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Calibração do modelo hidrológico e hidrodinâmico da bacia do rio Lima 

para utilização num sistema de previsão de cheias e inundações 

Resumo 

 Em todas as regiões do mundo ocorrem regularmente cheias e inundações intensas, 

colocando em perigo milhares de pessoas e implicando muitas vezes a perda de vidas e 

habitações. As cheias tornaram-se um fenómeno mundial de grande proporção que merece, cada 

vez mais, uma especial atenção para a sua prevenção, estudo e mitigação. 

Como forma de proteger os bens e cidadãos da União Europeia, em 2007 foi adotada 

uma diretiva que visa diretamente a temática das cheias. Nessa diretiva é exigido que todos os 

países integrados na UE apresentem um mapa de áreas suscetíveis a inundações, incluindo 

informação hídrica e as características geográficas das regiões. Através desta diretiva procedeu-se 

a um desenvolvimento do conhecimento sobre as bacias hidrográficas europeias e respetivas 

linhas de água, permitindo uma correta análise do território, uma identificação de todos os pontos 

críticos e uma reflexão conducente à obtenção de soluções preventivas eficientes. 

 Nesta dissertação desenvolve-se um sistema de modelação hidrológico e hidrodinâmico 

eficaz que poderá ser utilizado como instrumento de auxílio na previsão de cheias e inundações 

na bacia hidrográfica do rio Lima. A calibração do modelo foi realizada a partir de dados disponíveis 

no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, nomeadamente de precipitação e 

caudais em território Português enquanto que para a área da bacia pertencente a Espanha foram 

utilizados dados disponibilizados pelo serviço da Meteogalicia. O modelo hidrológico foi calibrado 

de forma automática com recurso ao software Rainfall-Runoff Library (RRL). Posteriormente, os 

resultados da calibração foram inseridos no modelo implementado no software Sobek. A 

verificação da qualidade deste modelo foi realizada para eventos históricos de cheia que afetaram 

a bacia em estudo. Nestas simulações foram considerados dados históricos horários de 

precipitação e compararam-se os caudais simulados com os registados, tendo-se obtido valores 

muito próximos. 

 

Palavras-Chave: cheias, hidrodinâmica, hidrologia, modelação, prevenção.  
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Calibration of the hydrological and hydrodynamic model of the Lima River 

basin for use in a flood and inundation forecasting system 

Abstract  

Floods and intense inundations regularly occur in all regions of the world, endangering 

thousands of people and often leading to the loss of lives and homes. Floods have become a 

worldwide phenomenon of great proportion that increasingly deserve special attention for their 

prevention, study and mitigation. 

As a way of protecting the assets and citizens of the European Union, in 2007 a directive 

was adopted that directly addresses the theme of floods. In that directive, all EU countries are 

required to present a map of areas susceptible to flooding, including hydraulic information and the 

geographical characteristics of the regions. Through this directive, knowledge about European 

hydrographic basins and respective rivers was developed, allowing a correct analysis of the 

territory, an identification of all critical points and a reflection leading to the achievement of efficient 

preventive solutions. 

In this dissertation, an effective hydrological and hydrodynamic modeling system is 

developed, which can be used as an instrument to aid in the prediction of floods and inundations 

in the Lima River basin. The calibration of the model was carried out from data available in the 

National Water Resources Information System, namely rainfall and river flows in the Portuguese 

territory, while for the basin area belonging to Spain, data provided by the Meteogalicia service 

were used. The hydrological model was automatically calibrated using the Rainfall-Runoff Library 

(RRL) software. Subsequently, the results of the calibration were inserted into the model 

implemented in the Sobek software. The verification of the quality of this model was carried out for 

historical flood events that affected the basin under study. In these simulations, historical hourly 

precipitation data were considered and the simulated flows were compared with those recorded, 

with very close values being obtained. 

 

 

 

Keywords: flood, flood forecasting, hydrodynamics, hydrology, modelling 
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Capítulo I – Introdução 

Ao longo da sua história o planeta Terra sofreu diversas alterações climáticas que 

alteraram o curso do desenvolvimento da Humanidade. Estas alterações climáticas sucederam ao 

longo de diversas eras e deixaram marcas que são estudadas até aos dias de hoje. Atualmente é, 

de um modo geral, consenso científico que o planeta Terra está, uma vez mais, a enfrentar 

alterações climáticas. Estas alterações manifestam-se, principalmente, pela subida da temperatura 

média global, pela irregularidade de precipitações e aumento de frequência e magnitude de 

eventos extremos. A intensidade e frequência dos eventos extremos - tempestades, cheias e secas 

- possivelmente associados às alterações climáticas, têm tido inúmeras repercussões nas 

sociedades contemporâneas, tornando-se cada vez mais premente a prevenção e mitigação dos 

seus efeitos (Coelho, 2004). 

 Na última década tem sido visível uma tendência para o aumento do número de desastres 

naturais um pouco por todo o mundo, sendo reconhecido por diversos autores que o aumento da 

probabilidade da ocorrência de eventos extremos, como as cheias e as secas, nas regiões de clima 

temperado, está intimamente relacionado com este fenómeno (Agência Europeia do Ambiente, 

2003). Assim, e apesar de ao longo da sua história a humanidade já ter enfrentado alterações 

climáticas e de as cheias terem sempre existido enquanto fenómeno natural, a ocorrência de 

períodos de precipitação, ou muito intensos, ou muito longos, tem contribuído para a intensificação 

de episódios de cheia, que passaram de excecionalidades a parte integrante do quotidiano de 

muitas populações (Coelho, 2004). Deste modo, o registo de inundações tem aumentado um 

pouco por todo o mundo. 

Na Europa, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas vivam em zonas de risco de 

inundações que, para além de perdas de vidas humanas e prejuízos socioeconómicos elevados, 

acarretam riscos para a saúde pública, para o ambiente e para as infraestruturas urbanas. Por 

isso, tem-se verificado, por parte das entidades governamentais, grandes preocupações no reforço 

dos quadros legais que contemplam preocupações acrescidas de avaliação, gestão e mitigação de 

riscos de inundações (Comissão Europeia, 2007). 

A repetida ocorrência de desastres naturais como as cheias foi responsável pelo 

crescimento de novas estratégias de controlo de cheias e proteção com foco especial em ações 

coordenadas entre países que partilham entre si bacias hidrográficas, como é o caso da bacia do 
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rio Lima que está dividida entre Portugal e Espanha. Como consequência, hoje em dia uma das 

prioridades da União Europeia concentra-se na gestão de desastres naturais em áreas urbanas na 

medida em que fatores como a urbanização crescente e as alterações climáticas aumentaram a 

frequência e riscos de cheias (Price & Vojinovic, 2008).  

Dentro dos fenómenos naturais com consequências devastadoras para a sociedade o 

maior destaque vai para as cheias, cujas consequências podem retirar a vida a centenas de 

pessoas ou destruir as suas habitações numa questão de horas (Coelho, C.; Valente, S. 2004). 

Desastres deste tipo são recorrentemente reportados pelos media em todos os continentes. Na 

base de dados EM-DAT, pertencente ao Centro de Pesquisa na Epidemiologia de Desastres, 

instituição belga, não lucrativa que contabiliza e identifica as catástrofes naturais que sucedem 

diariamente é observável que no período de tempo compreendido entre 1998-2002, 43% dos 

registos significavam cheias (Vieira, L. 2013). No mesmo período temporal a Agência Europeia do 

Ambiente estimava cerca de 700 mortes, meio milhão de deslocados e um prejuízo de 25 biliões 

de euros como consequências diretas das cheias apenas em território Europeu (Agência Europeia 

do Ambiente, 2003). 

Em território nacional as cheias foram o fenómeno natural mais mortífero no século 

passado, seguidas pelos terremotos (Ramos e Reis, 2002). Em condições normais os caudais dos 

rios podem ser controlados através de uma rede de barragens existente. Contudo, o controlo de 

cheias por estas estruturas fica limitado quando ocorrem eventos extremos de precipitação com 

inundações súbitas. Estes fenómenos ocorrem devido a precipitações intensas em solos saturados 
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ou secos com uma baixa capacidade de absorção, sendo mais frequentes, em Portugal, na região 

de Lisboa, Alentejo e Algarve. 

Vários fatores contribuíram para o aumento deste tipo de fenómenos como a 

desflorestação, uma urbanização caótica, desorganizada e sem respeito pelos cursos de água 

naturais (figura 1).  

 

Figura 1 - Cheias na cidade de Lisboa em 2019, devido a chuvas intensas (Fotografia da autoria 

de José Deitado) 

O aumento destes fenómenos obriga a repensar a planificação urbana e a adaptar a 

mesma às novas condições existentes, sendo que um elemento de apoio à revisão das práticas 

urbanísticas consiste na utilização de ferramentas informáticas de apoio à decisão. O 

desenvolvimento da tecnologia permite a existência de ferramentas que possibilitam a simulação 

do comportamento de uma bacia hidrológica perante vários cenários de precipitação. A integração 

coerente destas ferramentas proporciona a construção de sistemas de suporte à decisão que, 

crescentemente, vêm sendo utilizados tanto em gabinetes de engenharia como em empresas e 

agências governamentais (Vieira et al., 2012). Deste modo, é possível prever o risco de inundações 

em determinada zonas tendo por base apenas a previsão meteorológica, o que permite adotar 

medidas que permitem salvaguardar as populações dos danos associados às inundações. 

A modelação matemática é atualmente uma das principais ferramentas utilizadas em 

projetos de engenharia e avaliação ambiental. Os modelos hidrológicos de larga escala têm sido 

aplicados em avaliações de impactos de mudança da cobertura vegetal, variabilidade climática e 

em sistemas de previsão. Entre as limitações destes modelos está a incapacidade de representar 
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em alguns casos o escoamento em áreas muito planas, com extensas áreas inundáveis e efeitos 

de regolfo como nos rios amazônicos.(Paiva, 2009). 

 Os modelos hidrológicos permitem simular processos do ciclo hidrológico através de 

equações matemáticas. Dentre esses processos, a propagação do escoamento nos rios é de 

grande importância, especialmente em bacias de grande escala. Em geral, o módulo de 

propagação do escoamento implementado nos modelos hidrológicos é simplificado, sendo 

adotada uma versão baseada na metodologia de onda cinemática, na maior parte dos casos. 

Apesar disso, os modelos que utilizam essas metodologias produzem resultados aceitáveis na 

maioria das aplicações. Entretanto, bacias com rios de baixa declividade, com trechos sujeitos a 

regolfo, ou com extensas planícies de inundação, podem não ser bem representados por 

metodologias de propagação simplificadas (Pontes et al., 2015). Nestes casos deveremos recorrer 

a modelos hidrodinâmicos das redes fluviais da bacia, tal como foi considerado no presente 

trabalho. 

1.1 Objetivos  

 Neste trabalho foi utilizada uma versão de um modelo hidrológico e hidrodinâmico 

existente no Laboratório de Hidroinformática da Universidade do Minho calibrado manualmente e, 

procedeu-se à sua recalibração, recorrendo a um processo automático. Este processo permite, no 

futuro, a sua integração num sistema de suporte à decisão em que possa ser considerada a 

recalibração frequente à medida que sejam disponibilizados mais séries de dados hidrológicos da 

bacia. A calibração tem como foco a previsão dos caudais na rede hidrográfica da bacia do rio 

Lima em situações de cheia, permitindo uma simulação realista do comportamento da bacia. 

Deste modo, foram compilados todos os dados de monitorização de sensores instalados na bacia 

e disponíveis em portais específicos. Foi realizado um levantamento exaustivo de dados históricos 

de precipitações e caudais observados na bacia na base de dados do Serviço Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH, 2020), na parte portuguesa da bacia e nas bases de 

dados da MeteoGalicia (Galicia, X. 2020) para a parte espanhola. Após a calibração automática os 

resultados dos parâmetros de calibração foram adotados no modelo implementado no software 

Sobek (Deltares, 2013). Este modelo inclui todas as estruturas hidráulicas da bacia, o que permite 

simular diferentes alternativas de controlo de cheias na bacia do rio Lima. Conhecidas as regras 

de operação das diferentes barragens e recorrendo a previsões de precipitação será possível com 
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o modelo prever os caudais e níveis ao longo da rede hidrográfica principal, durante eventos 

extremos. 

