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RESUMO 

Este estudo teve em vista a modelação numérica unidimensional de escoamentos em leitos 

móveis, com aplicação a um trecho do rio Mondego, utilizando um modelo numérico de regime 

permanente, em particular, a versão 4.0 Beta do modelo HEC-RAS do U.S. Corps of Engineers 

(EUA). Realizaram-se diversas simulações que, partindo do ano de 1986 permitiram definir a 

evolução do leito para o ano 2003 e assim comparar com levantamentos batimétricos e 

granulométricos e a registos hidrológicos dos últimos 21 anos. Estas simulações envolveram 

análises de sensibilidade a diversos parâmetros, nomeadamente, caudais líquidos e caudais 

sólidos na fronteira de montante, distribuição granulométrica e fórmulas de transporte sólido. 

Após uma breve apresentação do rio Mondego, em particular, do trecho em estudo, 

apresentam-se os principais pressupostos físicos e matemáticos de HEC-RAS, bem como a 

comparação dos resultados obtidos por recurso a este software com os resultados obtidos por 

HEC-6, também este um modelo de regime permanente, utilizado pela CENOR e DHVFBO 

(2004b). Efectua-se também uma comparação com um modelo de regime variável, CHARIMA, 

utilizado por Pereira (2007). 
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ABSTRACT  

This work aims at modelling 1-D flows over movable beds, with application to a reach of 

Mondego river, using version 4.0 Beta of HEC-RAS, a 1-D steady flow numerical model. The 

simulation covered the river bed evolution between 1986 and 2003, so that it was possible to 

compare the results with the topographical and hydrological data, and grain size distributions 

over the last 21 years.  Sensitivity analysis were performed concerning several factors, such as 

water and sediment discharges at the upstream boundary, grain size distributions and sediment 

transport equations. 

After a brief description of Mondego river, particularly, the reach under study, this is a 

presentation of the main physical and mathematical bases of HEC-RAS, as well as the 

comparison of the corresponding results with the results obtained by CENOR and DHVFBO 

(2004b), using HEC-6. The numerical results are also compared with the 1-D unsteady flow 

numerical model, CHARIMA, used by Pereira (2007). 
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1 - INTRODUÇÃO 

Num rio aluvionar, o leito é composto de sedimento (alluvium), material granular, que pode ser 

transportado pelo escoamento. Estes rios são autores da sua própria geometria (Kennedy 

1977), isto é, todas as fronteiras do escoamento e não somente a superfície são livres, no 

sentido de que não são fixas ou conhecidas a priori (Silva 2001). 

Os escoamentos de leito fixo têm a sua geometria fixa pelo homem ou pela natureza e são 

incapazes de mudar a configuração do canal – é hoje possível resolver, com uma segurança 

adequada, grande parte dos problemas práticos que se nos põem neste tipo de escoamento. 

Em rios aluvionares, a configuração do canal depende da profundidade da água, da velocidade 

da água e do transporte sólido. Mas estas propriedades do escoamento dependem também, 

por sua vez, da configuração do canal. As fases líquida e sólida interactuam e o sedimento não 

pode ser ignorado! 

De entre os problemas da Morfologia Fluvial, assumem particular importância a erosão (ou 

abaixamento) e a deposição (ou elevação) longitudinais do leito do rio, que podem ocorrer ao 

longo de dezenas, quando não centenas de quilómetros. Elas distinguem-se das erosões ou 

deposições localizadas, confinadas à volta duma secção ou pequeno trecho do rio (Silva 2001). 

Por modelação numérica de rios entende-se a simulação das condições de escoamento tendo 

por base a formulação e resolução das equações que expressam princípios hidráulicos 

conhecidos. Os conceitos fundamentais relativos aos escoamentos em canais com leito fixo 

foram apresentados na segunda metade do século XIX, nomeadamente por Barre de Saint-

Venant, mas as primeiras aplicações destes princípios às condições reais de um curso de água 

apenas surgiram com o desenvolvimento do cálculo electrónico na década de 1950, 

lentamente, aumentando substancialmente na década de 1970 (Cunge et al. 1980). 

A modelação da evolução morfológica de rios e canais surgiu com o advento da computação 

automática em meados dos anos 50. O primeiro trabalho de análise sistemática das equações 

envolvidas foi o de de Vries (1967). De realçar o modelo computacional HEC-6 (USACE 1993), 

desenvolvido no Hydrological Engineering Center (HEC) do U. S. Corps of Engineers (EUA) na 

década 1970, tendo sofrido desde então várias actualizações. Este modelo continua ainda hoje 

a ser o modelo mais usado a nível internacional. 

O objectivo desta dissertação é a modelação numérica unidimensional de escoamentos em 

leitos móveis, com aplicação a um trecho do rio Mondego. Este trecho reúne uma série de 

dados físicos relevantes, apresentando riscos que exigem um diagnóstico tão preciso quanto 

possível (Pereira 2007). Tal como nos estudos da CENOR e DHVFBO 2004b e Pereira 2007, 

modelou-se um horizonte temporal de 17 anos. As simulações efectuadas correspondem aos 

anos hidrológicos compreendidos entre 1986/87 e 2002/03. Pretendia-se prever, a médio 

prazo, a evolução do leito deste trecho do curso de água, verificando se o mesmo se encontra 
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em assoreamento, equilíbrio ou erosão generalizados e eventuais trechos críticos existentes. 

Nesta perspectiva, comparam-se os resultados obtidos por recurso a HEC-RAS com os 

resultados obtidos nos dois estudos já referidos (CENOR e DHVFBO 2004b e Pereira 2007). 

O trecho a modelar situa-se entre a foz do rio Alva e a secção terminal do leito regularizado do 

Baixo Mondego, isto é, o estuário desse rio, perfazendo cerca de 65 km. 

Este trecho foi recentemente objecto de análise no “Plano de Gestão de Extracção de Inertes 

das Bacias do Mondego e Vouga (PEGEI)” (CENOR e DHVFBO 2004a e 2004b). Nesse 

estudo, foi utilizado o já referido HEC-6, um modelo 1-D para regime permanente. A sua 

extensão aos regimes variáveis acarreta importantes restrições e dificuldades de aplicação. No 

trabalho realizado pela CENOR e DHVFBO (2004b), o programa HEC-6 foi usado com ∆t = 1 

dia e com condições de fronteira, de caudal líquido e sólido, variando diariamente, condições 

que violam as condições de regime permanente. No entanto, HEC-6 tem vindo a ser aplicado 

em condições semelhantes, ficando por provar a validade ou não desta extrapolação (Pereira 

2007). 

Entretanto, desde 2005, encontra-se disponível na Internet uma versão beta do programa HEC-

RAS incluindo a fase sólida, bastante mais conveniente para o utilizador, e que constitui, afinal, 

um sucessor do já referido HEC-6. Uma das particularidades deste programa é permitir um 

“backup” instantâneo da informação, representado por uma interface gráfica e um conjunto de 

tabelas. 

No trabalho de Pereira (2007), aplicado ao mesmo trecho do rio Mondego, foi utilizado o 

programa CHARIMA, em fase de desenvolvimento desde 1990, beneficiando do apoio do 

Professor Holly, seu principal autor. O modelo CHARIMA é também um modelo 1-D mas 

abrange o regime variável, permitindo pois uma maior aproximação à realidade. 

Para o efeito, recorre-se à informação disponibilizada por CENOR e DHVFBO, mais 

concretamente, os diversos levantamentos batimétricos realizados entre 1986 e 2004 e os 

hidrogramas de caudal líquidos para os anos hidrológicos compreendidos entre 1986/87 e 

2002/03. 

Esta modelação é complementada com análises de sensibilidade a diversos parâmetros, e.g., 

fórmulas de transporte sólido, coeficientes de Manning-Strickler, condições de fronteira a 

montante, distribuição granulométrica nas diversas secções transversais consideradas e os 

caudais afluentes. 

No Capítulo 2, descreve-se sucintamente o rio Mondego, particularmente, o trecho a modelar. 

