-se especialmente os critérios de aplicação do algoritmo genético, a 
validação da aplicação simplificada da PD a redes separativas em paralelo, 
comparando-a com o processo rigoroso, a aferição dos coeficientes periciais 
(enfatizando o caso do modelo de dimensionamento económico heuristico 
acelerado) e o aprofundamento da aplicação da PDDD modificada; ter-se-á 
em conta a análise de sensibilidade, com confirmação através da 
enumeração explícita ou outros métodos rigorosos, devendo recorrer-se a 
computadores de elevada velocidade de cálculo, de que não foi possível 
dispor; 

Em relação a criação de novos algoritmos para utilização em 
supercomputadores, é difícil p r e w  quando isso será possível em Portugal e 
tal dependerá, para além da in: 'alação de um computador deste tipo em 
Portugal, dos apoios financeiros que for possivel obter. 

Complementarmente a futura actividade de investigação, é 
conveniente encetar acções futuras de divulgação, formação e treino, que 
permitam a comunidade técnico-científica interessada nestes assuntos ter 
acesso ao trabalho desenvolvido. 
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APÊNDICE I - MODELOS ESTAT~STICOS UTILIZADOS 

O Apêndice I apresenta um conjunto de curvas e fórmulas 
estatísticas obtidas por regressão, o qual se aplicou em vários pontos do 
trabalho apresentado. 

Os dados relativos a curva de variação do coeficiente de 
rugosidade de Manning ou do coeficiente de resistência de Darcy foram 
retirados directamente da Figura 4.3. 

Para as restantes curvas, os dados apresentam-se no presente 
Apêndice (Quadros Al.l e A1.2). No que respeita as áreas de implantação de 
ETAR (Quadro A1.2) existe um desequilíbrio latente entre os extremos da 
amostra, devendo ser recolhidos mais dados, para refinação de resultados. A 
separação entre as duas soluçóes de tratamento convencionais mais 
importantes (leitos percoladores e lamas activadas), agora agregadas, 
deverá, também, ser obtida. 





Slmple Regress ion X 1  : HDID Y1 : In(x) ot flít 

Beta Coefficient Table 

Parameter: Value: Std. Err.: Std. Value: !-Value: Probabilitv: 

INTERCEPT 15.651 1 I I 1 
SLOPE - O1 1 ( 9  087E-4 1 -  971  112.153 ( ? .0000E.A 

Confidente Intewals Table 

Parameter: 9S0& Lower: 95% Uooer: 90°h Lower: 9O0A Uowr: 

MEAN (X,Y) (5 .032  15.1 61 (5 .044  (5 .149  

SLOPE 1 - . o 1  3 ( -8 .988E-3 1 -.O1 3 1 -9 .338E-3 
2 

I 

Slmple Regress ion X 1  : HDID Y1: In(x) of fiít 

DF: R: R-souareo: Adi. R-sauared: Sid.  Error: 

13 971 1 943 1.936 1.094 1 
Analvsis of Variance Table 

Source O F: Sum Sauares: Vean Sauare: F-test:  

RK;RESSON 1 1  (1 .318  / 1 . 3 1 8  
1 

147.69 

RESIDUAL 19 I .O8 ) 8.922E-3 o = 1 OCOOE-4 

TOTAL 

Figura Al.l - Rugosidade variável com a altura relativa de 
escoamento-Coeficiente da fórmula de Manning 

1 O 1 1.398 

y = -.011x + 5.651, R-squarea: .943 
6 + L 

No Residual Statistics Computed 
1 

5.8. O 

5.6. 

f 5.4. - - 
O - 5.2. - 
c - 

5. 

4.8. 

4.6. 

4.4, t 

O 2 O 4 O 6 O 8 O 1 0 0  120  
HDID 



SImple Regress ion X 1 :  In(x) o t  HDID Y1: f / t t  

DF: R: R-sauared: Adj. R-sauared: Std. Error: 

1 0  ( 997 1 994 1.994 (5 .862 1 
Analysis of Variance Table 

Source DF: Surn Sauares: Mean Sauare: F-test:  

y = - 6 2 . 2 2 1 ~  + 394.512, R-squared: .994 

- 250. 
2 

200. 

150. 

100. 

.5 1 1 .5  2 2.5  3 3.5 4 4.5 5 
In(x) of HDID 

REGF1ESSm 

RESIDUAL 

TOTAL 

SImpls Regress ion X 1 :  In(x) of HDID Y1: f l i t  

Beta Coefficient Table 

Pararneter: Value: Std. Err.: Std. Value: 1-Value: Probabilitv: 

Figura A1.2 - Rugosidade variável com a altura relativa de escoa- 
mento-Coeficiente de resistência de Darcy-Weisbach 

INTERCEPT (394.512 

No Residual Statistics Cornputed 1 

i 

9 

1 O 

I 1 I 
SLWE 1-62.221 11.585 1 - .997 (39.265 11.0000E-4 

Confidence Intervals Table 

Parameter: 95% Lower: 950h U ~ c s r :  90% Lower: 90°L Uocsr: 

MEAN (X.Y) 11 70.91 ( 1  78.908 ( 1  71.669 (178 .149  

SLOPE 1-65.806 1-58.636 1-65.126 1-59.31 6 
2 

1541.705 

p = 1.0000E-4 

52979.63 

309.279 

53288.909 

52979.63 

34.364 



Mul t ip le  Regression Y 1  :velocidade 3 X variables 

DF: R .  R-souarea: Adi. R-souareo: Std. Errar: 

3 2 1 943  1.888 1 .877  1 531 I 

No Residual Statistics Comouted - 

Analysis of Variance Table 
Source 5F. Sum Souares: Mean Souare. F- tes t :  

i Note: 1 case deleted with missina values. 