1.2 Organização da dissertação 

• Capítulo I – Introdução   

Neste capítulo é realizada uma introdução ao tema da dissertação e são apresentados os 

objetivos do trabalho; 

• Capítulo II – Cheias Históricas 

São apresentados vários exemplos de registos históricos de cheias em Portugal e no resto 

do mundo, sendo discutidos de modo a salientar o respetivo impacto. 

• Capítulo III – Estado da arte – Modelação hidrológica e hidrodinâmica 

Uma visão da origem, desenvolvimento, estado atual e histórico das ferramentas de 

simulação utilizada com o propósito de simular cheias; 

• Capítulo IV – Bacia do rio Lima; 

Neste capítulo é apresentado e identificado o caso de estudo analisado, através de um 

contexto histórico, análise de situações extremas reais e descrição de soluções de controlo 

das cheias; 

• Capítulo V – Calibração do modelo hidrológico das sub bacias do rio Lima; 

Neste capítulo são apresentados a metodologia e os resultados de calibração da bacia em 

estudo. 

• Capítulo VI – Calibração no software Sobek; 

Neste capítulo são demonstrados e explicados os processos necessários para adoção dos 

parâmetros de calibração no modelo Sobek e os procedimentos para definição da 

simulação de verificação do modelo. São, também, apresentados os resultados de 

simulação de cheias históricas.   

• Capítulo VII – Conclusão 

Por fim, neste derradeiro capítulo, são registadas todas as conclusões retiradas 

relativamente aos métodos utilizados no decorrer do trabalho de dissertação, sendo 

também apresentadas propostas de trabalhos futuros com o objetivo de obter uma 

melhoria dos resultados conseguidos. Neste derradeiro capítulo está incluída uma secção 

com propostas para desenvolvimentos futuros 
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Capítulo II - Cheias Históricas 

2.1 Cheias em Portugal 

 Em Portugal, tal como no resto do mundo, assiste-se regularmente a períodos de chuvas 

intensas que, quando associadas a períodos de instabilidade atmosférica podem condicionar o 

meio ambiente e, em condições extremas originar fenómenos naturais extremos de inundações. 

Em Portugal estes períodos de cheias são mais frequentes como seria de esperar nas estações 

mais chuvosas, Inverno e Primavera. 

 Existem registos de cheias praticamente em todas as bacias hidrográficas de Portugal, 

sendo as bacias hidrográficas com maior historial de cheias e, por conseguinte, mais expostas ao 

risco de inundação, as bacias do rio Tejo, rio Douro e do rio Sado. 

Apresentam-se e descrevem-se a seguir eventos de cheia registados em Portugal. 

• Dezembro de 1909 

Um dos primeiros registos de cheias existentes em Portugal remonta ao final do ano de 1909 

mais concretamente ao período entre os dias de 17 de Dezembro e de 25 do mesmo mês (Vieira, 

A.; Costa, F. 2017). Nesse período de tempo assistiu-se a uma violenta precipitação que conduziu 

a que o rio Douro aumentasse o seu nível, inundando as suas margens. 

Na zona ribeirinha da cidade do Porto (Figura 2) várias foram as zonas inundadas sendo que 

cerce de 40 embarcações de médio e grande porte foram destruídas e mais de 700 pequenas 

embarcações (Figura 3) foram arrastadas pelas inundações.  

Sendo um dos piores registos que há memória até aos dias de hoje e, a título de comparação 

o nível das águas atingiu o seu ponto máximo ficando a escassos 80 centímetros do tabuleiro 

inferior da ponte D. Luiz I. 
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Figura 2 - Foto ilustrativa do nível das águas na zona ribeirinha da cidade do Porto (fotografia retirada do 

arquivo da Tabacaria Cubana) 

 

Figura 3 - Destroços de várias embarcações que ficaram destruídas devido à ação da chuva (fotografia 

retirada do arquivo da Tabacaria Cubana) 

• Janeiro de 1948 

Durante o mês de Janeiro de 1948 todo o país continental foi assombrado por um período de 

extrema precipitação tendo um efeito negativo em praticamente todos os rios nacionais 

conduzindo a que se tenham verificado múltiplos fenómenos de cheias. Entre as zonas mais 

afetadas destacam-se o Algarve, nomeadamente no município de Albufeira (Figura 4) e o distrito 
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de Coimbra onde o período ficou conhecido como “cheias históricas do rio Mondego” (Marques, 

J.; et al. 2015). 

 

Figura 4 - Destruição provocada pela elevada precipitação em Albufeira (fotografia retirada do arquivo do 

jornal Sul Informação) 

• Janeiro de 1962 

Denominadas como as segundas maiores cheias do século XX, tiveram especial impacto na 

zona centro e norte do país, afetando cidades como Coimbra e Vila do Conde (Figura 5). Segundo 

os registos da Rádio Portuense, publicados em 2019, o nível da água atingiu um registo 

equivalente a 23 metros de altura para além do nível médio do leito na cidade da Régua, no caso 

do rio Douro. 
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Figura 5 - Vila do Conde em Janeiro de 1962 (fonte: Centro de Memória de Vila do Conde) 

• Novembro de 1967 

Dois dos dias mais negros da história recente de Portugal aconteceram nos dias 25 e 26 de 

novembro do ano de 1967. Num ano que até tinha sido considerado como um período 

relativamente seco até ao final de novembro ocorreram cheias em todo o território nacional com 

especial enfâse na região de Lisboa onde ocorreu cerca de um quinto da precipitação anual em 

apenas uma noite, provocando a subida do nível da água do rio Tejo em quatro metros durante 

apenas cinco horas (Soares e Bourgard, 2017). 

O grande volume de precipitação num curto espaço temporal expôs as fragilidades sociais 

existentes num Portugal governado numa ditadura, o fraco planeamento urbanístico e uma rede 

de drenagem deficitário ao longo do território.  

Outra das causas que contribuíram para o efeito devastador das cheias (Figura 6) baseia-se 

no facto das bacias hidrográficas da região de lisboa terem áreas reduzidas e tempo de resposta 

manifestamente curtos – duas horas – aliadas à dificuldade da drenagem devido a diversas 

construções ao longo dos cursos de água, falta de limpeza dos rios e ribeiras e canalizações 

subterrâneas mal dimensionadas e, portanto, com dimensões insuficientes (Ferreira, M. 2017). 

Sendo consideradas como o segundo pior evento natural desde o terramoto de 1755, os seus 

efeitos (Figura 7) nunca foram totalmente contabilizados devido à ação pronta da censura, 

podendo afirmar-se que cerca de vinte mil habitações foram destruídas e mais de 700 pessoas 
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perderam a vida além de dezenas de pontes e estradas que se tornaram devolutas (Ropio, M. 

2007). Oficialmente apenas foram reconhecidas 426 vítimas mortais. 

O grande impacto humanitário que surgiu como consequência das inundações atraiu a 

atenção internacional, sendo publicada em revistas internacionais (Figura 8), um facto não comum 

à data e funcionou como mote para uma revolta estudantil devido à ineficácia dos agentes 

responsáveis e inoperância do governo e forças policiais que estavam preparadas para reprimir e 

não salvar a população. 

 

Figura 6 - Rasto de destruição provocado pela forte precipitação (fonte: Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo) 
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Figura 7 - Rasto de destruição provocado pela forte precipitação (fotografia da autoria de Susana Rosa) 

 

 

Figura 8 - Cobertura fotográfica da aclamada revista "LIFE" das cheias portuguesas 
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• Fevereiro de 1979 

Devido a fortes inundações durante um longo período de tempo – 9 dias – o rio Tejo 

transbordou as margens afetando a paisagem à sua volta. Esta cheia provocou mais de dois 

mil desalojados, uma centena de feridos graves e duas perdas humanas, além dos elevados 

prejuízos materiais. Segundo o arquivo RTP, o distrito de Santarém foi um dos mais atingidos, 

tendo registado os maiores danos (Figura 9). 

 

Figura 9 - Cheias no Pombalinho, concelho da Golegã (fonte: O Pombalinho) 

• Novembro de 1983 

Apresentando um valor de prejuízos superiores a 18 milhões de escudos na altura – cujo 

valor atual é superior a 190.000€ - milhares desalojados, mais de 600 habitações destruídas 

e uma dezena de perdas humanas as cheias de Novembro de 1983 afetaram o rio Tejo que, 

por sua vez, afetou a zona de Torres Vedras, como é visível na figura 10 (Henriques, J. 2014). 
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Figura 10 - Torres Vedras em Novembro de 1983 (fotografia da autoria de Moyanapolit) 

• Dezembro de 1989 

No final do ano de 1989 sucedeu um período de precipitações intensas ao longo de toda a 

costa atlântica portuguesa que culminou com a subida do nível das águas em vários rios 

portugueses como o rio Tejo e o rio Douro. Apresentando valores máximos no distrito de Santarém 

e no de Vila Real, mas também, segundo os arquivos RTP, no sul do país onde o rio Sécua invadiu 

as ruas da cidade de Tavira (Figura 11).  

 

Figura 11 - Demonstração da força da natureza em pleno centro da cidade de Tavira (fonte: Meteopt) 

Além dos prejuízos visíveis na figura 11 tem-se a lamentar o falecimento de uma pessoa e de 

quase duas mil pessoas que perderam a sua habitação, ficando desalojadas. 
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• Novembro de 1997 

As maiores cheias que há registo na década de noventa aconteceram, num curto espaço 

temporal de apenas quatro horas em que ocorreu um pico extremo de valores de precipitação que 

teve consequências desastrosas no município de Monchique (Figura 12) (Rebelo e Ganho, 1998). 

Elevados prejuízos materiais, elevados prejuízos sociais aliados a onze vítimas mortais deixaram 

uma cicatriz até aos dias de hoje no sudeste nacional (Dias, 2000). 

 

Figura 12 - Município de Monchique em Novembro de 1997 (fonte: Jornal do Algarve) 

• Dezembro a março de 2001 

Num período Invernal fora do comum, dando voz às cada vez mais comuns alterações 

climáticas, foram registadas uma série de inundações consecutivas na zona norte do país, com 

foco especial nos distritos do Porto e de Vila Real, sendo Amarante um dos municípios mais 
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atingidos (Figura 13). Mais uma vez foram registadas perdas de vidas humanas – cerca de uma 

dezena – aliada aos efeitos devastadores nas habitações e infraestruturas locais.  

 

Figura 13 - Nível de água atingido no município de Amarante (fonte: Jornal de Amarante) 

• Fevereiro de 2010 

No arquipélago da Madeira em dezembro de 2010 um longo período acumulado de 

precipitação teve um efeito devastador, originando várias inundações e deslizamentos de terras, 

cujos efeitos devastadores são visíveis nas figuras 14 e 15. 

Considerado como um dia que mudou a Madeira, segundo Caires e Miranda, durante a noite 

de 20 de fevereiro de 2010 a precipitação acumulada que incidiu na ilha do Funchal constitui o 

valor mais alto jamais registado em Portugal sendo registados 185 litros por metro quadrado 

(Wikipedia, 2020). 

O desastre natural verificado no arquipélago da Madeira vitimou 47 pessoas provocando mais 

de 250 feridos além de um rasto de destruição de infraestruturas avaliado em mais de 217 milhões 

de euros tornando-se, assim, na pior catástrofe da história da Madeira na história recente 
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Figura 14 - Efeitos devastadores sentidos na Madeira (fonte: revista Sábado) 

 

Figura 15 - Elevados prejuízos foram sentidos no arquipélago (fonte: SNIRH) 

• Dezembro de 2019 

Numa história mais recente no final do ano de 2019 uma depressão de nome Elsa passou 

por Portugal, influenciando a totalidade do pais com mais destaque para a região centro 

(Figura 16), deixando um rasto de cerca de 100 desalojados e duas vítimas mortais. 
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Figura 16 - Efeitos da tempestade Elsa em Portugal (fonte: Jornal de Notícias) 

2.2 - Análise aos efeitos das cheias em Portugal Continental 

Como é percetível ao longo de todo o registo histórico de cheias em território nacional os 

danos materiais e perdas humanas aquando de uma inundação são extremamente elevados e 

urge procurar uma solução que permita minimizar as consequências. A título de exemplo no ano 

de 2012 a jornalista Cátia Mendonça publicou no jornal “Público” uma análise à quantidade de 

cheias e mortes provocadas por estas desde o ano de 1865 até ao final da década de 2010. 