No Capítulo 3, inclui-se uma resenha sobre alguns métodos de modelação numérica de 

escoamentos com leito móvel e é feita uma breve descrição do software HEC-RAS, incluindo 

as suas bases teóricas, equações características, hipóteses e métodos de resolução. O 

Capítulo 4 refere-se à modelação do trecho aluvionar em estudo. No Capítulo 5, apresentam-se 
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as diversas simulações efectuadas, bem como uma análise dos resultados obtidos. Finalmente, 

no Capítulo 6 apresentam-se as principais conclusões e recomendações finais. 

No Anexo I, apresentam-se os perfis das 42 secções transversais consideradas, conforme 

levantamento de 1986. No Anexo II, representam-se os caudais médios mensais associados à 

secção 64.525 km (secção a montante do trecho em estudo). No Anexo III, procede-se a uma 

comparação entre diversas simulações de calibração do modelo. No Anexo IV, efectua-se uma 

comparação das simulações de calibração com os resultados obtidos por CENOR e DHVFBO 

(2004b). O resultado de uma comparação do resultado obtido por Pereira (2007) com as 

simulações de calibração é apresentado no Anexo V. A simulação contendo a definição dos 

três açudes está presente no Anexo VI. No Anexo VII, apresenta-se uma comparação entre os 

“melhores” resultados obtidos após o conjunto de simulações elaboradas. A comparação do 

“melhor” resultado com a CENOR e DHVFBO está registada no Anexo VIII. O Anexo IX 

apresenta uma comparação dos resultados obtidos por este trabalho com os resultados obtidos 

por Pereira (2007). 
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2 - RIO MONDEGO 

2.1 - Considerações gerais 

O rio Mondego representa o maior rio exclusivamente português, possuindo uma extensão de 

240 km, bem como aquele que apresenta um maior escoamento anual médio. Este rio nasce a 

1425 m de altitude, na Serra da Estrela, desaguando no Oceano Atlântico, mais 

concretamente, na Figueira da Foz. Nos primeiros 50 km, o rio desce cerca de 750 m mas nos 

últimos 80 km este possui uma inclinação muito mais suave.  

A sua bacia hidrográfica tem uma orientação dominante Nordeste-Sudoeste e uma área de 

6670 km2, o que corresponde a aproximadamente 7% da área total de Portugal continental, 

como se pode observar na Figura 2.1. As suas principais formações geológicas são granitos e 

xistos da meseta ibérica, sendo caracterizado morfologicamente a jusante por arenitos e 

margas, e finalmente, formações sedimentares recentes nos vales aluvionares (Rocha 1998). 

 

 

Figura 2.1 - Área da Bacia hidrográfica do rio Mondego no território português (Costa et al. 2000) 

Na bacia hidrográfica do rio Mondego podem distinguir-se três zonas características: 

• O Alto e o Médio Mondego – As pequenas barragens presentes nesta zona não 

possuem capacidade de retenção das pontas de cheia, pelo que o rio e os seus 

afluentes correm livremente; 

• Região situada entre a barragem do Coiço e o Açude-Ponte de Coimbra – esta 

região tem como principal característica o facto de possuir os caudais praticamente 

modelados; 
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• Baixo Mondego – esta última zona representa o trecho final entre Coimbra e a 

Figueira da Foz, percorrendo cerca de 45 km, atravessando margens que possuem 

terrenos muito férteis.  

 

Inicialmente, este rio percorre um vale estreito e profundo, apresentando grandes quedas de 

desnível. Posteriormente, apresenta uma série de meandros encaixados a jusante da 

confluência Mondego-Dão, começando o seu leito a alargar nas imediações de Coimbra. 

Devido ao aumento do nível da água no rio e das cheias, no trecho Montemor – Figueira da 

Foz, têm-se verificado inundações prejudiciais para os campos circundantes das margens do 

rio.  

Existem vários afluentes que confluem neste rio, dos quais importa salientar, na margem 

direita, o Rio Dão e, na margem esquerda, o Pranto, Alva, Ceira e o Arunca.  

A influência do Mediterrâneo induz-se predominantemente no Verão, o que se repercute a nível 

da ausência de precipitação e em temperaturas elevadas. O clima do Mondego é também 

influenciado pelo Oceano Atlântico, com superfícies frontais predominantes no Inverno e que, 

deslocando-se de Oeste para Este, são responsáveis pela maior parte de precipitação que 

ocorre sobre a bacia (Costa et al. 2000). 

A precipitação anual média ponderada sobre a bacia é de 1136 mm, sendo que os maiores 

valores médios anuais ocorrem na serra do Caramulo e os menores na zona do baixo 

Mondego, inferiores a 1000 mm (Costa et al. 2000). A precipitação entre Outubro e Março 

representa 73 % do total (Rocha 1998). Em toda a bacia existem 71 estações, sendo 37 

hidrométricas, das quais 14 têm mais de 30 anos, representando a bacia portuguesa com 

maior número de estações hidrométricas por km2.  

Relativamente às necessidades de água, estas representam um volume global anual de cerca 

de 560 hm3/ano, sendo que 83 % deste valor correspondem à rega, enquanto os restantes 17% 

se repartem pelo abastecimento público e consumo industrial. Nesta bacia, a produção de 

energia hidro-eléctrica representa 5 % da energia hidroeléctrica produzida a nível nacional, 

mais concretamente, 540 GWh/ano (Costa et al. 2000). 

A distribuição dos volumes extraídos no trecho que se desenvolve a jusante da barragem da 

Aguieira pelo período de 5 anos (2000-2004) demonstra que há pouca variação nos volumes 

extraídos nos últimos 4 anos, representado menos de metade do volume extraído no ano de 

2000, tal como pode ser constatado na Tabela 2.1 (CENOR e DHVFBO 2004b). Não há 

registos do volume extraído anteriormente a 2000. 
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Tabela 2.1 – Evolução dos volumes anuais de inertes extraídos na bacia do Mondego 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Volume anual 

extraído (m3) 
106263 34700 55124 47353 49296 

Distribuição 

percentual (%) 
36,3 11,9 18,8 16,2 16,8 

  

O volume de inertes extraídos neste trecho representa cerca de 94 % do total de inertes 

extraídos em toda a bacia, dos quais 74 % se referem ao troço do rio Mondego que se 

desenvolve entre a barragem da Raiva e o açude de Coimbra (CENOR e DHVFBO 2004b). 

2.2 - Sinopse histórica 

O progressivo assoreamento dificultou cada vez mais o acesso de navios de mar a portos 

interiores do rio Mondego. Desde a ocupação fenícia (séc. VII ou VIII a.c.) que ocorre a 

navegação fluvio-marítima, sendo este dado histórico sustentado por registos em Santa Eulália. 

Na época romana, estes navios chegavam até Coimbra. Na Idade Média, Montemor-o-Velho 

era um porto marítimo, mas, no séc. XVII, o estuário já só se alargava cerca de 20 km a 

montante da situação actual. No séc. XVIII, a foz do rio Mondego era instável e pouco 

profunda, pelo que o porto da Figueira da Foz dificilmente recebia navios marítimos. Esta 

instabilidade levou à criação de um “encanamento” a jusante de Coimbra, aumentando deste 

modo o seu gradiente e originando um maior transporte sólido. O assoreamento levou à 

diminuição das correntes de maré, fazendo com que se agravasse a obstrução da barra do 

porto pela ondulação. De modo a garantir a expansão portuária, foram efectuadas nos séculos 

XIX e XX obras para regularizar e fixar a embocadura (Pereira 2007). 

Desde sobretudo o século XVIII que o Mondego vem sido alvo de diversas intervenções, 

sobretudo a jusante de Coimbra, visto que são áreas possuidoras de bons solos agrícolas e 

muito castigadas pelas cheias. De forma a controlar as cheias, foram realizadas diversas 

intervenções, como a abertura de um novo leito entre 1781 e 1807. Contudo, devido ao forte 

assoreamento do rio, os campos do Mondego sofreram no séc. XX uma situação insustentável 

(Rocha 1998). As obras de regularização fluvial mais significativas terminaram no século XX, 

sendo que a construção das barragens permitiu o amortecimento das cheias, contribuindo, no 

entanto, para a retenção do caudal sólido nessas albufeiras (Costa et al. 2000). 