Mult lp le Regression Y 1  :velocidade 3 X variables 

21 .702 ( 7 6  91 1 

, 2 8 2  ( o  = 1.0000E-4 

1 

REGFIESSCN I3  

RESIDUAL / 2 9  

TOTAL 132 

65 .107 

8 .183 

73 .29  

I Mul t lp le  Regression Y  1  :velocidade 3 X variaales 

Bela Coefficient Table 

Parameier: Value: Std. Err.: Std. Value: 1-Value: Probabilitv. 

Figura A1.3- Determinação da velocidade a partir do caudal, 
diâmetro e inclinação 

2.841 1 .O081 

2 .324 1.0273 

8 .698  ) : 0000E-4  

INTERCEPT 

cauaal 

diametro 

inclinacao 

Confidence Intewals ano Partial F Table 

Parameter: 95% Lower: 95% Uooer: 90% Lower: 9036 Uooer: Partial F: 

INTERCEPT 

caudai 

diametro 

inclinacao 

. ! 4 5  

7 497E-4  

3 931 E - 3  

4 1 2  

2 .6387E-4  

8 .309E-4  

047  

.C94 

, 4 2 2  

. 6 1 3  

3.01 3 0 E - 4  

5 .190E-4  

, 3 3 2  

1 . l 9 8 E - 3  

3 .343E-3  

,493 

2.0996E-4  

2.31 41 E - 4  

3 1 5  

8 .072 

5.401 

75 .661 

1 .289E-3  

3.631 E - 3  

. 509  



2 8 0  

Quadro Al,1 - Dados utilizados na obtenção da Equação 5.34 

caudal diametro 
3 

1 

inclinacao velocidade I In(x) o f  caudal 

5.73 200.000 
2 
3 

6.250 
6.000 

1.980 ( 2.754 
2.360 1 3.447 

1.320 
15.70 ( 200.000 

I 
.850 ( 1.746 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

3 1.40 200.000 
2.790 1 3.854 
2.71 0 1 4.1 42 
2.870 4.364 
1.270 1 4.627 
1.350 1 4.700 
3.760 1 7.837 
4.860 1 7.832 
4.910 1 7.827 

47.20 
62.90 
78.60 
102.20 
110.00 

2531.80 
2520.80 
2508.60 
2492.50 
2476.90 
2462.80 
2447.60 

4.890 
4.9 40 
4.930 
4.930 

7.821 
7.815 
7.809 
7.803 

25 
26 
27 
2 8 
29 
30 
31 
32 

200.000 
200.000 
200.000 
350.000 

974.70 
15.60 
44.9 0 
18.85 
36.70 

1169.30 
763.60 
536.60, 

21 1 400.90 

1000.000 
250.000 
250.000 
200.000 
200.000 
1000.000 
600.000 
60n.000 

i .  170 
5.670 
6.100 
.570 

2432.80 
86.50 

243.70 
298.70 

4.970 1 7.797 
1.270 1 4.460 

22 
23 
24 

3 3 

350.000 ( 7.970 
600.000 ( 1 .O30 
600.000 1 3.670 

2.920 
3.590 
4.300 
4.760 
2.320 
4.41 0 
3.340 

41 6.60 
81 7.50 
896.1 0 700.000 

.40 O 

.600 

.600 
1.320 
1.320 
1 .O00 
5.230 
1.200 -- 

400.000 
1000.000 
1000.000 
1000.000 

1000.000 
350.000 
350.000 
350.000 

5.496 
5.699 
5.868 
5.994 
6.032 
6.706 
6.798 1.670 

71.70 ( 4Gu.000 

2.010 1 6.882 
.830 1 2.747 
.SI0 1 3.804 
1.170 1 2.937 
1.170 1 3.603 
2.970 ( 7.064 
4.980 1 6.638 

6.285 

.600 
1.220 
2.250 
2.3 10 

2.430 
.600 

3.000 
4.530 

353.70 

2.000 
341 e e 

350.000 ( 6.500 

e 

1000.000 
1000.000 
1000.000 

2.300 
2.370 
2.360 

, 1000.000 1 2.370 



Slmple Regression X1: In(x) o t  Pop. equivalente Y1: In(x) of Are. de irnpiant. I 
DF: R: R-sauareo: Adi. R-sauared: S!d. Error: 

1 0  1 956 1 913 1 904 1 262 [ 
Analysts of Variance Table 

Source DF: Sum Sauares: Mean Sauare: F-test: 

FSFESS13N ( 1  16.541 16.541 194.96 

RESIDUAL 19 ( .62 1.069 ( p  = 1.0000E-4 

TOTAL ( 1 0  ( 7  161 1 1 

No Resiaual Statistics Cornoutea 1 

Sirnpie Regression X1: In(x) of Pop. equivalente Y1: In(x) o t  Area de Irnpiant. 