Assim, apenas nesse período de tempo de 145 anos contabilizou-se 1492 ocorrências de grande 

dimensão que originaram 1071 mortes e mais de 40000 desalojados, apenas em Portugal 

Continental.  

Na análise feita por Mendonça o número de cheias e mortos, separados em intervalos de 

dez anos é o que podemos encontrar nos dados abaixo, que constituem a tabela 1: 

Tabela 1 - Análise feita por Mendonça (2012) relativamente aos danos de cheias em Portugal 

Período em 

análise  

Cheias Cheias 

acumuladas 

Mortes Mortes 

acumuladas 

1865-1970 25 25 44 44 
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1971-1980 22 47 38 82 

1881-1890 12 59 6 88 

1891-1900 39 98 15 103 

1900-1910 108 206 48 151 

1911-1920 49 255 26 177 

1921-1930 61 316 18 195 

1931-1940 185 501 65 260 

1941-1950 176 677 90 350 

1951-1960 180 857 40 390 

1961-1970 265 1122 554 944 

1971-1980 124 1246 7 952 

1981-1990 110 1356 22 973 

1991-2000 121 1477 23 996 

2000-2010 145 1492 75 1071 

Analisando a tabela acima é de fácil compreensão que o reduzido número de cheias nas 

primeiras décadas analisadas deve-se a poucos registos que se faziam na época aliado a uma 

pouco concentração urbana existente na altura. Após 1931 é notório um aumento de mais de 50% 

no número registado de cheias, relativamente ao período anterior e que se mantém relativamente 

constante até aos dias de hoje, sendo que, tal facto pode ser justificado pela saturação dos solos, 

aumento de impermeabilização dos terrenos, a falta de planeamento urbano existente em Portugal 

e ocupação de linhas de água. 
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2.3 Cheias no mundo 

O fenómeno das cheias e inundações, tal como todos os fenómenos naturais não são 

exclusivos de Portugal, mas acontecem por todo o globo apresentando da mesma forma 

consequências gravosas. Assim, é importante verificarmos alguns dos registos mais significativos 

no continente Europeu, Asiático, Africano e Americano. 

2.3.1 Continente Europeu 

Em pleno Verão no coração da Europa, no mês de agosto de 2005 ocorreu um período 

chuvoso que culminou nas maiores cheias vividas na Alemanha, Roménia, Bulgária, Suíça e 

Áustria. As consequências foram de mais de 642 milhões de euros em prejuízos, sendo que só na 

Alemanha foram registados mais de 120 milhões de euros (Breinl, K. 2015). Em termos de vidas 

humanas, mais de 35 pessoas perderam a vida e mais de 19000 pessoas tiverem de ser 

realojadas, além de danos na rede elétrica, de transportes e de abastecimento/drenagem de água, 

comprovados nas figuras 17 e 18 (Floodlist, 2020).  

 

Figura 17 - Cidade alemã de Eschenlohe durante as cheias de 2005 (fonte: Deutsche Welle) 

 

Figura 18 - Cidade alemã de Eschenlohe. Várias habitações inundadas (fonte: Deutsche Welle) 
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Mais recentemente, em 2019 vários países europeus sofreram inundações devido a 

fenómenos meteorológicos intensos, sendo que um dos destaques vai para a cidade de Veneza 

(Figura 19) onde se registou o segundo nível da água mais elevado de toda a sua longa história, 

cujas consequências são visíveis na figura 20 (Henley e Guiffrida, 2019). Nesse ano foi registado 

um nível da água com 1,87 m sendo que o registo mais alto de sempre foi atingido em 1966 com 

a água a atingir 1,94 m. 

 

Figura 19 – Inundações em Veneza (fonte: Deutsche Welle) 

 

Figura 20 - Consequências das cheias de 2019 em Veneza (fonte: Diário de Notícias) 

 Atualmente a cidade de Veneza já está mais protegida de fenómenos semelhantes através 

do seu sistema de proteção MOSE que funcionou pela primeira vez durante o Outono de 2020 e 
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que funciona como um tampão que bloqueia a entrada da água na lagoa que banha a cidade 

(Robbins, N. 2019). 

 Ainda em 2019 o nosso pais vizinho, Espanha também sofreu inundações na sequência 

de chuvas torrenciais (Figura 21) que foram as mais intensas dos últimos 140 anos, com 

consequências enormes na atividade agrícola visto que as zonas afetadas eram, maioritariamente, 

zonas de cultivo. 

 

Figura 21 - Cheias no Sul de Espanha em 2019 (fonte: Expresso) 

2.3.2 Continente Africano 

Decorria o ano de passagem para o segundo milénio no calendário mundial quando a tragédia 

atingiu a parte Sul do continente Africano e, só em Moçambique deixou um rasto superior a 800 

mortos, 100 mil refugiados e um milhão de desalojados (Figura 22) (Lucas, P. 2007). Sendo certo 

que devido à sua posição geográfica em Moçambique as cheias não são propriamente raras visto 

que durante o período dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março as chuvas intensas são habituais 

todos os anos (Silva, G. 2008). No entanto, durante o ano de 2000 devido à conjuntura de vários 

ciclones as cheias atingiram valores realmente catastróficos (Figura 23) (Sousa, G. 2016).  
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Figura 22 - Vítimas das cheias de 2000 em Moçambique (fotografia da autoria de Gonçalo Rosa Silva) 

 

Figura 23 - Vítimas das cheias de 2000 em Moçambique (fotografia da autoria de Gonçalo Rosa Silva) 

 Em anos mais recentes, 2019, a mesma zona de Moçambique voltou a ser atingida por 

cheias vitimando 91 pessoas e afetando mais de 200 mil locais e destruindo infraestruturas que 

já tinham sido reconstruídas após a tragédia de 2000 (Silva, R. 2013). 

 Também em 2019 e segundo o United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs, na sua sigla OCHA, que como o próprio nome indica é uma agência supervisionada pelas 
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Nações Unidas, apenas no leste de África mais de 2,5 milhões de pessoas foram afetadas por 

cheias, em territórios pertencentes ao Sudão do Sul, Quénia, Etiópia, Somália, Uganda e Sudão. 

 No continente Africano estes fenómenos extremos estão a tornarem-se cada vez mais 

frequentes e a afetar zonas precárias onde a subnutrição é um problema real que se torna ainda 

mais difícil de combater aquando da existência de cheias para além das inundações também 

causarem surtos de doenças como a cólera e a dengue. Assim, torna-se urgente a ação 

humanitária para mitigar as consequências resultantes da presença das cheias.  

2.3.3 Continente Asiático 

Numa zona particularmente sensível a cheias devido à sua posição geográfica e baixa altitude 

em relação ao mar, a Índia, o Bangladesh e o Nepal foram os países mais atingidos pelas que são 

consideradas as piores cheias do século naquela região (Figura 24). As cheias deixaram um rasto 

de destruição com mais de 1400 mortes das quais 1100 vítimas mortais só na India (Figura 25) 

e 25 milhões de sinistrados. A situação tomou proporções dramáticas devido ao fato de os 

hospitais locais não terem sido suficientes para responder à necessidade que era exigível, o que 

originou surtos de malária, diarreia, disenteria e febre (Elliott, J. 2018). 

 

Figura 24 - Inundações no centro de Mumbai (fonte: Observador) 
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Figura 25 - danos causados pelas cheias (fonte: Observador) 

 Mesmo em países Asiáticos historicamente mais desenvolvidos e mais preparados para 

enfrentar fenómenos extremos, como o Japão e Taiwan, as cheias também deixam um rasto de 

destruição (Floodlist, 2020). Um exemplo destes casos é, segundo a jornalista Tania Branigan um 

registo de aproximadamente 60 mortos aquando da passagem do furacão Morakot em 2009 na 

costa de Taiwan (Figura 26) provocando cheias históricas e um registo aproximado de prejuízos 

na ordem dos 150 milhões de euros. Apesar dos elevados prejuízos e perdas humanas a pronta 

reação do exército de Taiwan e o planeamento urbano da ilha fizeram com que o registo não fosse 

superior. 

 

Figura 26 - Inundações em Taiwan (fonte: CBS News) 
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2.3.4 Continente Americano 

Na América do Sul uma das cheias mais intensa registada ocorreu no ano de 2015, afetando 

vários países como o Brasil, a Argentina, o Uruguai e, o mais afetado, o Paraguai. Como 

consequência mais de 140 mil pessoas tiverem de ser realojadas sendo que apenas em Assunção, 

capital do Paraguai, 90 mil pessoas foram retiradas das suas casas. Na origem das fortes 

chuvadas esteve o facto de no mês de dezembro a precipitação ter registado valores superiores 

ao dobro do habitual. Na cidade de Rio Branco (Figura 27), no interior brasileiro, o Rio Acre registou 

uma subida de nível que é recorde até aos dias de hoje de 4,34 metros submergindo parte da 

cidade (Figura 28) e tendo como consequência a declaração de estado de emergência e uma crise 

sanitária aliada à social nos meses após a inundação (WWF, 2015). 

 

Figura 27 - Vista aérea da cidade de Rio Branco (fonte: Agência de Comunicação do Acre) 
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Figura 28 – Destruição visível na cidade do Rio Branco (fonte: Agência de Comunicação do Acre) 

 Outro registo demonstrador da força das cheias sucedeu também no Brasil mas já no 

estado do Rio de Janeiro, em Janeiro de 2011, que originou 700 mortes e obrigou a realojar mais 

de 12000 pessoas (Floodlist, 2020). 

2.3.5 Oceania 

Por último, mas não menos importante no continente da Oceania o maior registo de cheias 

existente ocorreu no início do ano de 2011 afetando 90 cidades diferentes e causando 35 mortos, 

cerca de 200000 pessoas tiveram de ser realojadas (Figura 29) e os prejuízos tomaram valores 

na ordem de 1,5 mil milhões de euros (Figura 30) (Floodlist, 2020). 
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Figura 29 - Cidade de Brisbane na Austrália em Janeiro de 2011 (fonte: Designer Planer) 

 

Figura 30 - Foto de satélite retirada pela NASA que demonstra o impacto das inundações na cidade de 

Brisbane (fonte: NASA) 
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2.3.6 – Cheias mais graves entre 2002 e 2012 identificadas pela Organização 
Mundial de Saúde  

 Por último e, em jeito de conclusão, em 2014 a ITD – International Disaster Database – 

base de dados pertencente à Organização Mundial de Saúde – WHO – publicou um relatório onde 

enumerou as cheias mais graves do período de 2002 a 2012, com o intuito de demonstrar o efeito 

global, devastador e frequente das mesmas. Os resultados contidos no relatório são reproduzidos 

na tabela 2: 

TABELA 2 - MAIORES CHEIAS ENTRE 2002 A 2012 

Data Local Mortes Desalojados Prejuízos materiais 
(em USD biliões) 

Maio 2004 Haiti 2600 15.000 77  

Junho 2009 Paquistão 1900 3.500.000 43  

Maio 2010 China 4245 Não disponível 50  

Julho 2005 Índia 1200 10.000.000 80  

Julho 2007 Bangladesh 1100 8.000.000 12  

Junho 2002 China 793 700.000 Não disponível 

 Ao longo deste capítulo foram identificadas cheias com efeito devastadores e impacto nas 

condições financeiras, económicas, sanitárias e humanitárias na zona onde acontecem, sendo, 

por isso, um fenómeno cujo estudo, interpretação, compreensão e sobretudo prevenção e controlo 

são de importância prioritária.  
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Capítulo III – Modelação hidrológica e hidrodinâmica 

As sucessivas alterações ao mundo em que vivemos, cada vez mais comuns e rápidas 

conduziram a que atualmente se viva numa crise permanente relacionada com a água e o ciclo 

da mesma. As alterações climáticas que conduzem a fenómenos climáticos extremos cada vez 

mais frequentes, zonas urbanas que crescem exponencialmente a ritmos nunca antes verificados, 

o aumento da poluição e descargas ilegais em cursos de água conduziram à necessidade de um 

debate sobre como solucionar e adaptar o nosso modo de vida ao nosso planeta. Analisando estas 

novas condições, é de fácil perceção que estamos perante questões cujas soluções são difíceis de 

encontrar e ainda mais de executar. 