É interessante referir de modo conciso as diversas intervenções executadas ao longo dos 

tempos na bacia hidrográfica do Rio Mondego (Pereira 2007): 

• Defesa contra inundações e drenagem antes do século XVIII; 

• Estudos e obras do Mondego e o desenvolvimento da hidráulica fluvial nos séculos 

XVIII e XIX; 
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• Planos e projectos do século XX; 

• Projectos após 1970 e subsequentes realizações. 

 

2.3 - Trecho em estudo 

De entre os 240 km de extensão do Rio Mondego, seleccionou-se um trecho de comprimento, 

64,525 km, que vai desde a confluência do Rio Mondego e a foz do rio Alva e a secção terminal 

do leito regularizado do baixo Mondego, correspondente ao início do estuário do Mondego. A 

extremidade a montante do trecho em estudo localiza-se a cerca de 3,5 km do açude de Raiva.  

Para efectuar a calibração do modelo, recorreu-se aos levantamentos batimétricos efectuados 

em 1986 e 2004, tendo sido definidas 42 secções transversais. 

Este trecho do rio Mondego tem sido sujeito a diversas obras de regularização fluvial, em 

especial a construção de açudes. Neste estudo, foram considerados os seguintes açudes: 

• Açude de Raiva – data de 1981 o final da sua construção. Embora este açude se 

encontre fora do trecho em estudo, ele deve ser referido visto que influencia 

grandemente a condição a montante; 

• Açude de Penacova – Localizado a jusante da praia fluvial de Penacova. Este 

açude foi construído pela câmara municipal para fins recreativos (CENOR e 

DHVFBO 2004a); 

• Açude ponte de Coimbra – Final da construção do açude em 1982; 

• Açude de Formoselha.  

O açude ponte de Coimbra insere-se num sistema de rega dos campos do baixo Mondego. 

Este açude ficou concluído no ano de 1982, sendo que o seu primeiro enchimento ocorreu em 

1983, antes pois do inicio do período de simulação definido para esta dissertação. Tem 40 m 

de altura máxima e dispõe de 9 vãos com 15,4 m de comportas (CENOR e DHVFBO 2004a). 

As comportas permitem: 

• A criação de uma albufeira, nos períodos de estiagem, cujos níveis de exploração 

tendem a oscilar entre 17,30 (NME) e 18,00 (NPA), correspondendo a este último nível 

um volume de armazenamento de 1,6 � 10� m	; 

• Nos períodos de cheia, a passagem de um caudal de 1200 m3s-1 em 7 vãos sem que o 

nível a montante ultrapasse a cota 18,50 (NMC), podendo ir até 2000 m3s-1 (cheia 

milenar amortecida), com nível de cheia (NMC) à cota 19,00. 

 

Importa ainda mencionar um conjunto de outras obras hidráulicas que promovem uma 

influência significativa nas características do trecho a modelar (CENOR e DHVFBO 2004a):  

• 1979 – Final da construção da Barragem da Aguieira; 

• 1984 – Conclusão das obras de regularização do leito central do Baixo Mondego; 

• 1986 – Final da construção da barragem de Fronhas, no rio Alva. 
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Os afluentes e efluentes do rio Mondego ao longo do trecho em estudo são: 

• Rio Ceira (Alto Mondego); 

• Ribeiras Ançã e de Vale Travassos (com entrada no leito periférico direito, no 

baixo Mondego); 

• Rios Foja, Arunca e Ega (com entrada directa no leito central do Mondego). 

 

2.4 - Estudos anteriores 

Este rio já sofreu diversas intervenções, sendo que as mais importantes e que permitem definir 

a actual topografia do leito do rio ocorreram no século XX.  

No que concerne ao rio Mondego a jusante de Coimbra, existem os seguintes estudos e 

projectos anteriores (CENOR e DHVFBO 2004a): 

• Estudo intitulado “Regularização do rio Mondego a jusante de Coimbra. Estudo do 

transporte sólido”, elaborado pelo LNEC em Março de 1969, por encomenda da 

Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos. Neste estudo, são descritas as campanhas 

de medição do caudal sólido realizadas no rio Mondego a jusante de Coimbra, entre 

Outubro de 1965 e Junho de 1966, fornecendo dados importantes para o projecto de 

regularização do Baixo Mondego; 

• Os seguintes volumes do “Projecto de Regularização do Rio Mondego”, elaborado pela 

HIDROPROJECTO, encomendados pela Direcção Geral dos Recursos Hídricos e 

Aproveitamentos Hidráulicos: 

o “Volume 1 – Memória – Tomo 1”, de Agosto de 1976; 

o “Volume 3 – Estudos de Hidráulica Fluvial – Tomo 1”, de Março de 1977.  

• Estudo intitulado “ Regime de Transporte sólido dos principais afluentes do Baixo 

Mondego – 1º Relatório. Breve análise dos elementos de campo previamente 

disponíveis, planeamento e programação das observações a realizar e análise dos 

dados recolhidos no ano hidrológico 1972/1973”, elaborado pelo LNEC em Setembro 

de 1975, por encomenda da Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos; 

• Estudo intitulado “ Regime de transporte sólido dos principais afluentes do Baixo 

Mondego – 2º Relatório. Estudo referente aos anos hidrológicos 1972/1973, elaborado 

pelo LNEC em Fevereiro de 1983, por encomenda da Direcção Geral dos Recursos 

Hídricos e Aproveitamentos Hidráulicos; 

• “Projecto de Execução da regularização da ribeira de Ançã e da Vala de Vale 

travesso”– HIDROPROJECTO (Novembro de 1993), encomendado pelo Instituto da 

Àgua; 

• “Projecto de Execução da regularização do rio Foja” – HIDROPROJECTO (Abril de 

1991), elaborado por encomenda da Direcção Geral dos Recursos Naturais; 

• “Projecto de execução da regularização do rio Ega” – HIDROPROJECTO (Abril de 

1998),  elaborado por encomenda do Instituto da Agua; 
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• “Projecto de execução da regularização do rio Arunca” – HIDROPROJECTO 

(Dezembro de 1995), por encomenda do Instituto da água. 

Relativamente à zona a montante de Coimbra, existem os seguintes estudos e projectos 

(CENOR e DHVFBO 2004a): 

• Estudo intitulado “Transporte sólido do rio Mondego entre os açudes da Raiva e de 

Coimbra”, elaborado pelo LNEC para Direcção Geral dos Recursos Naturais e que 

contém os dois seguintes relatórios: 

• “1.º Relatório – Programa de observações”, Novembro de 1985; 

• “2.º Relatório – Apresentação e caracterização da informação de base 

recolhida “, Novembro de 1992. 

• “Modelo matemático da propagação de caudais em regime transitório no troço do rio 

Mondego entre o açude da Raiva e de Coimbra, elaborado pela HIDROPROJECTO 

para a Direcção Geral dos Recursos Hídricos e Aproveitamentos Hidráulicos e que 

possui os seguintes relatórios: 

• “1.º Relatório – Apresentação do modelo matemático”, Abril de 1982; 

• “2.º Relatório – Calibração do modelo”, Janeiro de 1984. 

• Tese de Mestrado “ Modelação Matemática de Escoamentos Variáveis com Leito 

Móvel”, elaborada por José Carlos Belo, IST, 1992; 

• “ Projecto de Execução do Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova”, elaborado 

pela CENOR em Outubro de 2001. 