Beta Coefficient Table 

Pararnerer: Value: Std. Err.: Std. Value: I-Value: Probabilitv. 

INTERCEPT ( 3 . 1  ! 1 .  
SLWE 1 595 1.061 1 956  (9.745 11.0000E-4 

Canfidence Intewais Table I 
Parameter: 95% Lower: 95% U o ~ e r :  90% Lower: 90% Uo~er :  

MEAN IX.Y) 18.716 (9 .074  18.75 (9 .04 

S L W €  1 457 1.733 1 483 1 707 
2 

y t .595x + 3.1, R-squarea: .913 

1 o. - 
C 
m - 

9 5 .  E 
m 
'13 

: 9. 
Q - 
O 

x 8 5. - 
'5 

7 7.5 8 8.5 9 9.5 1 0  10.5 1 1  11.5 12  12.5 
In(x) of Pop. eauivalente 

Figura A1.4 - Determinação da área de implantação de ETAR 



Quadro A1.2 - Dados utilizados na obtenção da Equação 5.27 

In(x) o f  Pop. equiualente 

9.672 
10.594 
8.838 
9.41 5 

1 1.562 
12.206 
7.542 
9.1 90 
8.492 

10.407 
9.21 O 

Área de irnplant. 

6500.000 
1 1250.000 
3000.000 
9000.000 

30000.000 
27300.000 

2000.000 
4200.000 
4900.000 
9680.000 
4845.000 

1 
2 
3 
4 

- -~ 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1  

In(x) o f  Área de irnplant. 

8.780 
9.328 
8.006 
9.1 05 

10.309 
10.21 5 
7.60 1 
8.343 
8.497 - 
9.178 
8.486 

Pop. equivalente 

15861 .O00 
39879.000 

6892.000 

- -- 

12275.000 
105000.000 
200000.000 

1885.000 
9800.000 
4874.000 

331 00.000 
10000.000 



APÊNDICE I I  - ASPECTOS DA UTILIZACAO DO 
PROGRAMA DE COMPUTADOR 

Este apêndice apresenta figuras e fotografias retiradas da 
execução, em vários microcomputadores, da package de programas de 
computador DRENARP1, a versão comercial, no estado actual, do modelo 
DRENARP. O objectivo é proporcionar uma visão global dos aspectos 
exteriores do modelo, permitindo uma maior clarificação do Capítulo 6. 

Procura-se, assim, aliviar o texto, que ficaria muito cortado pelas 
inserções gráficas. As figuras são retiradas por cópia directa, do monitor para 
a impressora, sendo essas cópias reduzidas e encaixilhadas. Para melhor 
organização do trabalho chamam-se também figuras aos trabalhos 
fotográficos apresentados (estampas). 





Figura Al l . l  - Arranque do programa de computauor 

I -Pi.oj P C ~ O  n n t i n  
2 - 5 \ 1 ~ 1 . e ? q p 0 0  d ?  DI-C j e c t  o 3  ,qi.ovodos e t-eo~.rurnacao do f i che  i r o  

b i  Pode c o m b i n a r - ? p  5 . 6  e  7 com 4 ,  f o z p n d o  5 . 4 , b . q  p 7 , ?  I 

. . . . . . . . . . . .  . . . ; . S .  ... ( .  . < . . .... . . . . . .  .....:.... .,. : , ,  :; .'::..:: ; ' . , ' .  . . . . .  . . _ : :  . . .  

Figura A11.2 - Opções iniciais de manuseamento de ficheiros 



d I I!!! I (h1 +(+?I ( 11 f 11r1i)f i t  Run I (Irti$ 

R i n f o r i a c a o  segu in te  se ra  usadu no f i c h e i r o  e na f o l h a  de r o s t o  : 

- No t i t u l o  e dono da obra  pode usar  5 l i n h a s  com a t e  38 c a r a c t e r e s  a 

d u ~ l o  e-paço outomat ico na f o l h a  de r o s t o  
- E tudo cen t rado  outomol icanente nu f o l h a  de r o s t o  
- Una I inho começada Dor ' ! ' i r á  para  o f i c h e i r o  nas nao para  a f o l h a  de 

? CRIIHHR IIUNICIPRL DO S I  STEIIR SOLAR-Serv i ços nun i  c  i pa 1 i rodos  de P l ut áo 

>>>H0 ;O c a r a c t e r e s  em excesso. Escreuer  de novo 

-.- 

Figura A11.3 - Ficha de projecto: Regras e exemplo de erro 

r ..,.. ..... .: ......... ..-.-.- , t  Aun :'::-:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

? 1:HIIHFiR I IU l l l~ IPHL OII SI5TEIIH SOLHR 
f '5cro*iso, Il<inicicbn 1 izr ido9 dr P l u t t i o  

SHIIEHIIEtlI~! UO HEIll'i~FEEIU OCICIEIITHL 
U1:i PLHIIETtl PLIJTAII 

4 - Uct ' .!,I: 'PROJECTO @E EXECUCWU' .  ' \ '  , u ~ r i m c  a l inho 

k 1 . . 
. . 