O avanço tecnológico atual permite que essa mesma tecnologia seja aplicada de modo a 

solucionarmos e percebemos problemas e situações que de outro modo seria impossível. O 

desenvolvimento das capacidades computacionais atuais permite a criação e estudo de modelos 

de simulação hidrológica e de qualidade da água praticamente em qualquer localização com 

elevada resolução espacial e temporal, levando a uma revolução no estudo hidrológico. No ramo 

Hidráulico é possível afirmarmos que a modelação hidrológica permite o controlo, gestão e 

previsão do comportamento de alguma bacia hidrológica quando sujeitas a algum acontecimento. 

Modelação hidrológica é o campo funcional da hidrologia que visa o desenvolvimento e a validação 

de modelos hidrológicos, isto é, de representações conceptuais simplificadas do ciclo hidrológico 

ou de qualquer das suas componentes, visando a previsão hidrológica, a simulação de 

escoamentos ou da evolução da disponibilidade e da qualidade da água (Rushton, K.R. 2003). Os 

modelos hidrológicos agrupam-se em dois tipos principais: modelos de base em processos físicos, 

visando a simulação de processos hidrológicos e de qualidade da água e os modelos estocásticos, 

construídos com recurso a relações assentes em probabilidades e aleatoriedade encarando os 

processos hidrológicos como um sistema fechado com alta complexidade (Department of 

Agriculture 1986), Nesta dissertação iremos abordar o primeiro modelo, visando a simulação da 

bacia em estudo – bacia do rio Lima. 

De acordo com Tucci (1998) um modelo hidrológico deve ser baseado nos seguintes 

elementos: discretização da bacia hidrográfica (dependente do modelo), variáveis de entrada 

(precipitação, evapotranspiração), estrutura básica da integração dos processos (bacia, canal), 

aquisição de dados físicos das bacias e determinação dos mesmos parâmetros. 
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3.1 Modelos hidrológicos 

No início do século XX a hidrologia tinha um carácter descritivo em detrimento de um 

carácter quantitativo. Esse facto iniciou a alterar-se após o final da segunda grande guerra (1945) 

pois verificou-se um aumento na demanda de processos que exigiam a quantificação de processos 

hidrológicos, processos como a construção de obras para aproveitamento de recursos hídricos, de 

drenagem de cidades que começavam a ser reconstruídas, controle de cheias, entre outros. 

Do pós-guerra até ao início da década de 1970 a Organização Meteorológica Mundial 

(OMM) iniciou uma análise dos modelos existentes mais usados em simulações hidrológicas. 

Nessa análise vários modelos com climas e geografia diferentes foram testados, sendo que foi 

concluído que era necessário uma uniformização e aperfeiçoamento dos modelos (Collischonn, 

W. 2001). 

Com a crescente demanda do uso dos recursos hídricos e com a crescente preocupação 

ambiental por parte da sociedade vários desafios que se tornaram o principal foco dos modelos 

de simulação hídrica. Esses desafios como verificar o efeito do desmatamento no comportamento 

de uma bacia, o da crescente urbanização e seu escoamento, o aumento da criação de sedimentos 

e preocupação relativa à qualidade da água conduziram ao desenvolvimento dos modelos 

hidrológicos com as seguintes características: 

• Foco em objetivos específicos, como por exemplo a previsão de cheias em tempo real; 

• Reduzido mas eficaz número de parâmetros (utilização apenas dos parâmetros mais 

sensíveis no ajuste do hidrograma de saída); 

• Resultados com informações limitadas mas reais. 

Hoje em dia existe uma grande variedade de softwares informáticos que visam a modelação 

e simulação de eventos naturais com vista a melhorar a qualidade de vida das populações. A 

competição saudável entre empresas e universidades conduziu ao surgimento de vários modelos 

com diversas potencialidades. Do vário especto de softwares disponível para o desenvolvimento 

desta dissertação a escolha recaiu no Sobek, software desenvolvido pela Deltares. 

3.2 Programa SOBEK 

O software Sobek é um modelo de simulação informática com uma ou duas dimensões 

extremamente versátil pois pode ser aplicado na resolução de problemas hidrodinâmicos em rios, 
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estuários ou em redes urbanas (Deltares, 2013) tendo sido desenvolvido pela Deltares em parceria 

com o National Dutch Institute of Inland Water Management and Wastewater Treatment (RIZA). 

O software Sobek permite o cálculo de um modo relativamente fácil e rápido de caudais 

em sistemas complexos, dando liberdade ao utilizador para definir condições de fronteira e/ou 

entrada e saída de caudais (WL, 2005). 

Relativamente a outros softwares para modelação o Sobek apresenta algumas vantagens 

que são importantes de referir, nomeadamente: 

• Abordagem integrada 

Um único software para múltiplas situações, ou seja, é possível realizar qualquer simulação 

para múltiplas situações hidráulicas, como rios, sistemas urbanos, sistemas de drenagem, etc. 

• User friendly 

Com uma interface simples (Figura 31), o Sobek apresenta-se como uma alternativa bastante 

atrativa para o utilizador, constituída por um esquema funcional para todo o processo aliado a 

uma escala de cores que permite uma fácil verificação para cada tarefa. 

 

Figura 31 - Interface do Sobek 

• Compatibilidade 

Através de um formato de compatibilidade com interações externas o Sobek apresenta-se com 

uma enorme rede de instituições e processos como parte integral da comunidade afeta ao software 

em questão. 

• Solidez de operações numéricas 

Com sólidas operações numéricas o Sobek garante um resultado fiel à realidade, garantindo 

toda a conservação de massa.  

• Robusta estrutura de análise de qualidade da água 



Calibração do modelo hidrológico e hidrodinâmico da bacia do rio Lima para utilização num sistema de 
previsão de cheias e inundações 

32 

 

O Sobek inclui com uma robusta rede de processos de análise que está constituída com 

aproximadamente 600 processos (Medeiros, A. 2014). Esta quantidade de processos fornece 

inúmeras alternativas ao utilizador que as pode conjugar ou separar, conforme o seu objetivo. O 

processo mais influente que o Sobek inclui permite a simulação e determinação da quantidade de 

água para qualquer altura do ano numa determinada localização. 

Em modelação o SOBEK pode ser utilizado em simulações para situações de cheias, 

otimização de sistemas de drenagem de águas, controlo de irrigações, monitorizações do nível de 

água no solo e morfologias de um curso de água. 

O software é baseado num método numérico robusto de resolução das equações de Saint-

Venant que permitem a obtenção de soluções para simulações complexas. As equações utilizadas 

são as que podemos encontrar abaixo nas expressões 1 e 2: 

                          (1) 

 

                          (2) 

nas quais: 

Ǫ= caudal [m³/s] 

t= tempo [s] 

s= coordenada unidimensional [m] 

𝐴𝑓= área da seção molhada [m] 

g= aceleração da gravidade [m/s²] 

H= nível da água acima do nível de referência [m] 

C= Coeficiente de Chezy [𝑚1/2/s] 

R= Raio hidráulico [m] 

𝑊𝑓 = Comprimento superficial [m] 

𝑞𝑙𝑎𝑡= Caudal lateral unitário [m²/s] 

𝜏𝑤𝑖= Tensão tangencial devida ao vento [N/m²] 

= massa volúmica da água [kg/m³] 
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3.3 Modelo da bacia do rio Lima 

A rede hidráulica do modelo correspondente à área em estudo é apresentada na Figura 

41. O modelo é constituído por diferentes elementos hidráulicos como barragens ou reservatórios. 

Ao longo de toda a rede é possível, também, a introdução de várias sinalizações de cores e 

tamanhos diferentes de modo a visualizarmos a constituição do modelo. 

O modelo utilizado nesta dissertação foi implementado no Laboratório de Hidroinformática 

da Universidade do Minho. Inclui todos os elementos fundamentais para simular os fenómenos 

naturais de modo realista incluindo, seções transversais irregulares e todas as estruturas com 

interferência no escoamento, como pontes, açudes e barragens.  

 

Figura 32 - Mapa da bacia do Rio Lima 

No modelo são utilizadas seções batimétricas levantadas no terreno complementadas com 

secções aproximadas às reais obtidas com base em dados topográficos gerados a partir de 

observações de sensores a bordo de satélites. Dois exemplos diferentes de seções transversais do 

rio Lima podem ser observados na Figura 33 e 34. 
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FIGURA 33 - SECÇÃO TRANSVERSAL DO RIO LIMA A JUSANTE DE PONTE DE LIMA 

 

FIGURA 34 - SECÇÃO TRANSVERSAL DO RIO LIMA A JUSANTE DE TOUVEDO 

Outro exemplo do grau de definição do modelo utilizado é a da representação da ponte 

medieval de Ponte de Lima, cuja discretização pode ser observada na Figura 35. 
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Figura 35 - Ponte Medieval de Ponte de Lima (foto da autoria de Turismo de Porto e Norte) e a sua 

representação no modelo em análise 

Além do exemplo da ponte medieval apresentam-se exemplos de discretização das duas 

barragens mais importantes no Rio Lima: a barragem do Alto Lindoso e a barragem de Touvedo 

cuja albufeira foi meticulosamente modelada de modo a permitir o seu simular o seu efeito no 

escoamento fluvial de forma rigorosa, como é percebível na figura 36.  

 

Figura 36 - Albufeira do Touvedo em fotografia real e esquema presente no modelo de simulação 

(fotografia retirada do Google Maps) e a sua representação no modelo em análise 

Como irá ser abordado numa fase mais adiantada da dissertação, de modo a procedermos à 

calibração de cada nó de sacramento foi necessário recolher dados meteorológicos e hidrológicos 

de estações meteorológicas e hidrométricas. Os dados necessários foram consultados e retirados 

do SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos – para as sub bacias incluídas 

em território nacional e do site Meteogalicia para o território Espanhol. 

Na constituição do modelo no programa de simulação Sobek, depois de analisado o nosso 

objetivo e tendo em conta que o modelo hidrológico pretendido, como todos os modelos 

hidrológicos, são uma representação de parte do ciclo hidrológico foi decidido utilizar o rainfall-

runoff (RR), em conjunto com o modelo hidrodinâmico em simultâneo. O diagrama de simulação 

adotado no modelo de análise é apresentado na Figura 37. 
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Figura 37 - Diagrama de simulação utilizado 

3.4 Nós de sacramento 

A bacia do rio Lima foi discretizada por 53 sub-bacias, de modo a ser produzida uma simulação 

o mais semelhante possível com a realidade foi atribuído um nó de Sacramento a cada uma das 

sub bacias. Nos nós de Sacramento é introduzida a precipitação e estimada a evapotranspiração 

registada na sub-bacia, sendo que estes correspondem a um modelo representativo das condições 

físicas do escoamento da água no solo. De modo a simplificar o processo de calibração dos nós 

de Sacramento foi apenas calibrado um nó genérico para grupos de sub-bacias em função da 

informação hidrológica disponível tendo sido o resultado aplicado a todas as sub-bacias do grupo. 

O modelo conceptual do modelo hidrológico associado a cada nó de Sacramento é apresentado 

na Figura 38. 
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Figura 38 - Esquema funcionamento de um nó de sacramento (adaptado de Riverside, 2013) 

O modelo de Sacramento conceptualiza a bacia hidrográfica como uma coluna de solo 

dividida verticalmente em duas zonas de armazenamento, que são preenchidas e esvaziadas para 

simular infiltração, percolação, escoamento de base e intermédio, através da bacia hidrográfica. 

Ou seja, o modelo de Sacramento tenta representar a distribuição da água numa bacia de uma 

maneira fisicamente realista através de uma simulação de uma coluna de solo. As zonas 

superiores e inferiores representam a capacidade de infiltração da camada superficial do solo e 

do aquífero subjacente, respetivamente. O escoamento é calculado como o excesso de volume 

líquido remanescente da precipitação após sua interceção e infiltração. A taxa de infiltração e 

capacidade de retenção de água das zonas são representadas com os parâmetros conceptuais 

que, embora não apresentem um significado físico concreto, podem relacionar-se com variáveis 

físicas dos solos, tais como a porosidade e as taxas de percolação (Burnash et al. 1973). 

Os parâmetros do modelo de Sacramento podem ser estimados a priori seguindo com 

base o pressuposto de que a humidade do solo extraível está relacionada com a tensão superficial 

e que os armazenamentos nas camadas consideradas se referem a água livre (Koren et al., 2000). 