Importa ainda referir os estudos que serviram de apoio a esta dissertação, nomeadamente: o 

“Plano de Gestão de Extracção de Inertes das Bacias Hidrográficas do Mondego e Vouga”, 

elaborado por CENOR e DHVFBO entre 2003 e 2005, por encomenda do Instituto da Água. Tal 

Plano está dividido em 4 relatórios: 

• “Relatório da Fase 1 – Caracterização e análise da situação actual”, Abril de 2004; 

• “Relatório da Fase 2 – Diagnóstico da situação actual”, Junho de 2004; 

• “Relatório da Fase 3 – Projecto de Plano e Programa de medidas”, Junho de 2005; 

• “Relatório da Fase 4 – Relatório da Avaliação Ambiental do Plano”, Setembro de 2005. 
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3 - MODELAÇÃO NUMÉRICA DE ESCOAMENTOS EM LEITO MÓVE L 

3.1 - Considerações gerais   

Existem vários modelos numéricos de escoamento sobre fundo móvel, simulando o transporte 

de água e do sedimento, bem como a evolução longitudinal do leito de um determinado rio em 

desequilíbrio. A grande maioria destes modelos apresentam grandes incertezas e pouca 

qualidade quando aplicadas a situações reais distintas das que existiam quando estes modelos 

foram calibrados (Silva 1989). 

A maioria dos modelos para simulações a longo prazo de rios de comprimento considerável 

são unidimensionais (1-D). Apresentam-se alguns desses modelos de cálculo, que possibilitam 

configurar e compreender a evolução dos rios ao longo do tempo. Cada modelo apresentado 

possui pontos fortes e fracos. Muitos deles são do domínio público, como é o caso de HEC-

RAS, sendo gratuito o uso desse software. Apresentam-se na Tabela 3.1 os sete modelos 

comercias considerados, sendo que deveriam ser ainda referenciados o ISIS-HRWallingford, 

modelo de referência nos anos 90 e MIKE 11-DHI, o mais usado actualmente. 

Tabela 3.1 – Análise comparativa de vários modelos de transporte sólido (adaptado de Pereira 2007) 

 Modelo 

Características HEC-RAS CHARIMA Fluvial-12 TABS-2 USGS D-O-T GSTARS 

D
is

cr
et

iz
aç

ão
 e

 F
or

m
ul

aç
ão

 

Regime variável/ 

hidrograma por 

degraus 

N/S S/S S/S S/S S/S N/S N/S 

Unidimensional/quasi 

bidimensional 
S/S S/S S/S N/N N/N S/S S/S 

Bidimensional/Altura 

média do 

escoamento 

N N N S S/S N N/S 

Leito/Margens 

deformáveis 
S/N S/N S/S S/N S/N S/S S/S 

Transporte sólido por 

fracção 

granulométrica 

S S S/S S N S S 

Malha não uniforme S S S/S S S S S 

E
sq

ue
m

a 
de

 r
es

ol
uç

ão
 

nu
m

ér
ic

a 

Método padrão S N S N N S S 

Diferenças finitas S S N N S S S 

Elementos finitos N N N S N N N 
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 Modelo 

Características HEC-RAS CHARIMA Fluvial-12 TABS-2 USGS D-O-T GSTARS 
P

ot
en

ci
al

id
ad

es
 d

o 
M

od
el

o 

Hidrogramas de 

caudais líquido e 

sólido na fronteira de 

montante 

S S S S S S S 

Especificação da cota 

da superfície livre na 

fronteira de jusante 

S S S S N S S 

Sedimentação em 

leito de cheia 
N N N S N N N 

Transporte sólido em 

suspensão/total 
N/S S/N S/N S/N N/S N/S N/S 

Transporte do 

Material do fundo 
S S S N N N S 

Sedimentos coesivos S S N S S N S 

Encouraçamento do 

leito 
S S S N N S S 

Gradação do material 

do leito 
S S S N N S S 

Erosão fluvial das 

margens do curso de 

água 

N N S N N S S 

Ruptura das margens 

sob acção da 

gravidade 

N N N N N S N 

Trechos rectilíneos e 

prismáticos/ 

irregulares e não 

prismáticos 

S/N S/N S/N S/S N/N S/S S/S 

Rede fluvial 

simples/múltipla 
S/N S/S S/N S/S N/N N/N N/N 

Pilares de Pontes S N N S N N N 

Albufeiras S N S N N N S 

A
po

io
 a

o 

ut
ili

za
do

r 

Documentação sobre 

o modelo 
S S S S S S S 

Manual do utilizador 

actualizado/ Apoio 

técnico ao utilizador 

S/S N/N S/N S/N S/N N/N S/N 
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A maioria dos modelos de cálculo 1-D recorre a: 

• Método dos volumes finitos; 

• Método das diferenças finitas; 

• Método das características; 

• Método dos elementos finitos. 

A maioria dos modelos unidimensionais ainda utiliza o método das diferenças finitas.  

Para evitar soluções lentas e instáveis, as equações não lineares são linearizadas no próprio 

software, como acontece com HEC-RAS. 

Os modelos unidimensionais geralmente requerem menor informação na fase de calibração e 

testes, sendo que as soluções numéricas são mais estáveis e requerem uma menor 

capacidade do computador. Por esta razão, este tipo de modelação tem vindo a ser uma 

ferramenta muito utilizada em engenharia, nomeadamente na previsão da evolução do leito em 

rios aluvionares, ao largo de vários quilómetros.  

É necessário explicitar de modo o mais rigoroso possível todo os intervenientes na modelação 

numérica e física. Assim, discretizam-se as características geométricas (junções, secções 

transversais, açudes, etc.), definem-se as condições de fronteira, bem como o valor de todos 

os coeficientes ou parâmetros inerentes ao processo e ainda a granulometria do leito.   

Os escoamentos em canais de leito móvel incluem o escoamento da fase líquida e o 

escoamento da fase sólida, pelo que se classificam como bi-fásicos, existindo uma interacção 

entre estas duas fases, que promove um acréscimo de complexidade no estudo deste tipo de 

escoamentos. Existe ainda um aumento de complexidade devido às diversas configurações 

que o fundo pode obter (Cardoso 1998). 

A meteorização das rochas promove a produção de camadas de areia, silte e argila, cobrindo 

desta forma a rocha-mãe. Estes sedimentos podem então ser transportados para as linhas de 

água, sendo posteriormente arrastados para jusante. A capacidade de transporte de 

sedimentos varia ao longo do percurso de um determinado rio. O declive do fundo vai 

reduzindo-se para jusante, pelo que as partículas mais grosseiras deixam de poder ser 

transportadas começando a depositar-se, possibilitando a formação de deltas ou planícies 

aluvionares. (Cardoso 1998). 

 

3.2 - O modelo numérico HEC-RAS 

3.2.1 - Considerações gerais 

HEC-RAS é um modelo de cálculo do regolfo e do perfil longitudinal do leito, que permite 

simular escoamentos em canais naturais (rios) ou artificiais (e.g., canais de rega). Este 

software possibilita o cálculo e análise hidráulica de escoamentos unidimensionais em regime 
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permanente e quasi-permanente. Por recurso a este programa computacional, é ainda possível 

calcular a erosão no leito do rio, devido ao transporte de sedimento e modelar o escoamento 

em regime subcrítico, supercrítico e misto. Permite ainda o estudo de um trecho de um 

determinado rio e suporta uma rede complexa com diversas junções.  

No que concerne ao transporte de sedimento, HEC-RAS considera também uma análise 

unidimensional do sedimento.  

 

3.2.2 - Definição da superfície da água para escoam ento permanente 

3.2.2.1 - Equação de conservação de energia  

A equação unidimensional de conservação da energia (teorema de Bernoulli) pode escrever-

se: 

                                                    (                           

 

em que, 


� - cota do fundo (m); 

h – altura de água em relação ao fundo do canal (m); 

J – perda de carga unitária média entre as secções 1 e 2 (� �⁄ �; 

α – coeficiente de Coriolis; 

U – velocidade (� �⁄ ); 

g – aceleração gravítica (� ��⁄ ). 

Na Figura 3.1, representa-se cada um dos termos da equação 3.1. 

 

Figura 3.1 – Representação gráfica da linha de energia (adaptado de USACE 2002) 

(3.1) 

  h1 

  y1 

  h2 

  y2 

 

 ��
���

�� 

 

 ��
���

�� 

JΔx 
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Esta equação permite relacionar as diferentes formas de energia mecânica, mais 

concretamente, a energia cinética, potencial e de pressão.  