Figura A11.4 - Ficha de projecto: Dados pedidos 



f a i  : ::? ; z:: -i:: .:: .-;  ! ;;;zzc Run : :i::: 1 
- .. - 

1 SHHEHIIEHTl! 013 H E I I I I F E R I i I  OCICiE!ITHL 
C111 FLHIIETt3 P L I ! T ~ O  

'Net ' .ta: 'PRl!,iECTU DE E:;EI;U~:~~O'. ' \ '  i ~ . i ~ r i m c  a 1 inha 

? 

'8i.t ' f a z  'FELlE;EiR0/1337', ' \ '  s u ~ r  i rir a I inha  
? f e v e r e i r o  

,? 1os;l 

Figura A11.5 - Ficha de projecto: Dados pedidos (continuação) 

D I G I T A L  DCSIGNS 

Figura A11.6 - Características gerais definidas por inferência dos 
dados da Figura A11.4 e A11.5 



Figura A11.7 - Interpretação do titulo: novo exemplo 



Figura A11.8 - Materiais e secções utilizáveis 
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t .>?. . ,,,, ::I: $<-:!I ( : I  f 117:i;:st Run : :::i:$ 

I ÜOO 

liHO JE ESCillECR QUE ESTRS RLiEi,fiCUE5 58 SER!iiíi PHRR ESTE PROJECTO 
PRRR RLTEHHCÜES DEFII I ITIUAS EXECUTE U PHÜGRRflR INICIFIliDC~ CÜII 'O '  

$e mudar d e p o i s  o m o t e r  i a 1  uoc v i r o  a z e r  i e  c o m e r c i a l  do f i c h e i r o  base  

Ciiier mesmo a l t e r a r  e s t a  s e r  i e  c o n ~ e r c i a l  ! s / n )  ? S 

II[illA SEHIE DE OIHIlETF;US(mm) PLiR CIEDEIl CRESCEIiTE ÇEPHRRUOS POR UIHGULRS 

,? ~üo,2oo,~uo,4üo,50~,6ü0,7ü0,~00,100d 

Figura A11.9 - Alteração exterior de uma série comercial num 
projecto 

I - ESC?RIIEIJTO EXCLllSI~!RIIEIiTE CRHi!I T I C0 

2- ESCORIIEHTÜ Eil REGIIIE PERIIAIiENTE E UIIIFÜRIIE 

3- FURIIULR HIDRRUL ICR : íiAIíIIIlíij-STFAICKLER 

4 -  RUGOSIDADE IIiUEPEIíOEl4TE DR IDADE 

5- CUEFICIEI{TE DE RUGOSIORDE [ m A i - 1  /3)/s], Ks- 75 

NDUU COEFICIEljTE DE RUGOSIDRDE [mA(- l / 3 ! / s l ,  Ks-200 
N i o  se  enganou (3/n)  ? I{ 

J 

Figura A11.10 - Detecção de erros: Exemplo 



1 

1 - ESCOHtlEl iTO EXCLLISIURYENTE G f i 6 i ~ l T I C O  

2- ESCORIIENTO E n  R E G I D E  PERlÍRtiEt1TE E 1INIFOF;IIE 

3- FUF,tlULR H I D E i i U L I C f i  : i i ? l i ! i I I ! G - i í i ; I C l < i E R  i 

I 
4-  RUGUSIDRDE I l4DEPEt iDE! iTE Di4 I D h D E  i 
5- C O E F I C I E N T E  DE R l l G ~ S i C i H D E  [ai'! -l.l3),i:], K:.= ?iiii 

Nil?iO C C l E F I C I E t i T E  DE EUGOS!DRDE [ C ! ^ ( -  l / 3 ! . / ~ 1 ,  l'.:=-I 

EN!F;fi04 i r i c n r r t c t . a :  t - m  :- e:cre ' . ' r r  d e  r , o 1 \ i  

Figura A11.10 - Detecçáo de erros: Exemplo (continuação) 

Figura All.11 - Cálculo de caudais: opções de base 



I -CRUORIS DE CALCULO OBTIDOS IHTERHRllENTE POR D O l l . + I l i O . + I i i P R . + I N F .  
2-CRUORL DE CRLCULO nrtiIno [ L / ~ I  = I 
3-CRUORIS CONCENTRROOS HRO E X I S T E I I  
4-CRUORL OE INF ILTRRCRO [ I /S. km de tubagenl . 8  (SEGUNDO U.P .  C . F )  
5-CRUDRL I n P R E U I S I U E L  [ X  do caudal domestico] - & 
6-CRUDRIS I H D U S T R I R I S  NULOS OU I N C L U I  DOS NA CRPITRCRO 
7-CRPITRCRO CONSTANTE EN TODA R REDE 
8-FACTORES DE PONTA OBTIOOS IHTERHRIIENTE EII FUNÇRO OR POPULRÇ~O R c u n u L R  
9-FRCTORES DE PONTR PELO IST-O i iS  COii INTERPOLRÇRO I I ITERI IEOIR 