Baseando-se na sua experiência de calibração e a variação os limites das propriedades do solo, 

Anderson et al. (2006) desenvolveram um intervalo de valores aceitáveis para onze dos parâmetros 

de Sacramento e um conjunto de variáveis de estado (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Variáveis de estado do modelo de Sacramento (Anderson, 2006) 

 

Na Tabela 4 apresentam-se os intervalos de variação dos valores das capacidades dos 

diferentes reservatórios e dos parâmetros a definir para cada bacia.  

Tabela 4 - Intervalos de valores estimados por Anderson, 2006 

 

 A formulação espacial de estado do modelo de Sacramento foi desenvolvida numa 

primeira fase por Kitanidis e Bras (1980), e numa segunda fase por Bae e Georgakakos (1992) 

sendo que o modelo pode ser descrito como um sistema com duas entradas, duas saídas e seis 

estados não-negativos. De acordo com Luís Vieira (2013) a formulação espacial do modelo de 

Sacramento é a seguinte:  

• As variáveis de estado são definidas por: 

𝑥1(UZTWM) = água sob tensão na camada superior (mm) 
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𝑥2(UZFWM) = água livre na camada superior (mm) 

𝑥3(LZTWM) = água sob tensão na camada inferior (mm) 

𝑥4(LZTWM) = água livre primária na camada inferior (mm) 

𝑥5(LZFSM) = água livre secundária na camada inferior (mm) 

𝑥6 = armazenamento adicional impermeabilizado (mm) 

• Os dados de entrada do sistema são definidos por: 

𝑢𝑝 = precipitação média na bacia (mm/h) 

𝑢𝑒 = evapotranspiração potencial (mm/h) 

• Os dados de saída do sistema são: 

𝑢𝑐 = caudal instantâneo total (mm/h) 

𝑢𝑒 = evapotranspiração real(mm/h) 

A equação de estado de água sob tensão superficial da camada superior é definida por 

                                                                                  (3) 

 

A equação de estado de água livre na camada superior é definida por: 

                                                      (4) 

 

A equação de estado de água sob tensão superficial na camada inferior é definida por: 

                    (5) 

 

A equação de estado de água livre primária na camada inferior é definida por: 

             (6) 

 

A equação de estado de água livre secundária na camada inferior é definida por: 
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       (7) 

 

A equação de estado da água na área impermeabilizada é definida por: 

                                 (8) 

 

A variável de saída 𝑢𝑐 do modelo de Sacramento é definida por: 

              (9) 

 

 

A variável de saída da evapotranspiração real é definida por: 

               (10) 

 

com: 

 

As variáveis auxiliares (y, 𝐶1 e 𝐶2) são definidas por 

 

                                                                                  (11) 
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                                                                                            (12) 

 

                                                                               (13) 

Onde,  

y = défice de água da camada inferior 

𝐶1= taxa limite da percolação 

𝐶2= percentagem de percolação destinada ao reservatório de água livre da camada inferior. 

3.5 Programa Rainfall Runoff Library (RRL) 

 O programa Rainfall Runoff Library, doravante denominado pela sigla de RRL é um 

software informático desenvolvido pela Cooperative Research Centre, na sua sigla CRC cuja 

finalidade é a de calibrar de forma automática diferentes modelos hidrológicos conceptuais 

(Podger, G. 2004). De modo a obter valores de escoamento diários calibrados é necessário 

introduzir no software valores de precipitação, de evaporação e de caudais diários de um dado 

período da bacia em estudo de forma a que o RRL estime a partir de um algoritmo de otimização 

os valores dos parâmetros de calibração. 

Para obter resultados fiáveis o RRL contém várias opções de algoritmos de otimização e 

métricas de avaliação de desempenho do modelo. Assim, o software apresenta cinco modelos 

diferentes de precipitação-escoamento, oito algoritmos de otimização global para calibração 

automática, dez tipos de funções objetivo baseadas em diferentes métricas de avaliação, três 

diferentes tipos de transformação de dados para comparação entre dados observados e dados 

simulados e uma interface gráfica de visualização de resultados. (Podger, 2004) como é visível na 

figura 39. 
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Figura 39 - Interface do RRL 

Os cinco modelos de precipitação-escoamento disponíveis para escolha do utilizador são: 

1. AWBM 

2. Sacramento 

3. Simhyd 

4. SMAR 

5. TANK  

Os oito algoritmos de otimização de modo a procedermos à melhor e mais eficaz calibração 

possível são: 

1. Uniform random sampling 

2. Pattern search 

3. Multi start pattern search 

4. Rosenbrock search 

5. Rosenbrock multi-start search 

6. Genetic algorithm 

7. Shuffled Complex Evolution (SCE-UA) 

8. AWBM custom optimizer 
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As diferentes funções objetivo presentes no software são: 

1. Nash-Sutcliffe criterion – critério de Nash-Sutcliffe 

2. Sum of square errors – soma dos quadrados dos erros 

3. RMSE - média da raiz do erro quadrático 

4. Root mean square difference about bias – média da raiz quadrada das diferenças 

5. Absolute value of bias – valor absoluto do somatório das diferenças entre valores 

observados e valores simulados 

6. Sum of square roots – soma das raízes quadradas das diferenças 

7. Sum of square of the difference of square root – soma do quadrado das diferenças da raiz 

quadrada 

8. Sum of absolute difference of the log – soma das diferenças entre logaritmos dos valores 

observados e simulados 

9. Runoff difference in % - percentagem de diferença entre escoamento observador e 

escoamento simulado 

10. Flow duration curve – curva de duração do escoamento 

11. Base flow method 2 

De modo a procedermos à calibração de um modelo é necessário escolher um modelo de 

precipitação-escoamento, um algoritmo de otimização e uma função objetivo, dependendo do 

objetivo da calibração. 

Para o efeito desta dissertação o modelo utilizado foi o de Sacramento e a função objetivo 

selecionada foi o critério de Nash-Sutcliffe cujo objetivo é de obter valores de calibração próximos 

de 1, sendo que valores superiores ou iguais a 0,6 já são aceitáveis e tidos como confiáveis. 

3.6 Modelo hidrológico e hidrodinâmico Sobek da bacia do rio Lima 

 O modelo hidrodinâmico utilizado nesta dissertação consiste num desenvolvimento de um 

modelo previamente existente no Laboratório de Hidroinformática da Universidade do Minho 

(Figura 40). O modelo utilizado inclui todo o percurso do rio. Isto significa que todo o percurso do 

rio é considerado, desde a sua nascente em Espanha até à foz em Viana do Castelo. No entanto, 

as sub bacias na parte Espanhola do rio foram agrupadas numa só bacia para efeito de calibração, 

ao contrário das presentes na parte Portuguesa que foram separadas e calibradas em diferentes 

grupos. 
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Figura 40 – Representação do modelo hidrodinâmico e hidrológico utilizado do Rio Lima 

 O modelo utilizado contém 33 nós de Sacramento na secção Espanhola da bacia e 20 nós 

na secção Portuguesa totalizando um total de 53 nós de Sacramento na bacia. Em conjunto com 

os nós de Sacramento o modelo é constituído pelos elementos e quantidades descritos na Figura 

41, abaixo, cujas quantidades demonstram bem a complexidade do modelo. 

 

Figura 41 - Elementos constituintes do modelo 
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Capítulo IV - Bacia do rio Lima  

A bacia hidrográfica do rio Lima (Figura 42) situada em território Português e Espanhol 

com aproximadamente 2470 km² apresenta cerca de 1140 km² (46,1%) em território nacional e 

os restantes 1330 km² (54,9%) pertencentes a Espanha. A bacia hidrográfica está situada na 

região nordeste de Portugal e apresenta uma altitude média de 447 m, com vários picos acima 

de 1300 m, uma precipitação média anual na faixa de 1300-4200 mm e uma densidade 

populacional média de 112 habitantes/km². 

 

Figura 42 - Bacia Hidrográfica do rio Lima em território Português 

O rio Lima tem uma extensão total de 108 km sendo a sua nascente no monte Talariño 

na província de Ourense na Galiza e desagua no oceano Atlântico ao largo da cidade de Viana do 

Castelo. Durante o seu percurso rega as margens de cidades como Ponte de Lima, Ponte da Barca 

em Portugal e de Xinzo de Limia em Espanha, para além de cruzar o Parque Peneda-Gerês (Figura 

43) na fronteira entre os dois países. A sua nascente está localizada a uma altitude de 975 m e 

apresenta um declive variável, mas possível de dividir num percurso de montanha com inclinações 

elevadas no seu percurso mais a montante enquanto que o setor a jusante apresenta declives 

baixos (Gonçalves, F. 2019)  



Calibração do modelo hidrológico e hidrodinâmico da bacia do rio Lima para utilização num sistema de 
previsão de cheias e inundações 

46 

 

Na bacia hidrográfica do rio Lima a maior contribuição para a formação de cheias tem 

origem no escoamento gerado na sua secção intermédia (APA, 2015). Nessa secção observa-se 

períodos de chuvas intensas aliadas a uma baixa permeabilidade do solo e à presença física de 

vários vales escarpados e profundos, gerando-se um escoamento superficial com uma propagação 

de caudais a alta velocidade (Vieira e Pinho, 2008). De modo a combater os efeitos de cheias e 

ser possível proceder a um controlo do caudal do rio, em 1992 foram colocadas em operação a 

barragem do Alto Lindoso (Figura 44) e a barragem do Touvedo. Estas barragens e as suas 

albufeiras aumentaram significativamente a capacidade de gestão dos caudais, sendo que a 

barragem do Alto é a estrutura que controla o caudal vindo de Espanha. 

 

Figura 43 - Rio Lima no Parque Nacional Peneda-Gerês (fonte: Alto Minho) 

 

FIGURA 44 - BARRAGEM DO ALTO LINDOSO (FONTE: GEOCACHING) 

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o seu Plano de Gestão de 

Região Hidrográfica (PGRH) a meteorologia a que o rio Lima está sujeito define-se como: 



Calibração do modelo hidrológico e hidrodinâmico da bacia do rio Lima para utilização num sistema de 
previsão de cheias e inundações 

47 

 

“O clima da região onde se insere a bacia hidrográfica do rio Lima é resultado da sua 

posição geográfica na fachada ocidental do Continente Europeu e proximidade do Atlântico e a 

forma e disposição dos principais conjuntos montanhosos do noroeste de Portugal. O Verão é 

predominantemente influenciado pelas altas pressões do setor oriental do Anticiclone sub-tropical, 

que determinam a subsidência do ar e, consequentemente, a estabilidade atmosférica. No Inverno, 

a deslocação do Anticiclone sub-tropical para Sul deixa a região aberta à influência dos sistemas 

frontais provenientes de Oeste, responsáveis pela maior parte da precipitação que ocorre no 

noroeste de Portugal”. 

Ao longo de todo o seu percurso o rio Lima rega as margens de vários concelhos 

portugueses, tornando-se um ponto de relevância e desenvolvimento para estas, sendo um foco 

de desenvolvimento social, económico e cultural ao longo de todo o seu trajeto e história. Como 

tal, uma introdução a esses concelhos é devida. 

4.1 Trecho vulnerável a inundações - Ponte de Lima 

 A vila de Ponte de Lima, cujo nome tem origem no facto de durante vários anos ter sido a 

única vila com uma ponte que permitia a passagem segura entre as margens do rio Lima, está 

localizada na zona de jusante da bacia hidrográfica do mesmo rio. Com cerca de 5000 habitantes 

a vila é denominada como a Vila mais antiga de Portugal, tendo sido registadas no passado 

inúmeras situações em que a mesma sofreu inundações. Sendo que o registo histórico de cheias 

é limitado o primeiro registo remonta a 28 de Setembro de 1686 tendo sido registado no caderno 

de batismos da paróquia de Ponte de Lima. O seguinte evento a ser registado apresenta um 

intervalo temporal de quase 200 anos, ocorrendo ao ano de 1866. No ano de 1909 o recorde do 

nível da água foi atingido, sendo que o mesmo ainda está registado na torre de São Paulo (Figura 

45), situada no centro da Vila.  
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Figura 45 - Registo de nível de água na Torre de S.Paulo (fonte: Blog do Tinoni) 

 Mais recentemente, as últimas cheias foram registadas em 2016, tendo tido origem na 

elevada precipitação registada nesse ano o que conduziu a um aumento das descargas das 

barragens do Lindoso e Touvedo que teve como consequência a inundação dos terrenos mais 

próximos aos limites do rio Lima (Figura 46). 