Existem diversas singularidades, tais como pilares de pontes, esporões, diques, etc. Estas 

singularidades vão gerar perdas de carga localizadas, pelo que na equação (3.1) deverá 

adicionar-se esse efeito (∆E). É possível calcular o efeito destas obstruções por recurso ao 

HEC-RAS. Mas, nesta dissertação, considera-se ∆E=0, exceptuando as perdas localizadas 

associadas a estrangulamentos ou alargamentos. 

 

3.2.3 - Escoamento unidimensional em HEC-RAS 

3.2.3.1 - Considerações gerais 

Por recurso à resolução da equação (3.1), é possível obter os níveis de superfície da água de 

uma secção transversal para outra. Existem vários métodos disponíveis para resolver esta 

equação, um dos quais é o “Standard-Step Method”. Consoante o escoamento é lento ou 

rápido, assim os cálculos se processam, a partir de uma secção de controlo de jusante para 

montante, ou de montante para jusante (Cardoso 1998). 

Visto que HEC-RAS é um software de análise unidimensional, uma única cota da linha de 

energia é calculada em cada secção transversal. 

 

3.2.3.2 - Perdas de carga 

As perdas de carga existentes entre cada duas secções transversais, representam a soma de 

duas componentes: 

• Perda de carga contínua, devido ao atrito (LJ), ou seja, devido à acção 

das tensões tangenciais, neste caso definida pela equação de 

Manning-Strickler:  

                                                 � � �. �. �� 	⁄ . �� �⁄                                           (3.2) 

em que, 

K=1/n, em unidades SI; 

�− Área da secção líquida; 

R – Raio hidráulico. 

• Perda de carga localizada. 

A perda de carga total pode ser calculada pela seguinte expressão: 

                                                          �∆� �  � ! " #�����

�� $ �����

�� #                                (3.3) 

sendo que, 
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L – Comprimento médio do trecho; 

J – Perda de carga unitária; 

C – Coeficiente de contracção/expansão. 

Para calcular o comprimento médio de cada trecho (L), HEC-RAS utiliza a seguinte expressão: 

                                                         � %&'(.)&'(*%+,.)+,*%-'(.)-'(
)&'(*)+,*)-'(

                                          (3.4) 

onde: 

 ./0 ,  12 ,  3/0 - Comprimentos entre secções transversais, margem esquerda, eixo do 

canal e direita, respectivamente. No nosso caso, considerou-se este valor igual em 

todo o comprimento do trecho, ou seja, se os perfis distam x, todos estes comprimentos 

têm essa distância; 

�./0 , �12 , �3/0 - Média aritmética das vazões entre as secções. 

Para determinar a capacidade total de transporte, HEC-RAS utiliza o método das secções 

compostas, ou seja, divide o escoamento em três unidades distintas, em cada uma das quais a 

velocidade é considerada uniformemente distribuída, conforme a Figura 3.2: 

 
Figura 3.2 – Divisão do leito em subdivisões para determinação da capacidade total de transporte (adaptado de 
USACE 2002) 

O cálculo da capacidade de transporte (K*) é efectuado por recurso à equação de Manning-

Strickler: 

                                                                  �4 � �
5 . �. �� 	⁄                                                                            (3.5) 

Para avaliar a perda de carga devido à resistência ao escoamento, HEC-RAS efectua o 

produto dos comprimentos médios do trecho com o seu declive, tal como é representado no 
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primeiro componente da soma na equação (3.3). Para obter o declive, o software utiliza a 

seguinte equação padrão: 

                                                             � � 6)�*)�
7�*7�

8
�

                                                                (3.6) 

Torna-se portanto essencial uma selecção apropriada do coeficiente de Manning-Strickler. Este 

valor depende de vários factores, entre os quais (USACE 2002): 

• Rugosidade; 

• Vegetação; 

• Irregularidades do canal; 

• Obstruções; 

• Tamanho das partículas e forma do canal; 

• Temperatura; 

• Material suspenso. 

No que concerne às perdas por contracção e expansão, estas são avaliadas pelo segundo 

componente da soma representada na equação (3.3). O software assume a existência de 

contracção sempre que exista um aumento de velocidade de montante para jusante, e no caso 

contrário (expansão) uma diminuição de velocidade. Na Tabela 3.2, estão representados os 

valores típicos recomendados para o valor de C (coeficiente de contracção/expansão). 

Tabela 3.2 – Coeficientes de contracção e de expansão 

 Contracção Expansão 

Nenhuma perda por transição 0.0 0.0 

Transições graduais 0.1 0.3 

Secções de pontes típicas 0.3 0.5 

Transições abruptas 0.6 0.8 

 

Neste estudo, consideraram-se os valores correspondentes a transições graduais. 

 

3.2.4 - Energia específica 

A energia específica representa a altura da linha de energia acima do fundo do canal. Esta 

pode ser transcrita pela seguinte expressão: 

                                                                         9 � : ! ��

��                                                     (3.7) 

Fixando a secção transversal, a equação anterior toma a seguinte forma: 

                                                                 9 � : ! )�

��;�                                                         (3.8) 
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3.2.4.1 - Altura crítica 

A equação anterior apresenta um valor mínimo quando: 

                                                              
<=
<2 � 1 $ )�

�;>
<;
<2 � 0                                            (3.9) 

Este valor mínimo corresponde à menor energia específica com que um determinado caudal Q 

se pode escoar na secção transversal considerada na análise. Nesta situação, estamos num 

regime de escoamento crítico, sendo hc a sua altura crítica. HEC-RAS determina a altura crítica 

nas seguintes situações: 

• Regime rápido especificado; 

• Cálculo da altura crítica requerida pelo utilizador; 

• Cálculo do número de Froude, para verificar o regime de escoamento; 

• Quando existe uma condição de controlo hidráulico na secção transversal, garantindo-

se após análise da altura crítica que o utilizador definiu bem essa secção de controlo. 

A altura crítica é avaliada por um processo iterativo, através do qual se assumem valores de h 

e os correspondentes valores de E, até se encontrar o valor mínimo. HEC-RAS possui dois 

métodos para avaliar a altura crítica: 

• Método Parabólico; 

• Método Secante. 

 

3.2.5 - Equação de conservação da quantidade de mov imento  

Se a linha de água passar a altura crítica, a equação da energia deixa de ser aplicável, 

tratando-se de uma situação de escoamento rapidamente variado. Existem diversas situações 

em que podem ocorrer escoamentos rapidamente variados, nomeadamente, mudanças 

significativas de declive no rio, soleiras, estreitamentos, pontes e junções. Nalguns destes 

casos, podem ser aplicadas equações empíricas, noutras é necessário aplicar a equação de 

conservação da quantidade de movimento para se obter uma resposta (USACE 2002). 

  

No que concerne a HEC-RAS, a equação da quantidade de movimento pode ser aplicada para 

os seguintes problemas específicos (USACE 2002): 

• Ocorrência de ressaltos hidráulicos; 

• Escoamento hidráulico em pontes; 

• Junções. 

 

Esta equação deriva da segunda lei de Newton. Se esta for aplicada a um volume de controlo 

entre duas secções transversais consecutivas, obtém-se a seguinte expressão: 

 

                                                     ?� $ ?� ! @A $ B� � C. �. D. ∆EA                                          (3.10) 
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Em que, 

P – Força da pressão hidrostática nas secções 1 e 2; 

@A - Força devido ao peso da água na direcção x; 

B� - Força devido a perdas externas por atrito de 1 para 2; 

� – Caudal; 

D – Densidade; 

∆EA - Mudança na velocidade de 1 para 2, na direcção x; 

C - Coeficiente de quantidade de movimento. 

 

 

Figura 3.3 – Aplicação da quantidade de movimento (USACE 2002) 

 

A força hidrostática de pressão pode ser calculada por recurso à seguinte equação: 

 

                                                                 ? � F. �. 
. GH�I                                                     (3.11) 

 

A hipótese de distribuição hidrostática de pressões é somente válida para declives menores 

que 1:10 e linhas de corrente rectilíneas. Para declives inferiores a 1:10, o coseno é 

aproximadamente 1. Pelo facto de que o declive dos canais comuns ser bem menor que 1:10, 

então a correcção do coseno para a profundidade pode ser negligenciada. Deste modo, as 

equações para a pressão hidrostática assumem neste trabalho um coseno igual a 1.  