10 -COEFIC IENTE DE RFLUENCIR = , 8 0 0  ( constante em tudo ) 
11-POPULRÇ~~O POR TROCO PELO COllPRIi iENTO F I C T I C I O  
12 -COEFIC IENTE F I C T I C I O  CONSTRNTE E I I  TODR R REDE 

Figura A l l . l l  - Cálculo de caudais: opções de base (continuação) 

'>>>>>>>FACTORES DE PONTR 

1 -PELO IST-U i iS  COil I I ~TERPOLRÇ~~O INTERIIEOIR 

2 -FURNECIDOS PELO UTIL IZRDOR 

3 -PELR ESPECIFICACRO E - 2 1 2  (LI tEC) 

4 -PELR E - 2 1 2  COII URRIRCRO INTERflEDIR L I N E A R  

5 -PELA FORIlULR DE BRGITT 

L - 

Figura A11.12 - Mudança de opções por defeito dos menus 
principais: Exemplos 



6 i i lc  I S W I I ( I I  Furwnt  Fkn loril* 

> >  > > > >  >CHUURDR DE CALCULO [ L / S .  H R I  

1 - Fornecida colectar o coiector Deto utilizodor 

2 - Calculada automaticamente por o/(t*b) 

3 - Calculodo automaticamente por o/((t*b))^n) 

4 - Calculada outomaticamente por o/(tAn*b) 
5 - Calculada automaticamente por (~/(t*b^n)^c)(d*T)~e/((I*T)~g)*h 

6 - Calculada por equoçóo o fornecer - 
J 

u I rlo f t lr i  Seai <:i F ~ ~ r i i i i i t  Run ftrrrlr 
1 

>>>>>>>CRUDRIS  I N D U S T R I R I S  

1 -NULOS OU INCLUIDOS NR CRPITRCRO 

2 -CONCENTRROOS E f l  CRIXRS DE U I S I T R  R I t í D I C R R  

3 -FORHECIDUS DIRECTRf lEHTE PARA TODOS OS COLECTORES 

- - .  

Figura A11.12 - Mudança de opções por defeito dos menus 
principais: Exemplos (continuação) 



Figura A11.13 - Evolução populacional 

Figura A11.14 - Entrada de elementos de base de águas residuais 



Figura A11.15 - Definição da forma de entrada de dados por 
colector: Exemplo no quadro de auto-limpeza. 

Figura A11.16 - Critérios de projecto (Parte 111): Opções de base 



Figura A11.17 - Características da vala tipo: Exemplos 



Figura A11.18 - Parâmetros de medições e orçamento: opções de 
base 

Figura A11.19 - Entrada de dados de colectores de águas residuais 
com número mínimo de entradas 



Figura A11.20 - Entrada de dados de colectores: Exemplo de troços 
comuns de redes paralelas 



Figura All.21 - Processamento com acompanhamento do calculo 
e janela dialogante 

Figura A11.22 - Definição e formatação de saídas 



Figura A11.22 - Definição e forrnataçáo de saídas (continuação) 

. . 

DIGITAL DDCSIGWS 

Figura A11.23 - Menu principal para mudança prolongada de 
opções e dados 



Figura A11.24 - Alterações as bases de dados: Exemplo 
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Figura A11.25 - Opções de fecho do programa 





APÊNDICE III - TESTES A ENTRADA DE VALORES 

O Apêndice 111  apresenta em quadros valores de fronteira 
para as diversas entradas que ocorrem no modelo. Existem dois 
tipos de gamas a considerar: 

-fronteiras de valores possíveis, mas muito difícil de 
ocorrerem, pelo que se admite poderem ser enganos, pedindo-se a 
respectiva confirmaçao; 

-valores manifestamente impossíveis ou que possam vir a 
provocar problema a execução seguinte do programa. 

A informação apresentada pretende ser uma amostra da 
capacidade de detecção de erros na entrada de valores numéricos 
simples. Muitos outros testes são, contudo, efectuados no decorrer 
da execução do programa de computadores, por exemplo, a variáveis 
alfanuméricas. 

Alguns dos testes têm a ver com a consistência da 
informação, nomeadamente relativamente a construção física do 
sistema a partir dos dados entrados, pelo que não se incluem neste 
âmbito. 

Além destas mensagens de erro o utilizador pode recorrer 
a informação de ajuda ("HELP"). 