 

Figura 46 - Nível da água registado em 2016 (fonte: O Minho) 

4.2 Trecho vulnerável a inundações - Ponte da Barca 

Um concelho que, tal como Ponte de Lima, deve o seu nome ao facto de ser um dos 

primeiros locais onde havia disponível uma pequena embarcação (“barca”) que completava a 

travessia sob o rio Lima sendo um ponto de passagem segura para peregrinos e locais. Com 

fronteira terrestre com os concelhos de Terras de Bouro, Vila Verde, Ponte de Lima e o país vizinho 
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de Espanha, o concelho de Ponte da Barca (Figura 47) apresenta uma área de 183 km² e uma 

população de 12060 habitantes aproximadamente, sendo localizada a jusante da barragem do 

Touvedo. 

 

Figura 47 - Ponte da Barca (fotografia da autoria de Manuela de Novais) 

4.3 Trecho vulnerável a inundações - Viana do Castelo 

A capital do distrito com o mesmo nome está localizada na foz do rio Lima, estando 

localizada a sul do município de Caminha e a norte do de Esposende. Se na direção de leste está 

situado o concelho de Ponte de Lima a oeste, a cidade de Viana do Castelo (Figura 48) apenas 

tem o Oceano Atlântico. Sendo a origem do seu nome ainda um debate sem resposta assertiva, 

os factos são que atualmente o município serve cerca de 85400 habitantes e estende-se ao longo 

de 319 km². 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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Figura 48 - Vista sob a cidade de Viana do Castelo e foz do rio Lima (fonte: Visit Portugal) 

4.4 Trecho vulnerável a inundações - Lindoso 

Sendo uma freguesia pertencente ao concelho de Ponte da Barca, Lindoso do alto dos 

seus 47 km² e aproximadamente 500 habitantes merece uma referência especial, por 

consequência a ser o primeiro território Português a ser banhado por águas pertencentes ao rio 

Lima. Como o próprio nome indica é também no seu território que é possível encontrar a barragem 

do Lindoso (Figura 49). 

 

Figura 49 - Vista aérea sob a barragem do Lindoso (fonte: Geocaching) 

4.5 Trecho vulnerável a inundações - Rio Vez 

A bacia do Rio Vez constitui a bacia mais importante sem qualquer barragem pelo que o 

caudal gerado nesta bacia juntamente com o caudal descarregado em Touvedo pode determinar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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a ocorrência de cheias e inundações para jusante. Sendo um rio de montanha com nascente na 

serra do Soajo, pertencente ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, e foz no rio Lima este percurso 

de água, rico em truta, tem um comprimento total aproximado de 36 km e rega as margens de 

pontos de referência como o município de Arcos de Valdevez (Figura 50).  

 

Figura 50 - Rio Vez fotografado em Arcos de Valdevez (fonte: Município de Arcos de Valdevez) 
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Capítulo V- Calibração do modelo hidrológico  

 Nesta dissertação propus-me a desenvolver um modelo hidrológico da bacia do rio Lima 

que possa ser utilizado num sistema de prevenção de cheias, isto é, um sistema que baseado no 

software Sobek fosse eficaz em realizar simulações o mais próximas da realidade possível. Assim, 

deverá ser possível prever cheias que possam vir a acontecer, simulando os níveis máximos e 

áreas de inundação que permitam estimar eventuais prejuízos. De modo a atingirmos esse objetivo 

procedemos a uma calibração para grupos de nós de Sacramento de modo a melhorarmos o 

desempenho do modelo existente. 

 A calibração foi realizada para os seguintes oito grupos de sub-bacias identificado pela 

respetiva secção de jusante: 

1. Touvedo; 

2. Rio Vez; 

3. Lindoso; 

4. Ponte de Lima; 

5. Ponte da Barca; 

6. Castro Laboreiro 

7. Viana do Castelo  

8.  Ponteliñares 

É importante realçar que, devido à inexistência de estações meteorológicas e, por 

conseguinte, de dados reais na sub bacia correspondente à área de Viana do Castelo fomos 

obrigados a selecionar os mesmos dados da sub bacia imediatamente anterior – Ponte de Lima – 

e adota-los para a sub-bacia em questão, adotando os mesmos resultados dos parâmetros de 

calibração para as duas zonas. Outra nota de destaque tem de ser atribuída à sub-bacia 

correspondente à parte Espanhola do rio Lima, na medida em que apenas foram obtidos os valores 

de precipitação e de caudais na área próxima à fronteira. 

5.1 Estações meteorológicas  

 Cada nó de sacramento representa uma das sub-bacias que resultaram da discretização 

espacial realizada. Assim, foi necessário identificar as estações meteorológicas que permitissem 

recolher os dados de precipitação diária para cada grupo de sub-bacias. Após consulta do site 
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SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos – foi concluído que as estações 

metrológicas e hidrométricas disponíveis seriam as que constam das Tabelas 5 e 6: 

Tabela 5 - Localização das estações meteorológicas 
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Tabela 6 - Localização das estações hidrométricas 

 

 Apesar do grande número de estações disponíveis, constatámos que um elevado número 

de estações já não estava ativo, contendo apenas dados muito antigos ou incompletos em 

determinados períodos de tempo. Foi realizada uma análise a todas as estações meteorológicas 

ativas e selecionadas pelo menos duas estações meteorológicas por cada grupo de sub-bacias. Ao 

selecionarmos duas estações hidrométricas foi necessário garantir que a sua posição geográfica 

fosse coerente com o nosso objetivo, ou seja, foi preciso garantir que uma estação fosse situada 

a montante do grupo de bacias a calibrar enquanto que outra ficasse situada a jusante, de modo 
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a que analisássemos o comportamento hidrológico na área de interesse. Com esta definição 

garantíamos que a diferença de valores entre a estação mais a montante e a estação mais a 

jusante, correspondesse à variação de comportamento real do rio nesse troço em estudo. Assim, 

ao retirar ao valor de caudal registado na estação a jusante da sub bacia o valor registado na 

estação mais a montante, obtemos o valor do contributo do grupo de sub-bacias em análise para 

o caudal do rio Lima. 

5.2 Precipitação ponderada e caudais 

Para o cálculo da precipitação ponderada em cada grupo de sub-bacias recorreu-se ao 

método de Thiessen. As delimitações das bacias foram realizadas no software AutoCad (Figura 

53).  

 

FIGURA 51 - BACIA HIDROLÓGICA DO RIO LIMA REPRODUZIDA NO SOFTWARE AUTOCAD, COM IDENTIFICAÇÃO DA 

LOCALIZAÇÃO DOS GRUPOS DE SUB-BACIAS 

 Através do SNIRH obtivemos as coordenadas exatas das estações meteorológicas que 

foram inseridas no software AutoCad de modo a que fosse possível obter a área de influência de 

cada estação para cada um dos grupos de sub-bacias. O método de Thiessen é um método 

vulgarmente utilizado para aplicações em recurso hídricos e previsões climáticas com resultados 

satisfatórios. Foi desenvolvido pelo meteorologista Thiessen que dá nome ao método que aplicou 

a teoria do diagrama, anteriormente desenvolvida por Voronoi, para o cálculo da precipitação 
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média na região em estudo. O método de Thiessen calcula uma média ponderada das alturas 

registadas pelos pluviómetros não considerando o relevo da bacia (Tucci, 1987), considerando-se 

que no interior das áreas de influência a altura pluviométrica é a mesma.  

 O método de Thiessen foi desenvolvido em 1911 e consiste em: 

• Unir as estações através de segmentos de reta; 

• Traço das mediatrizes dos segmentos de recta que unem as estações; 

• Os polígonos finais, resultantes das mediatrizes e segmentos de reta anteriormente 

traçados representam as áreas de influência de cada estação meteorológica. 

Após obtermos as áreas de influência precisas a precipitação média na bacia é obtida 

aplicando a seguinte expressão matemática (14): 

𝑃𝑚 =
∑ 𝐴𝑖𝑃𝑖

𝐴
                                                                                                     (14) 

Com: 

𝑃𝑚 – precipitação média na bacia (em mm) 

𝑃𝑖 – precipitação no posto (posto i) (em mm) 

𝐴𝑖 – área de influência do posto i 

𝐴 – área total da bacia 

Nas figuras 55 e 56 registam-se o resultado da aplicação do método de Thiessen no nosso 

caso prático, nomeadamente as áreas de influência das sub bacias: 
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FIGURA 52 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO MÉTODO DE THIESSEN 

 

 

FIGURA 53 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO MÉTODO DE THIESSEN COM AS ÁREAS DE INFLUÊNCIA SEPARADAS 
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As sub bacias obtidas pela aplicação do método de Thiessen foram identificadas e 

numeradas conforme apresentado na tabela 7: 

Tabela 7- Identificação por sub bacia 

Grupo de sub bacias Identificação atribuída 

Touvedo 1 

Rio Vez 2 

Lindoso 3 

Ponte de Lima 4 

Ponte da Barca 5 

Castro Laboreiro 6 

Viana do Castelo 7 

Ponteliñares 8 

Através do website do SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos – foi 

possível obter os dados de precipitação por estação meteorológica, sendo que, aquando da análise 

aos mesmos registaram-se três grandes dificuldades: 

• Diferentes períodos de dados entre as diferentes estações, quer por terem sido 

inutilizadas, quer por não obterem dados de forma continua; 

• Elevados períodos com ausências de dados; 

• Inexistência de estações a jusante de Ponte de Lima. 

De modo a ultrapassarmos as dificuldades encontradas foi utlizado o software Microsoft Excel 

e foram realizadas interpolações para todos os curtos períodos que não apresentavam dados 

obtendo, assim, resultados coerentes e de confiança . No caso específico de inexistência de 

estações e, por conseguinte, de uma amostra de dados para a zona a jusante de Ponte de Lima, 

foi considerado que os valores da área imediatamente anterior lhe seriam atribuídos.  

 O intervalo temporal existente para análise por sub bacia é o apresentado na tabela 8: 
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TABELA 8 - INTERVALO TEMPORAL DISPONÍVEL PARA A ANÁLISE EM CADA GRUPO DE SUB-BACIAS 

Sub bacia - 

identificação 

Sub bacia - nome Data início amostra Data final amostra 

1 Touvedo 01/01/1900 02/08/2017 

2 Rio Vez 01/10/1960 17/04/2019 

3 Lindoso 01/07/1980 02/08/2017 

4 Ponte de Lima 01/01/1932 17/04/2019 

5 Ponte da Barca 01/01/1932 05/03/2019 

6 Castro Laboreiro 01/01/1932 15/11/1960 

7 Viana do Castelo inexistente Inexistente 

8 Ponteliñares 02/12/2017 02/12/2018 

 Relativamente aos dados de caudais observados foram consideradas as mesmas 

localizações utilizadas para obter os valores de precipitação, nas situações em que as estações 

hidrométricas partilham a mesma localização das estações meteorológicas e, em caso contrário, 

nas estações hidrométricas mais próximas. 

5.3 Evapotranspiração 

 Relativamente aos dados utilizados para justificar os fluxos de evaporação e transpiração, 

informação necessária para calibrar as sub-bacias os mesmos não estão disponíveis na plataforma 

SNIRH. Devido à falta de dados reais e diários que representem a evaporação real verificada, foram 

considerados valores médios (Figura 54). 



Calibração do modelo hidrológico e hidrodinâmico da bacia do rio Lima para utilização num sistema de 
previsão de cheias e inundações 

60 

 

 

Figura 54 - Valores de evaporação e transpiração adotados 

 Como é visível na imagem acima a amostra disponibilizada tem início em outubro de 2006 

e fim no último dia de Setembro de 2011, sendo que apresenta os valores mais elevados nos 

meses de Verão, devido aos aumentos de temperatura, e valores mais baixos nos meses de 

Janeiro. 

5.4 Rainfall Runoff Library 

 De modo a calcular todos os parâmetros necessários para calibrar cada nó de sacramento, 

recorremos ao software Rainfall Runoff Library, onde introduzimos os dados de precipitação, 

caudal médio diário, evaporação e área de cada sub-bacia previamente editados.  