O peso de água pode ser determinado da seguinte forma: 

                                                       @A � F 6;�*;�
� 8 .  ´. �KLI                                           (3.12) 

sendo que: 

L´ – distância entre as secções 1 e 2 ao longo do eixo X; 
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I – ângulo de inclinação do leito do canal. 

A força de resistência ao escoamento  pode ser obtida por: 

                                                                      B� � M. ?´.  ´                                                      (3.13) 

onde: 

M – tensão de arrastamento junto ao fundo; 

?´– perímetro molhado médio. 

 

sendo: 

                                                                      M � F. �. �                                                          (3.14) 

Finalmente: 

                                                               �. D. ∆EA � ).N
� . OC�. P� $ C�.P��                                         (3.15) 

 

Substituindo as diversas equações apresentadas anteriormente, obtém-se: 

                      F. ��. 
� $ F. ��. 
� ! F 6;�*;�
� 8 .  ´. O�KLI $ �� � )�.N

� . C�. P� $ )�.N
� . C�. P�                   (3.16) 

 

                        )��.Q�
�.;�

! ��. 
� ! 6;�*;�
� 8 .  ´. O�KLI $ �� � )��.Q�

�.;�
! ��. 
�                (3.17) 

 

Esta última equação é a forma funcional da equação de conservação da quantidade de 

movimento utilizada em HEC-RAS. Neste trabalho, considerou-se β1=β2=1. 

 

3.2.6 -Transporte de sedimento 

3.2.6.1 - Considerações gerais 

A capacidade de transporte de sedimentos depende de diversos factores, entre os quais se 

destaca o caudal líquido, o declive, as características dos sedimentos de fundo e afluentes e 

ainda a forma da secção transversal (Costa et al. 2000). 

 

Interessa referir diversas propriedades físicas dos sedimentos, que auxiliam de forma 

significativa o modo de analisar o transporte de sedimentos. 

 

Devem distinguir-se as propriedades físicas das partículas consideradas individualmente 

(propriedades dos grãos) e propriedades das misturas. No contexto das propriedades dos 

grãos, as mais relevantes são a dimensão, a forma, a densidade e a velocidade de queda. No 

que concerne à propriedade das misturas, é usual considerar a curva de distribuição 

granulométrica, a porosidade, o peso volúmico, o ângulo de atrito interno e o ângulo de suporte 

(Cardoso 1998). 
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Nos rios, existe uma grande irregularidade de forma das diversas partículas sedimentares que 

o constituem, pelo que existem algumas dificuldades na definição das respectivas dimensões. 

Relativamente à forma das partículas sedimentares, este parâmetro é importante, visto que 

influencia a sua velocidade de transporte nos leitos, a velocidade de queda, a estabilidade de 

taludes e o próprio caudal sólido. Quanto à densidade das partículas sedimentares, a erosão 

hídrica origina normalmente quartzo, com uma densidade de cerca de 2,65. Deste modo, à 

semelhança do que acontece no software HEC-RAS, considera-se frequentemente que a 

densidade das partículas sedimentares de rios é igual a esse valor, o que pode originar noutras 

circunstâncias algum erro (Cardoso 1998). 

 

Se as forças hidrodinâmicas exercidas pelo escoamento sobre os materiais não coesivos não 

forem capazes de os deslocar, não existe movimento das partículas do fundo. No caso em que 

o aumento da velocidade é pouco significativo, alguns elementos do fundo começam a rolar e a 

escorregar sobre outras partículas. À medida que se vai aumentando gradualmente a 

velocidade, começam a existir partículas que se deslocam por pequenos saltos, alternando 

com movimentos em contacto com o fundo ou com o repouso. Se a velocidade for ainda maior, 

ocorre a suspensão das partículas mais finas devido à turbulência. Existem portanto três tipos 

distintos de transporte sólido (Gyr 1983). 

 

• Arrastamento – Elementos rolam e escorregam sobre o fundo, estando em contínuo 

contacto com o leito; 

• Saltação – Deslocam-se alternadamente por pequenos saltos e por rolamentos e 

escorregamentos sobre o fundo; 

• Suspensão – Deslocam-se no seio do escoamento, podendo em algumas situações 

contactar com o fundo. 

No que concerne a transportes em cursos de água naturais, mais concretamente, rios, o 

transporte sólido pode classificar-se em (Bagnold 1955): 

• Transporte sólido de material do fundo; 

• Transporte sólido de material de lavagem (wash load). 

 

3.2.6.2 - Velocidade de queda das partículas 

Em HEC-RAS, o utilizador pode seleccionar 3 métodos distintos para calcular a velocidade de 

queda das partículas: 

• Toffaleti (1968); 

• Van Rijn (1993); 

• Rubey (1933). 

Como só foi utilizado o método de Rubey, só este será analisado e explicitado. Rubey 

desenvolveu uma relação analítica entre o fluido, as propriedades do sedimento e a velocidade 
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de queda das partículas, baseando-se na lei de Stokes e uma fórmula para partículas fora da 

região da lei de Stokes (USACE 2002). Este método é adequado para siltes, areia e cascalho, 

considerando que as partículas são quartzo, com uma densidade de 2,65. 

 

3.2.6.3 – Funções de transporte de sedimento 

O transporte de sedimentos é governado por diversos parâmetros inter-relacionados que 

contribuem para a complexidade deste fenómeno. Diversas equações de transporte têm sido 

desenvolvidas por vários investigadores seguindo diversos fundamentos teóricos. As equações 

desenvolvidas empiricamente e em laboratórios podem produzir bons resultados em 

laboratórios, uma vez que as condições no laboratório podem ser controladas e certos 

parâmetros mantidos como constantes. Quando testadas estas equações no terreno, elas 

podem afastar-se substancialmente da realidade, sobrestimando ou subestimando o total de 

concentração de sedimentos em canais naturais (JUNAIDAH 2002). 

As funções de transporte de sedimento são desenvolvidas em diferentes condições, pelo que 

geram valores diferentes. Por conseguinte, é importante aferir a aptidão de cada uma das 

funções nas condições efectivamente registadas e observadas no local. 

Tipicamente, as funções de transporte prevêem taxas de transporte de sedimentos de um dado 

conjunto estável de parâmetros hidráulicos e propriedades dos sedimentos. Algumas funções 

calculam transportes de material de fundo e alguns calculam transporte sólido total que é a 

soma das partículas totais menos o material de lavagem (wash-load). Nos escoamentos de 

partículas de areia fina, é comum que o material em suspensão tenha magnitude maior que a 

do escoamento de fundos de cascalho. É então importante prever funções de transporte que 

incluam sedimentos suspensos para esses casos (USACE 2002). 

Nas fórmulas de cálculo da capacidade de transporte sólido intervêm parâmetros como: 

 

• h – altura de água (m); 

• U – velocidade do escoamento (m/s); 

• J – perda de carga unitária (m/m); 

• B – largura (m); 

• d – diâmetro das partículas; 

• D – densidade da água (kg/m3); 

• DR- densidade das partículas sólidas (kg/m3); 

• Ff - força devido a perdas externas por atrito; 

• T – temperatura (ºC). 

Em HEC-RAS, existem seis fórmulas de cálculo do transporte do sedimento, todas elas bem 

referenciadas na literatura da especialidade: 



 

22 
 

• Ackers-White (1973); 

• Engelund-Hansen (1967); 

• Laursen; 

• Meyer-Peter e Müller (1948); 

• Toffateli; 

• Yang; 

• Wilcock. 

 

Estas equações foram desenvolvidas em laboratórios ou em estudos “in situ”, sendo aplicadas 

para uma gama de areias, cascalho ou ambas. Nesta dissertação, foram somente 

consideradas 3 equações, mais concretamente, Ackers-White, Engelund-Hansen e Meyer-

Peter e Müller. A Tabela 3.3 apresenta a gama de valores que cada uma destas equações 

utiliza. 