Quadro AlIl.1 - Fronteiras de entradas de dados 

- dependente também da dimens* da rede 
"- dependente do tipo de papel e dados a desenhar 
# - veriiicuae tambdm se pertence a sdrie wmercial em vigor 
maxnurn - número h i m o  acaite pelo computador 
minnum - numero mínimo aceite pelo computador 
outros símbolos de acordo com a simboiogia geral 

VARIAVEL A TESTAR 

Coefic. de Strickler [mA(l13)ls] 
Coeficiente de Hazen Williams 
Rugosidade absoluta [mm] 
Númem de zonas-tipo 
Número de coleciores por zona-tipo 
Número de descargas (bacias) 
Comprimento de um troço [m] 
Comprimento máximo de um troço [m] 
Comprimento mininm de um troço [m] 
Compr. máx. da infl. da c c. varrer [m] 

Cotas de terreno [m] 
Cotas de montante dos coledores [m] 
Cotas de jusante dos colectores [m] 
Profundidade a montante do colector [m] 
Profundidade a jusante do coledor [m] 
D iae t ro  de rede existente [mm] # 

D ihe t ro  de série comercial [mm] 
Caudal de infikraçáo [Us] 
Caudal de infiltra@o [Us.Km] 
Coefic. de distribui* populacional [-1 
Area de iniluència domhtica [ha] 
Densidade populacional [habit.lha] 
Populaçáo por troço [habit.] 
Coeficiente de alluència doméstica [%I 
Coeficiente de aliuència industrial [%] 
Caudal industrial [Us] 
Coeficiente de escoamento [-] 
Area pluvial [ha] 
Largura equivalente [m] 
Intensidade de chuvada [Us.ha] 
Caudal concentrado [Us] 
Caudal de dimensionamento [Us] 
Poder de transporte [Nlm2] 
Altura mínima de escoamento [m] 
Velocidade mínima [m] 
Velocidade máxima [m] 
Inclina#o máxima [mim] 
InclinaMo minima [mim] 
Recobrimento máximo [m] 
Rewbrimento mininm [m] 
D ihe t ro  minimo [m] # 

Temperatura do esgoto [" C] 
Viscosidade cinemática [m2ls] 
Descidas nas caixas de visita [mm] 
Fador de ponta global 
Perc. de caudal imprevisivel 1% Qponta] 
Caudal minimo [Us] 
Tempo de entrada [min] 
Tempo de mnoentraç8o minimo [min] 
Período de retomo [anos] 
Escala horizontal dos perfis " 

Escala vertical dos perfis " 

FRONTEIRAS 
I n f e r i o r  

60  
6 O 

0.1 
2 

1 ;5(totaVnQ de zonas)O;l 
1 
4 

50 (ou dep. do min.) 
4 

120 
- 4 

-6 (ou dep. do terr.) 
depend. de montante 

0,6O+diAmetro 
depend. de montante 

150 (ou m in im geral) 
150 (ou minimo geral) 

O 
O 
O 

0.01 
20 
O 
75  
5 0 
O 
O 
0 
4 
6 0 
-99 
0,2 

O 
O 
O 

25 
0.1 (depende de Vmin) 

0.02 
3 

0,9 
0.15 

6 
0.0000008 

O 
2 ; '  
O 
O 
2 

5;dep. do anterior 

0.2 
11500 
1150 

FRONTEIRAS DE 
I n f e r i o r  

O 
O 
O 

1 
1 
1 
O 

2 (ou dep. do min.) 
O 
5 

minnum 
minnum 
minnum 
-999 
-999 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

minnum 
O 
O 
O 
O 

O 
O(depende de Vmin) 

O 
O 
O 

0,025 
- 5 

0.0000001 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
O 

111 
111 

DE DUVIDA 
Super io r  

120 
150 
5 0 
4 

(totaVnn de zonas) 
5 

150 (ou Lmáx) 
125 

10(ou dep. do mkinm) 
270 

2000 
2000 

depend. de montante 
7 

depend. de montante 
'; funçâo do tipo rede 
'; fun@o do tipo rede 

1 O0 
3 
1 
9 

7 50 
999 ' 

95 
95  

200 
1 

99  
200 
600 
999 

1500'  
5 

0,1 
0.75 

8 
0.5 

.l (depende de Vmáx.) 
8 
16  

0.25 
28 

0.0000016 
1 O0 

8; '  
30  
2.5 
2 0 
20 
5 0 

112000 
11200 

IMPOSSIBILIDADE 
Super io r  

maxnum 
maxnum 
maxnum 

9 9 
nQ total de colectores 

5 
maxnum 
maxnum 

9999(ou dep. do máx.) 
9999 

maxnum 
maxnum 
maxnum 
maxnum 
maxnum 
99999 
99999 

maxnum 
99999 

1 
99999 
99999 

999 
999 

99999 
1 

999999 
99999 
9999 

maxnum 
maxnum 
99999 

dibmetro 
9 9 

999 
999 

99(depende de Vmáx.) 
999 
9 9 
9 9 
1 O0 
9 9 
999 
99  

999 
9 9 

999 
999 

9999 
1125000 
111000 





APÊNDICE IV - CARACTER~STICAS DAS PRINCIPAIS 
SECÇÕES CIRCULARES COMERCIAIS 

As secções circulares são as mais utilizadas e, por essa 
razão, foram objecto de uma caracterização relativamente cuidada, 
apoiada em catálogos, tendo sido colocada em banco de dados a 
informação respectiva. Este apêndice, através do Quadros AIV.1, 
serve para apresentar a referida informação de base, para os 
materiais mais comuns, a qual pode ser actualizada 
interactivamente. 