5.4.1 - Touvedo 

A sub bacia de Touvedo está localizada entre Ponte da Barca e Touvedo (Figura 58) e 

apresenta 121 km² de área. Para obter os valores registados de precipitação desta sub bacia 

retiramos os dados registados pela estação meteorológica de Britelo que tem como coordenadas 

– (41.838, -8.29).  
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Figura 55 - Localização geográfica da estação meteorológica de Britelo 

 Os caudais foram retirados da estação Albufeira do Touvedo (41.812,-8.349) (Figura 56), 

estação que está situada cerca de meio quilómetro a montante da barragem do Touvedo. 

 

Figura 56 - Localização da estação de Albufeira do Touvedo 
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 De modo a obtermos o caudal médio diário originado na sub bacia do Touvedo foi 

necessário retirar o valor registado no rio Lima aquando da passagem deste pela sub-bacia mais 

a montante, a de Lindoso, valor esse que foi obtido aquando da calibração dessa sub-bacia. 

 Após reunir os valores de precipitação, caudal médio e evapotranspiração, estes foram 

inseridos no programa RRL (Figura 57). 

Foi necessário realizar dezenas de simulações, alterando parâmetros influenciadores 

como o período de tempo em análise e o método de otimização utilizado, sendo que foram obtidos 

os melhores resultados entre as datas de 30 de maio de 2015 e 27 de março de 2016: 

 

FIGURA 57 - INTERFACE DO RRL APÓS INTRODUÇÃO DA SÉRIE DE DADOS CORRESPONDENTES À SUB-BACIA DO 

TOUVEDO 

 Na sub bacia do Touvedo os melhores resultados obtidos (Figura 58) traduzem-se num 

critério de Nash-Sutcliffe igual a 0,602, e os seguintes valores de calibração para serem aplicados 

mais tarde no software Sobek em cada nó de sacramento pertencente à sub bacia: 
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Figura 58 - Resultados da calibração da sub bacia do Touvedo 

  Comparando os valores simulados (vermelho) e os valores registados pela estação 

hidrométrica (a branco) obtemos o seguinte gráfico visível na figura 59.  
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Figura 59 - Gráfico comparativo entre os valores simulados pelo RRL e os registados 

5.4.2 - Rio Vez 

Um dos maiores afluentes do rio Lima, o rio Vez tem uma sub bacia com área de 

aproximadamente 204 km².  

Nesta sub bacia os valores de precipitação e o de caudal médio foram obtidos através das 

estações de Casal Soeiro (41.863, -8.42) e de Pontilhão de Celeirós (41.868, -8.42), como indicam 

as figuras 60 e 61, respetivamente. 
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Figura 60 - Localização da estação meteorológica de Casal Soeiro 

 

Figura 61 - Localização da estação de Pontilhão de Celeirós 

 Como é visível nas figuras 62 e 63, ambas as estações de Casal Soeiro e Pontilhão de 

Celeiros são relativamente próximas (cerca de 1 km de distanciamento) sendo que Pontilhão de 

Celeirós constitui a estação hidrométrica mais a jusante na sub-bacia.  

 . 
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 Com a recolha de todos os dados necessários procedemos à sua análise no RRL (Figura 

62). Após o exercício de tentar obter o melhor resultado possível para a calibração, o mesmo foi 

obtido entre as datas de 16 de Dezembro de 2003 e 30 de Janeiro de 2007, obtendo um critério 

de Nash-Sutcliffe igual a 0,612. 

 

FIGURA 62 - INTERFACE DO RRL APÓS INTRODUÇÃO DA SÉRIE DE DADOS CORRESPONDENTES À SUB-BACIA DO RIO VEZ 

 Os seguintes valores de calibração (Figura 63) correspondem à calibração obtida e foram 

aplicados mais tarde no software Sobek em cada nó de sacramento pertencente à sub bacia: 
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Figura 63 - Resultados da sub bacia do rio Vez 

Comparando os valores simulados (vermelho) e os valores registados pela estação 

hidrométrica (a branco) obtemos o gráfico representado na figura 64. 

 

Figura 64 - Comparação entre valores simulados pelo RRL e os registados 
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5.4.3 - Lindoso 

A sub bacia de Lindoso está localizada entre Touvedo e Ponteliñares (Figura 67), 

apresentando aproximadamente 92 km² de área. Na recolha de dados relativos à precipitação 

foram utilizados os dados recolhidos pela estação de Lindoso (41.867,-8,199) enquanto que os 

valores relativos ao caudal médio diário foram registados na barragem do Lindoso (41.871,-

8.204), sendo que as estações distam cerca de meio quilómetro uma da outra. As figuras 65 e 

66 indicam a localização das estações. 

 

Figura 65 - Localização da barragem do Lindoso 
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Figura 66 - Localização da estação do Lindoso 

 Aos dados registados pela barragem do Lindoso correspondentes ao parâmetro de caudal 

médio diário foi necessário retirar os dados do mesmo parâmetro da sub-bacia mais a montante, 

neste caso de Ponteliñares. 

 Após a correção nos valores do caudal médio diário, a amostra de dados assumidos para 

a calibração no RRL foi a representada na figura 67.  
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FIGURA 67 - INTERFACE DO RRL APÓS INTRODUÇÃO DA SÉRIE DE DADOS CORRESPONDENTES À SUB-BACIA DO LINDOSO 

 Na sub bacia do Lindoso a melhor calibração obtida (Figura 68) apresenta valores de 

0,604 relativos ao critério de Nash-Sutcliffe e foi obtida no período de tempo entre 18 de Outubro 

de 1933 e 22 de Setembro de 1935, tendo sido obtidos os seguintes valores para a calibração de 

cada nó de Sacramente pertencente à sub bacia. 
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Figura 68 - Resultados da sub bacia do Lindoso 

 Por fim, resta analisar o gráfico resultante da comparação entre os valores simulados 

(vermelho) no RRL e os valores registados pelas estações (branco) é o representado na figura 69. 
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Figura 69 - Comparação entre valores simulados pelo RRL e os registados 

5.4.4 - Ponte de Lima 

Situada entre as sub-bacias de Ponte da Barca a montante e Viana do Castelo a jusante a 

sub-bacia de Ponte de Lima apresenta uma área aproximada de 165 km². 

Na obtenção de dados de precipitação foram utilizados os dados registados pela estação 

de Ponte de Lima (41.768, -8.596) (Figura 70) enquanto que os dados relativos ao caudal médio 

diário foram utilizados os da estação de Forno da Cal (41.774, -8.559) (Figura 71), sendo que as 

estações distam cerce de 4 quilómetros entre si. 
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Figura 70 - Localização da estação de Ponte de Lima 

 

Figura 71 - Localização da estação de Forno da Cal 

Aos dados registados pela estação de Forno da Cal correspondentes ao parâmetro de 

caudal médio diário foi necessário retirar os dados do mesmo parâmetro da sub-bacia mais a 

montante, neste caso de Ponte da Barca. 

Os valores utilizados para procedermos à calibração da sub bacia de Ponte de Lima foram 

os apresentados na figura 72. 
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FIGURA 72 - INTERFACE DO RRL APÓS INTRODUÇÃO DA SÉRIE DE DADOS CORRESPONDENTES À SUB-BACIA DE PONTE DE 

LIMA 

 Na sub bacia de Ponte de Lima a melhor calibração obtida (Figura 73) apresenta valores 

de 0,600 relativos ao critério de Nash-Sutcliffe e foi obtida entre os anos de 1987 e 1988, 

nomeadamente do dia 1 de Outubro de 1987 ao dia 19 de Maio de 1988, tendo sido obtidos os 

seguintes valores para a calibração de cada nó de Sacramente pertencente à sub bacia. 
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Figura 73 - Resultados da sub bacia de Ponte de Lima 

Comparando os valores simulados (vermelho) e os valores registados pela estação 

meteorológica (a branco) obtemos o gráfico apresentado na figura 74. 

 

Figura 74 - Comparação entre valores simulados pelo RRL e os registados 
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5.4.5 - Ponte da Barca 

Localizada a montante de Ponte de lima e a jusante de Touvedo, a sub bacia de Ponte da 

Barca é composta por aproximadamente 154 km² de área.  

Na sub bacia de Ponte da Barca foram utilizados dados de precipitação e hidrométricos 

registados na estação de Ponte da Barca (41.809, -8.421) (Figura 75) sendo que a mesma estação 

registou os dados quer de precipitação, quer de caudal médio diário. 

 

 

Figura 75 - Localização da estação de Ponte da Barca 

 À imagem do processo realizado nas restantes estações, na análise aos dados 

hidrométricos correspondentes ao caudal médio diário foi necessário subtrair aos dados registados 

pela estação de Ponte da Barca os dados das bacias a montante, neste caso, todo o caudal 

registado na sub bacia de Touvedo. 

 Após o acerto devido aos dados da estação de Ponte da Barca procedemos à sua 

calibração com a seguinte amostra representada na figura 76. 
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FIGURA 76 - INTERFACE DO RRL APÓS INTRODUÇÃO DA SÉRIE DE DADOS CORRESPONDENTES À SUB-BACIA DE PONTE DA 

BARCA 

 Na sub bacia de Ponte da Barca a melhor calibração obtida (Figura 77) apresenta valores 

de 0,618 relativos ao critério de Nash-Sutcliffe e foi obtida entre o período de tempo com início 

em 21 de Julho de 1989 até ao dia de 17 de maio de 1990 tendo sido obtidos os seguintes valores 

para a calibração de cada nó de Sacramente pertencente à sub bacia. 
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Figura 77 - Resultados da sub bacia de Ponte da Barca 

 Por fim, o gráfico comparativo entre os valores simulados (vermelho) e aqueles que foram 

observados (branco) é o representado na figura 78. 
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Figura 78 - Comparação entre valores simulados pelo RRL e os registados 

5.4.6 - Castro Laboreiro 

A sub bacia de Casto Laboreiro está situado no extremo Nordeste da bacia do rio Lima 

fazendo fronteira com Espanha a Este, com a sub bacia do rio Vez a Oeste e a Sul com a de 

Lindoso e, tem aproximadamente 148 km² de área.  

Para obter a amostra de dados necessários para a correta calibração da sub bacia foi 

utilizada a estação de Castro Laboreiro (42.015, -8.151) (Figura 79) para recolha de dados de 

precipitação enquanto que os dados hidrométricos foram recolhidos da estação da Ameijoeira 

(41.985, -8.163) (Figura 80) sendo que as duas estações distam cerca de 2.5 km entre si. 
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Figura 79 - Localização da estação de Castro Laboreiro 

 

Figura 80 - Localização da estação da Ameijoeira 

 Estando a estação de recolha de dados hidrométricos situada num afluente do rio Lima, 

o rio Barcia, também conhecido pelo nome de rio de Castro Laboreiro, todo o caudal registado foi 

considerado aquando da calibração, visto que, a totalidade do caudal desagua no rio Lima. 

 Após a recolha de dados de todas as estações procedemos à calibração da sub-bacia com 

a amostra presente na figura 81: 
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FIGURA 81 - INTERFACE DO RRL APÓS INTRODUÇÃO DA SÉRIE DE DADOS CORRESPONDENTES À SUB-BACIA DE CASTRO 

LABOREIRO 

 Na sub-bacia de Castro Laboreiro a melhor calibração obtida (figura 82) apresenta valores 

de 0,707 relativos ao critério de Nash-Sutcliffe e foi obtida entre o período de tempo com início 

em 30 de Outubro de 1950 até ao dia de 3 de Dezembro de 1951 tendo sido obtidos os seguintes 

valores para a calibração de cada nó de Sacramento pertencente à sub bacia. 



Calibração do modelo hidrológico e hidrodinâmico da bacia do rio Lima para utilização num sistema de 
previsão de cheias e inundações 

82 

 

 

Figura 82 - Resultados da sub bacia de Castro Laboreiro 

Comparando os valores simulados (vermelho) e os valores registados pela estação 

meteorológica (a branco) obtemos o gráfico representado na figura 83: 

 

Figura 83 - Comparação entre valores simulados pelo RRL e os registados 
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5.4.7 - Viana do Castelo 

A sub-bacia de Viana do Castelo corresponde à última sub-bacia analisada pois é onde 

está localizada a foz do rio Lima, sendo que está entre a sub-bacia de Ponte de Lima e o oceano 

Atlântico, contendo uma área de aproximadamente 260 km². 