Tabela 3.3 – Gama de valores para as equações transporte de sedimento (USACE 2002) 

Função D (mm) Dm(mm) s U (fps) h (ft) J 

Ackers-White 0.04-7 - 1-2.7 0.07-7.1 0.01-1.4 0.00006-0.037 

Englung-Hansen - 0.19-0.93 - 0.65-6.34 0.19-1.33 0.000055-0.019 

Meyer-Peter Müller 0.4-29 - 1.25-4 0.03-3.9 0.03-3.6 0.0004-0.02 

 

Função de Meyer-Peter e Müller (1948) 

 

Esta função é baseada em diversas experiências e tem sido muito testada. O valor do 

transporte será proporcional à potência 3/2 da diferença entre a tensão de arrastamento junto 

ao fundo e a sua tensão crítica. Este método pode ser utilizado para granulometrias bem 

graduadas e condições de escoamento que produzem formas de fundo diferentes da plana. O 

factor de fricção de Darcy-Weisbach é utilizado para definir a resistência do leito (USACE 

2002). 

  

Nesta fórmula, admite-se que a energia dissipada pelo escoamento está dividida em duas 

parcelas uma associada à rugosidade superficial e a outra à rugosidade de forma. Para além 

disto, os autores consideraram que os fenómenos de arrastamento só dependem do primeiro 

parâmetro, visto que a energia afecta à rugosidade de forma é dissipada em vórtices a jusante 

das ondulações do fundo (Quintela 2002). 
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Função de Engelund-Hansen (1967) 

 

Esta função produz valores adequados para rios compostos essencialmente por areia com 

substanciais elementos em suspensão. Baseia-se em dados de sedimentos compreendidos 

entre 0,19 e 0,93 mm (USACE 2002). 

 

A metodologia adoptada por Engelund e Hansen não descreve com rigor o fenómeno do 

transporte sólido em suspensão. No entanto, ela tem vindo a originar resultados razoáveis. 

 

Função de Ackers-White (1973) 

Esta função foi elaborada com base no conceito de potência corrente, desenvolvida em termos 

de três grupos adimensionais: diâmetro adimensional da partícula, parâmetro referente à 

mobilidade da partícula e caudal sólido adimensional do transporte de sedimentos. Aplica-se às 

formas de fundo plano, com rugas e com dunas (Ackers-White 1973). 

Para desenvolver esta função, assumiu-se que o transporte de sedimentos finos se relaciona 

melhor com flutuações turbulentas na coluna de água e o transporte de sedimentos grosseiros 

está melhor relacionado com a granulometria dos grãos, tendo a velocidade como variável 

representativa (USACE 2002). 

Este método tem aplicação para sedimentos com diâmetros característicos menores que 4 mm 

e maiores que 0,04 mm (siltes), visto que, para elementos de menores dimensões, estes 

apresentam um comportamento coesivo, situação que não é prevista pelas tradicionais 

equações de transporte. 

 

3.2.7 - Limitações do programa 

Interessa explicitar, em traços gerais, as diversas limitações encontradas na utilização de HEC-

RAS: 

• O escoamento é unidimensional, pelo que se assume que a energia total é igual numa 

secção transversal; 

• Só se conseguem contabilizar as perdas de carga por recurso à equação de Manning-

Strickler; 

• O facto de se tratar basicamente de um modelo de regime permanente impede a 

abordagem de grandes variações de caudais. 
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3.2.8 - Interface gráfica 

O programa interage por meio de uma interface gráfica, permitindo um backup instantâneo de 

informação visual para o utilizador, apresentando as seguintes funções essenciais:  

• Gestão de arquivos; 

• Introdução e edição de dados; 

• Análises hidráulicas; 

• Apresentação de resultados na forma de gráficos e tabelas. 
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4 - MODELAÇÃO DO TRECHO ALUVIONAR EM ESTUDO 

4.1 – Parâmetros de entrada  

No caso em estudo, consideram-se, como parâmetros de entrada, o levantamento topográfico 

das secções transversais do rio em 1986, os diversos coeficientes de Manning-Strickler, as 

alturas hidrométricas a jusante e os caudais, líquido e sólido, a montante. 

 

4.2 - Definição da geometria 

No que concerne à topologia do trecho, o trecho em estudo compreende as secções entre 0 e 

64.525 km, inclusivé, tal como se pode observar na Figura 4.1. Ao definir cada uma das 

secções transversais, é possível definir a distância em planta entre cada secção consecutiva 

em quilómetros. A definição da geometria consiste em estabelecer a conectividade do sistema 

rio, definindo-se as diversas secções transversais, os comprimentos dos trechos que separam 

as diversas secções consideradas, perdas de carga devido a fenómenos de 

contracção/expansão e de atrito e, por último, informação de todas as junções consideradas. 

Devido a ausência de informação afecta às características geométricas das junções, são 

somente consideradas entradas pontuais de caudal nas zonas das junções com afluentes ou 

efluentes. 
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Figura 4.1 - Esquema das secções transversais consideradas 

  

O esquema base passa por descrever como os diversos trechos estão ligados, pelo que serão 

definidos os nomes de cada uma das secções, neste caso, a distância a jusante em 

quilómetros. Isto é importante, pois permite que o software entenda a configuração do perfil 

longitudinal, uma vez que o programa considera que números maiores são trechos de 

montante, bem como se deve proceder de um trecho para o trecho seguinte. De salientar que, 

neste caso prático, de montante para jusante foi considerado como o sentido positivo do 

escoamento. 

Os dados correspondentes às secções transversais e perfis longitudinais foram retirados de 

CENOR e DHVFBO (2004b), como resultado dos levantamentos topográficos. 
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4.2.1 - Definição das secções transversais 

 Visto existir informação sobre a configuração de diversas secções transversais no ano de 

1986, foi este o ponto de partida para esta análise. Existe também informação sobre as 

diversas secções transversais para o ano de 2004. Está assim definido o período de simulação 

do projecto. Uma secção transversal deve ser representativa de zonas do rio em estudo, bem 

como de zonas em que ocorram descargas, mudanças de tipologia, rugosidades e 

intersecções. Para além das coordenadas x e y de cada um dos perfis transversais, sendo x a 

largura do perfil e y a elevação, ambos em metros, para cada secção é ainda definida a 

distância à secção a jusante. Convém referir que, neste parâmetro, foi considerado que a 

distância da margem esquerda, da margem direita e do centro do leito eram sempre iguais, 

devido à ausência de mais informação.  

A batimetria do trecho em estudo é constituída por 42 perfis transversais, identificados na 

Tabela 4.1: 

Tabela 4.1 – Identificação dos perfis transversais do trecho em estudo 

 
2003 1986 

Designação do perfil 
Secção 

transversal 

Cota do Talvegue Cota do Talvegue 

(m) (m) 

S1 0 -5.107 -3.47 

S2 3.836 -3.891 -2.9 

S3 7.546 -3.739 -2.32 

S4 10.064 -3.526 -1.62 

S5 13.027 -2.098 -0.82 

S6 15.932 -1.459 0 

S7 18.692 -1.277 0.79 

S8 19.962 -1.307 1.16 

S9 20.410 0.790 1.31 

S10 24.582 2.219 3.11 

S11 25.745 1.915 3.99 

S12 26.940 2.523 4.79 

S13 28.152 2.371 5.7 

S14 29.273 4.074 6.52 

S15 30.416 4.986 7.41 

S16 31.504 6.232 8.32 

S17 32.092 6.901 9.02 

S18 32.626 7.022 9.24 

S19 33.652 7.387 10.09 

S20 34.946 8.360 10.94 
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2003 1986 

Designação do perfil 
Secção 

transversal 

Cota do Talvegue Cota do Talvegue 

(m) (m) 

S21 35.821 9.485 11.77 

S22 36.551 12.738 12.77 

S23 38.967 12.981 13.69 

S24 40.890 15.413 14.42 

S25 41.450 15.899 11.61 

S26 43.322 17.632 15.06 

S27 44.843 17.723 17.86 

S28 46.920 19.760 19.42 

S29 48.376 20.186 20.63 

S30 49.456 21.371 21.88 

S31 50.341 21.067 22.49 

S32 51.333 21.037 22.65 

S33 52.555 21.280 23.47 

S34 54.246 22.830 25.15 

S35 55.726 23.165 25.85 

S36 57.722 25.050 27.1 

S37 58.917 26.965 27.1 

S38 59.941 23.925 27.1 

S39 61.078 29.366 31.49 

S40 61.983 31.859 31.94 

S41 63.980 29.488 32.89 

S42 64.525 32.619 32.77 

 

Como é possível observar, as secções transversais distam entre si em média 1,47 km, com um 

máximo de 4,17 km e um mínimo de 0,10 km. No Anexo I, apresentam-se os respectivos perfis 

transversais, correspondentes ao ano de 1986. 