Relativamente a outras secções, pelo facto de não 
existirem praticamente no mercado, foram colocadas no banco de 
dados a título meramente ilustrativo, para efeito de 
dimensionamento automático. A análise hidráulica, porém, permite 
definir qualquer tipo de secção dos tipos considerados, através da 
introdução das respectivas dimensões caracterizadoras. 

0 s  custos que se apresentam neste anexo não incluem o 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), dado que este imposto 
não é contabilizado na orçamentação e no processo de concurso. 
Tratam-se de custos meramente indicativos, embora tenham sido 
estimados com critério e a partir de dados reais, válidos para 1988 
(ou parte deste ano). 

O critério adoptado para a estimativa foi o de aplicar uma 
percentagem sobre o custo de fornecimento tabelado oficialmente, 
de forma a obter um custo de tubagem assente. Esta percentagem 
foi adoptada subjectivamente, procurando reflectir os encargos 
gerais e específicos e os lucros associados. Os seus valores foram 
os seguintes: 

- 50 % para o grés cerâmico nacional e betão; 

- 40 % para o fibrocimento; 



- 35 % para o PVC rígido. 

Não foi possível caracterizar os custos do grés cerâmico 
importado, devido a exagerada componente de transporte. Deverá, 
contudo, ser uma alternativa a considerar em condições técnicas 
especiais, pelo que se apresentam algumas das características 
físicas, retiradas de catálogos ingleses e alemães. 

Para cada material os diâmetros exteriores ou interiores 
não apresentados coincidem com o diâmetro nominal. Destes, só se 
considerou com interesse os diâmetros a partir de 100 mm. 

As resistências mecânicas (a compressão diametral) têm, 
por vezes espectros muito alargados. Por essa razão se optou por 
ilustrar a situação com os dois valores extremos (máximo e 
mínimo) encontrados nos diversos catálogos de fornecedores 
consultados. Por encomenda pode inclusivamente, em alguns casos, 
adquiri-se tubagem de resistência superior. 

A resistência a compressão diametral dos colectores de 
grés cerârnico nacional não é conhecida com segurança! O único 
dado concreto sobre o assunto é a existência de um documento de 
homologação oficial que fixa os valores mínimos em cerca de 15 a 
20 kNIm1. São fabricados tubos com parede reforçada mas os 
fabricantes desconhecem as características correctas. 

1 Diâmetros (inclusivé): entre 100 e 250 mm: 15 kN/m 
entre 300 e 350 mm: 18 kN/m 
entre 400 e 500 mm: 21 kN/m. 



Quadro AIV. l  - Custos e características das secções circulares 
(continua) 

NOTA: PEAD - Pdletiieno de alta densidade 

diãm. nomina 
( m m )  

1  O0 

1 1 0  

1 2 0  

1 2 5  

1 4 0  

1 5 0  

1 6 0  

1 7 0  

1 8 0  

2 0 0  

2 2 5  

2 5 0  

3 0 0  

3 1  5  

3 5 0  

3  75 

4 0 0  

4 5 0  

5 0 0  

6 0 0  

7 0 0  

8 0 0  

9 0 0  

1 0 0 0  

1 2 0 0  

PEAD 

diãm. int. 
( m m )  

104.6 

118.8 

133  

152.2 

190.2 

238.8 

302.6 

riaido------- 

custo1m.l. 
(esc.1m.l.) 

6 4 0  

8 1 0  

9 3 0  

1220  

1890  

2850  

4 5 2 0  

------- P V C  

diâm. int. 
(m  m )  

105.6 

1 2 0  

134.4 

153.6 

1 9 2  

240.2 

302.6 

---GrBs 

diâm. ext. 
(mm)(k  

1 1 4  

1 3 9  

164  

21 7  

2 4 3  
2 6 7  
2 6 7  

3 2 0  

3 7 0  
3 7 0  

4 2 0  

4  74 

5  24 

6 2 4  

custo1m.l. 
(esc.1m.l.) 

5 3 0  

6  70 

81 O  

1020 

11 60  

1940 

2660 

4310 

5750  

9970 

12470 

Gr&s ce&mlco 

didm. ext. 
( m m )  

1 3 1  

1 5 5  

1 8 5  

2 4 0  

294  

3 4 8  

4 0 2  

4 5 8  

5 7 0  

6  78  

peso 
(daN1m.l.) 

1.2 

1.5 

1.8 

2.4 

3.6 

5.6 

8.9 

nacional 

pso 
daNlml  

(daNlm.1.) 
7  

9  

1 1  

1 6  

2 2  

3  O  

3  7  

4 7  

7  O  

9 5  

cerãmico 

resistdncia 
J1m.l.) 

2  0  
2  8  

2  8  

2  0  
2  8  

2 0  
6 0  
2  O  
2  8  
3  5  
6 0  
2  2  
8  O  

4  O  
6  5  
3 4  
3  8  
3 4  
7 0  
3 4  
7 0  
4  0  
8  O  
4  0  
8  O  
4  0  
8  1  
4 0  
8 6  
4  O  

1 0 6  
4 0  

1 2 0  
5  O  

importado--- 

peso 
(daN1m.l.) 