Como é visível na figura 84 no trecho do rio Lima a jusante de Ponte de Lima e até à sua 

foz em Viana do Castelo existe apenas uma estação de recolha de dados – Passagem (41.726, -

8.678) – na freguesia de Lanheses, porém a mesma encontra-se desativada desde 1963 não 

sendo possível obter algum conjunto de dados pertencentes à estação. 

 

Figura 84 - Localização estação de Passagem 

 De modo a completar a calibração da bacia do rio Lima, objetivo proposto nesta 

dissertação, foi decidido que os resultados obtidos na sub-bacia imediatamente anterior fossem 

assumidos para a sub-bacia deficitária. Assim, os resultados obtidos aquando da calibração da 

sub-bacia de Ponte de Lima foram considerados como válidos para a sub-bacia de Viana do 

Castelo. 

5.4.8 – Pontelinares 

Por último, mas não menos importante, resta analisar a sub bacia correspondente à área 

situada em território Espanhol que apresenta uma área de aproximadamente 1330 km² 
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englobando toda à área do rio Lima, desde a sua nascente até à fronteira com Portugal, na zona 

de Lindoso, onde se encontra a barragem do Alto Lindoso. 

Em Espanha os dados hidrométricos não estão disponíveis para consulta pública, ao invés 

de Portugal, no entanto após pedido por escrito e argumentando que os mesmos seriam aplicados 

num objetivo académico os registos relativos à estação de Ponteliñares (Figura 85) foram cedidos 

pelo Centro Cuenca SAIH 

 

Figura 85 - Localização da estação de Ponteliñares 

 Relativamente aos dados de precipitação foram solicitados ao instituto Meteogalicia que 

nos forneceu dados para a mesma localização de Ponteliñares e estão representados na figura 

86. 

 Sendo que a sub bacia de Espanha engloba o percurso do rio Lima desde a sua nascente 

até à zona fronteiriça com Portugal não foi necessário editar o registo de dados correspondente 

ao caudal médio diário, na medida em que todo o caudal registado foi, efetivamente, originário da 

sub bacia. 

 A calibração da sub-bacia foi efetuada com os seguintes dados: 
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Figura 86 - Interface do RRL após introdução da série de dados correspondentes à sub bacia de Espanha 

 Após várias tentativas de calibração na procura do melhor resultado, a melhor calibração 

obtida apresenta valores de 0,84 (Figura 87), sendo a sub-bacia calibrada que regista o valor mais 

elevado no critério de Nash-Sutcliffe. Nessa calibração o período de tempo analisado inicia em 24 

de Fevereiro de 2018 terminando em 10 de Maio de 2018 tendo sido obtidos os seguintes valores 

para a calibração de cada nó de Sacramento pertencente à sub bacia: 

 

Figura 87 - Resultados da sub bacia de Espanha 
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 Comparando os valores simulados (vermelho) e os valores registados pela estação 

hidrométrica (a branco) obtemos o gráfico representado na figura 88. 

 

Figura 88 - Comparação entre valores simulados pelo RRL e os registados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calibração do modelo hidrológico e hidrodinâmico da bacia do rio Lima para utilização num sistema de 
previsão de cheias e inundações 

87 

 

Capítulo VI – Calibração no software Sobek 

 Após a recolha de dados e calibração de todas as sub bacias, procedeu-se à inclusão do 

modelo hidrológico no software Sobek, modelo esse que está representado na figura 89. 

 

Figura 89 - Sub bacia do rio Lima 

 De modo a procedermos à simulação mais precisa possível da bacia em estudo, todos os 

nós de Sacramento presentes no modelo hidrológico foram associados a uma calibração 

específica, sendo a mesma determinada pela sua posição geográfica. A delimitação geográfica das 

calibrações pode ser observada nas figuras 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 
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Figura 90 - Área sub bacia Espanha 

 

Figura 91 - Área sub bacia Lindoso 
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Figura 92 - Área sub bacia Touvedo 

 

 

Figura 93 - Área sub bacia de Ponte da Barca 
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Figura 94 - Área sub bacia do rio Vez 

 

Figura 95 - Área sub bacia de Ponte de Lima 
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Figura 96 - Área sub bacia de Viana do Castelo 

 Após a correta calibração de todos os nós de Sacramento presentes no modelo utilizado 

procedeu-se à simulação de cheias e comparação dos resultados com registos históricos de 

cheias, de modo a verificarmos a eficácia e futura utilidade do modelo contruído. Com esse objetivo 

foi necessário selecionar um registo histórico de cheias e uma estação hidrológica para comparar 

os dados observados, sendo que, devido à melhor qualidade dos dados de caudais horários 

disponíveis no SNIRH – Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos – foi selecionado o 

período de fevereiro de 2016, nas cheias que atingiram o seu valor mais elevado no dia 16 de 

fevereiro em Ponte da Barca. 

De modo a obtermos os dados correspondentes aos valores de caudais horários e, devido 

a ausência deles na plataforma SNIRH, obtemos os dados correspondentes aos valores dos níveis 

hidrométricos e, com recurso à curva de vazão obtemos os dados relativos aos caudais horários. 

O registo dos níveis hidrométricos utilizados inicia-se no dia 11/02/2016 terminando em 

17/02/2016. A curva de vazão, que é da autoria da Autoridade Nacional da Água e foi obtida no 

SNIRH é a que podemos encontrar na expressão matemática abaixo (4): 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 38,913 ∗ (ℎ − 0)2,0848                                                    (11) 

com: 

h = nível hidrológico registado 
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 Assim, obtemos os dados de caudal horários observados em Ponte da Barca, sendo que 

foram esses os dados utilizados no software Sobek para comparação e, cuja representação gráfica 

se encontra na figura 97: 

 

FIGURA 97 - GRÁFICO REPRESENTATIVO DO CAUDAL OBSERVADO EM PONTE DA BARCA 

 Após a obtenção dos dados de caudal procedemos à recolha dos dados de precipitação 

na mesma estação e para o mesmo período de tempo de modo a calibrar o modelo com as 

condições verificadas mais próximas possíveis da realidade tentando, assim, obter a melhor 

representação possível. Ainda com recurso ao SNIRH obtemos os dados correspondentes à 

precipitação, cuja representação gráfica pode ser observada abaixo na figura 98: 

 

FIGURA 98 - GRÁFICO CORRESPONDENTE À PRECIPITAÇÃO EM PONTE DA BARCA 
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 Com os dados relativos ao caudal observado e precipitação em Ponte da Barca, ficou em 

falta apenas os dados relativos ao caudal efluente na barragem do Touvedo, dados esses que são 

necessários para introduzir no software Sobek, de modo a simularmos todo o caudal a jusante de 

Touvedo. Foram obtidos os caudais cuja representação gráfica se encontra na figura 99: 

 

FIGURA 99 - CAUDAL HORÁRIO OBSERVADO NA BARRAGEM DO TOUVEDO 

 Foi realizada a simulação deste evento no software Sobek de modo a verificarmos se os 

mesmos são semelhantes aos observados, traduzindo-se num modelo real e fiável, ou, se por sua 

vez, os mesmos são diferentes significando que o modelo hidrológico calibrado está desfasado da 

realidade não sendo, portanto, um modelo que possa ser utilizado como ferramenta de previsão. 

Assim, introduzimos todos os dados no software e procedemos à simulação, tendo obtido como 

resultado final para dados referentes ao caudal horário observado em Ponte da Barca, os 

resultados que se encontram abaixo na figura 100, numa representação gráfica presente na figura 

onde procedemos, também, à comparação com os caudais horários observados e registados no 

SNIRH. 
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FIGURA 100 - COMPARAÇÃO ENTRE CAUDAIS HORÁRIOS OBSERVADOS E SIMULADOS NO SOFTWARE SOBEK 

Na tabela 9 registam-se o valor médio de valores de caudais médios observados e 

simulados: 

TABELA 9 - COMPARAÇÃO ENTRE CAUDAIS HORÁRIOS OBSERVADO E COMPARADO 

Caudal médio observado (m³/s) 511,78 

Caudal médio simulado (m³/s) 506,71 

Analisando os resultados obtidos regista-se uma diferença média entre os caudais 

observados e simulados de 5,07 m³/s. 

A diferença entre os valores observados e simulados pode dever-se a diversos fatores 

como o erro inerente ao fato dos valores recolhidos no software Sobek não serem exatamente no 

mesmo local onde foram observados ou um possível erro nos dados utilizados, quer os relativos à 

precipitação, quer os relativos ao caudal horário. No entanto, como se pode ver na tabela 9, existe 

uma boa correlação entre os valores observados e simulados.  
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Capítulo VII – Conclusões e desenvolvimentos futuros 

 7.1 Conclusões 

Com a dissertação presente propus-me a aperfeiçoar um modelo hidrológico já existente 

da bacia do rio Lima, dotando-o de valores de parâmetros do módulo hidrológico que permita a 

sua utilização eficaz para previsão de cheias. O resultado obtido para a cheia de 2016 permite 

antecipar que o modelo tem já uma eficiência adequada para a simulação de cheias. 

 Após a recolha de dados de precipitação foi necessário proceder ao preenchimento de 

dados em falta recorrendo-se a uma metodologia simplificada baseada em interpolações dos 

valores disponíveis. 

 A correta calibração de uma bacia está dependente da qualidade dos dados disponíveis, 

ou seja, quanto melhor for a qualidade dos dados disponíveis, melhor a qualidade da calibração 

de cada sub-bacia e, correspondentemente, da bacia no seu todo.  

A qualidade dos dados disponibilizados pela MeteoGalicia, permitiu obter os melhores 

resultados de calibração. Contudo, o website do sistema meteorológico da MeteoGalicia é de uma 

consulta mais difícil e os dados não são publicamente acessíveis, sendo necessário submeter um 

pedido e uma justificação para os obter. 

 O software RRL facilita a calibração dos modelos de Sacramento, tendo sido utilizado 

sempre no método de otimização o critério de Nash-Sutcliffe para definição da função do erro a 

minimizar. As principais vantagens e pontos fortes observados foram: 

• Software user friendly, bastante intuitivo de utilizar e com ferramentas adequadas à 

interpretação dos resultados; 

• Relativa rapidez na calibração que permite um elevado número de tentativas para se obter 

uma calibração adequada aos objetivos; 

• Elevado número de métodos de otimização que permite uma grande adaptação ao 

objetivo. 

Por outro lado, as desvantagens e dificuldades observadas, foram: 

• Inexistente informação detalhada relacionada aos diferentes métodos de otimização 

existentes; 
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• A não gravação automática dos resultados obtidos na calibração anterior, querendo com 

isto dizer que se os valores de uma nova calibração forem muito diferentes dos 

anteriormente obtidos é impossível regressar aos valores anteriormente obtidos. 

A utilização dos valores dos parâmetros do modelo de Sacramento no programa Sobek 

permitiu obter para um evento de cheias resultados simulados muito próximos dos valores 

observados, podendo afirmar-se que na versão desenvolvida o modelo é fiável e adequado à 

simulação deste tipo de evento. 

7.2 Desenvolvimentos futuros 

 Com base nos resultados obtidos no decorrer desta dissertação, ainda existe um longo 

caminho a percorrer de forma a completar o estudo da bacia hidrográfica do rio Lima. Deste modo 

sugerem-se os seguintes desenvolvimentos: 

• Atualização e consequente melhoria dos dados de precipitação e caudais médios diários, 

que atualmente apresentam lacunas que dificultam a correta calibração de algumas sub-

bacias; 

• Estudo completo das zonas de cheias que identifique de forma eficaz e clara as zonas 

suscetíveis a inundações e uma solução que pode passar pela sugestão de localização e 

forma de possíveis estruturas hidráulicas; 

• Realizar uma série de simulações para casos extremos de precipitação e, até, para o caso 

de rutura de uma barragem de modo a criar um plano de contingência para situações 

extremas; 

• Implementação de simulações com base em dados e previsões em tempo real de modo 

a criar um sistema de controlo e alerta para possibilidade de inundações e zonas que 

serão afetadas; 

• Implementação de um sistema de controlo de qualidade da água. 
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