1 5  

1 9  

2  4  

4  8  

4  7  
4 7  
6  3  

9 4  

7 5  
1 1 3  

1 4 3  

1 7 8  

214  

275  

5 4 0  





APÊNDICE V - ASPECTOS DA VERIFICAÇÁO DA 
AUTO-LIMPEZA 

O poder de transporte e a velocidade aumentam com o raio 
hidráulico e com a inclinação do colector. Na parte do diagrama da 
Figura 4.2, que nos interessa, quando se aumenta a inclinação, 
para um determinado caudal e diâmetro, diminui a altura de 
escoamento e diminui o raio hidráulico. 

Assim, não considerando a colisão com a restrição da 
altura de escoamento mínima, para se atingir auto-limpeza, com 
um determinado diâmetro e caudal, é necessário recorrer ao 
aumento de inclinação, não obstante esse aumento provocar uma 
redução do raio hidráulico, mas de efeito mais atenuado, tal como 
se exemplifica no presente apêndice (Figura AV.l). 

A diminuição do diâmetro pode também ser uma solução, 
dado que aumenta o raio hidráulico para o mesmo caudal e 
inclinação mas o diâmetro considerado é normalmente o mínimo e, 
muito excepcionalmente, se não o for, estará condicionado por 
outras razões. Quando um diâmetro for condicionado pela auto - 
-limpeza, não interessa incrementá-10, pois a inclinação vai 
aumentar, ao contrário do que acontece quando se trata da 
capacidade de transporte. A Única hipótese viável é optar por zonas 
de diâmetro mínimo inferior. 

Outra solução é o aumento dos caudais, o que pode ser 
conseguido através da utilização de câmaras de corrente de varrer 
ou pela construção de ramais colectivos mais extensos. No traçado 
das redes poderá ainda colocar-se as cabeceiras a receber caudais 
concentrados de razoável valor, mesmo que isso provoque uma 
maior escavação, desde que seja economicamente justificável. Esta 
última situação não pode, porém, ser considerada senão num ou 
noutro caso pontual. 



O objectivo deste apêndice é apresentar, de uma maneira 
simples, a forma como variam os vários parâmetro em jogo, de 
modo a determinar algumas regras heuristicas de decisão, tomadas 
na elaboração do modelo descrito. Os gráficos que se seguem são 
suficientemente sugestivos para dispensar outros comentários. 

Em todas as aplicações utilizou-se a fórmula de Manning- 
-Strickler, com um coeficiente de rugosidade de 75 ml/3/s, em 
secção circular. 



Raio Hidr. (m) P. Transp. (Kgl 

Figura AV.1 - Raio hidráulico e poder de transporte em função 
da inclinação para um determinado caudal (0,25 
Us) e diâmetro(200 mm). 

O Caudal (Us) 
O 2 0  4 0  60  8 0  

Figura AV.2 - Velocidade em função do caudal e da inclinação 
para um diâmetro de 200 mm 



o Caudal (Us) 

O 20  4 0  60  80 100 120  

Figura AV.3 - Velocidade em função do caudal e da inclinação 
para um diâmetro de 400 mm 

0 Caudal (Us) 
O 2 0  40  60  8 0  

Figura AV.4 - Velocidade em função do caudal e da inclinação 
para um diâmetro de 600 mm 



Figura AV.5 - Poder de transporte em função da inclinação e do 
diâmetro com caudal constante de 1 ,O L/s 

diametro (mm) 
018 

100  200  300 400 500  600 700  

Figura AV.6 - Velocidade em função do diâmetro e da inclinação 
para um caudal constante de 21 Us. 



diarnetro (rnrn) 
092 

100 200 300 400 500 600 700 

Figura AV.7 - Velocidade em função do diâmetro e da inclinação 
para um caudal constante de 21 Us. 

+ 400 rnrn 

Caudal (Us) 

8 0  

Figura AV.8 - Velocidade em função do diâmetro e do caudal 
para uma inclinação constante de 0,7%. 



APÊNDICE VI - CUSTOS UNITÁRIOS UTILIZADOS 

No decorrer do trabalho utilizaram-se custos unitários na 
modelação de custos de colectores. Embora não tivesse havido uma 
grande preocupação em pormenorizá-los, convém referir neste 
apêndice, alguns dos principais: 

a) tubagem: de acordo com o Apêndice IV; 

b) reposição de pavimentos (considerados sempre de 
qualquer natureza): 1400$/m2; 

c)  escavação em 

terra: 400$/m3; 

rocha branda: 1000$/m3; 

rocha dura: 1600$/m3; 

d) aterro em tereno de qualquer natureza, excluindo 
expolamentos: 200$/m3; 

e) cirandagem ou importação de areia: 1200/m3; 

f ) transporte a vazadouro: 250$/m3; 

g) caixas de visita: calculadas sempre pelas equações 
apresentadas no texto. 