Nas simulações elaboradas, irá proceder-se a uma análise de sensibilidade no que concerne 

ao valor do coeficiente de Manning-Strickler. Como ponto de partida, recorrendo ao estudo da 

CENOR e DHVFBO (2004b), adoptou-se inicialmente K de 15 m 1/3/s, no trecho a montante do 

açude ponte de Coimbra e de 30 m 1/3/s no trecho a jusante desse mesmo açude. 

A análise de sensibilidade efectuada no trecho a jusante do açude ponte de Coimbra cobriu 

valores compreendidos entre 20 e 40 m 1/3/s, tendo-se adoptado o valor 30. No que concerne 

ao valor 15, este permite traduzir a influência das granulometrias do material de fundo que são 

mais grosseiras nesta zona (CENOR e DHVFBO 2004b).  
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4.2.2 - Açudes 

No trecho em estudo existem diversos açudes. Os que têm maior expressão são os açudes de 

Formoselha, ponte de Coimbra e o açude de Penacova, por conseguinte, estes foram os 

únicos açudes contemplados por este estudo. No entanto, a introdução destes no programa 

HEC-RAS foi efectuado de forma diferente, visto que a influência do açude ponte de Coimbra 

assume maior expressão do que os restantes. No que concerne aos açudes de Formoselha e 

Penacova, foram definidos sub-estratos rochosos, garantindo-se que, nessas secções, não 

existiria erosão. O açude ponte de Coimbra foi definido em HEC-RAS como uma “estrutura 

interna”.  

Definição do açude ponte de Coimbra no programa HEC-RAS 

Inicialmente, define-se a distância do açude à secção transversal imediatamente a montante. 

Seguidamente, define-se a extensão do topo do açude ao longo do leito. Após análise das 

plantas afectas ao açude, o valor desta extensão é de 0,379 m. Neste programa, é necessário 

definir um “coeficiente do açude” para aferir qual o caudal escoado por cima da represa na 

equação padrão do açude. Devido a ausência de dados, foi utilizado o valor padrão do 

coeficiente, sendo este 1,44. É essencial definir com rigor a configuração geométrica do açude, 

tendo sido vitais as informações contidas no relatório da CENOR e DHVFBO (2004b). Quando 

ocorre submergência, HEC-RAS determina o valor pelo qual deve ser reduzido o coeficiente do 

açude devido à submergência. Existem duas possibilidades: “crested weir” e “ogee spillway”. A 

opção passou pelo recurso ao primeiro critério, baseando-se, no trabalho realizado no trapézio 

modelado para definir o açude. 

De referir que se procedeu ainda a definição no programa dos outros dois açudes, contudo, os 

resultados não foram os mais correctos, pelo que se abandonou esta concepção, tal como se 

poderá observar no Capítulo 5. 

 

4.3 - Condições de fronteira 

Em regime lento (Fr <1), o programa deverá ter a capacidade para tratar as seguintes 

condições de fronteira externas de montante: 

• �O� � 64.525V�� � W�OX� 

Condições externas de montante: 

• �RO� � 64.525V�� � W�OX� 
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A partir dos dados da CENOR e DHVFBO (2004b), foi possível obter as séries de caudais 

líquidos diários médios para os anos hidrológicos 1986/87 a 2003/04. Os registos hidrométricos 

e pluvimétricos que permitiram  estes dados foram: 

• Séries de caudais médios diários disponíveis no SNIRH para 5 estações hidrométricas 

analisadas; 

• Registos de exploração nas barragens de Aguieira-Raiva e Fronhas (elementos 

facultados pela Rede Eléctrica Nacional); 

• Séries adicionais de caudais médios diários na estação hidrométrica de Ponto 

Cabouco, fornecidos pela CCDR e pelo INAG; 

• Séries de precipitação anual nas estações pluviométricas, extraídos do SNIRH por 

recurso à internet; 

• Registos de caudais médios diários descarregados e derivados para rega no açude 

ponte de Coimbra (INAG). 

Existem quase sempre lacunas nas informações afectas aos registos históricos de caudais 

líquidos. Para fazer face a esta falha, CENOR e DHVFBO utilizaram a seguinte abordagem: 

• No caso de uma falha de valores de poucos dias, foi utilizado um modelo de regressão 

simples; 

• Se a falha foi de meses completos, procurou-se um ano hidrológico com características 

semelhantes de distribuição de caudal e admitiu-se uma proporcionalidade directa. 

Na Tabela 4.2, apresentam-se os diversos pontos de injecção que contribuem para o 

escoamento no trecho a modelar (CENOR e DHVFBO 2004b). 

Tabela 4.2 – Localização de cada ponto de injecção que conflui para o trecho a modelar 

 
Ponto de injecção de caudal líquido 

 

Designação Localização 
Área contributiva de 

escoamento (km2) 

A 
Rio Mondego - extremidade a montante do 

modelo 
4030 

B Confluência do Rio Ceira 864 

C Açude ponte de Coimbra 33 

D Confluência do Rio Ega 197 

E Confluência do leito periférico direito 46 

F Confluência do Rio Arunca 95 

G Confluência do Rio Foja 396 

H Ponte de Casével 144 

I Ponte de Mocate 467 

J Ribeira de Ançã 57 

L Ribeira de Vale Travesso 42 
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Ponto de injecção de caudal líquido 

 

Designação Localização 
Área contributiva de 

escoamento (km2) 

M Confluência do Rio dos Fornos 146 

N Rio Foja, na ponte EN347 78 

 

Na Tabela 4.3, é elaborada a relação entre a designação dada a cada uma das entradas e 

saídas de caudal líquido associadas ao estudo da CENOR e DHVFBO e a designação definida 

nesta dissertação, ou seja, a distância da zona de entrada ou saída de caudal à secção mais a 

jusante do trecho em estudo. 

Tabela 4.3 – Correspondência entre os nós definidos no modelo e os admitidos no estudo da CENOR e DHVFBO 

 
Nó CENOR e DHVFBO 

Entrada de caudal 7.546 G; N 

Entrada de caudal 13.027 F; I 

Entrada de caudal 15.932 E; J; L; M 

Entrada de caudal 18.692 D; H 

Saída de caudal 36.551 C 

Entrada de caudal 43.322 B 

Entrada de caudal 64.525 A 

  

Quando se promove uma análise deste tipo, interessa observar a sensibilidade associada aos 

valores dos caudais obtidos. Deste modo, construiu-se a Tabela 4.4: 

Tabela 4.4 – Análise de sensibilidade dos caudais médios diários obtidos 

                    Secção 64.525 43.322 36.551 18.692 15.932 13.027 7.546 

Nº observações 6209 6209 6209 6209 6209 6209 6209 

Q médio [m
3/s] 55.730 13.477 -2.764 5.647 4.968 6.545 6.545 

Q máximo [m
3/s] 1431.48 389.52 0 163.23 143.56 189.19 189.19 

Q mínimo [m
3/s] 1.420 0.000 -9.469 0.000 0.000 0.000 0.000 

Desvio padrão 100.738 28.053 3.568 11.756 10.339 13.626 13.626 

Percentil 20% 12.338 0.460 -5.990 0.193 0.170 0.224 0.224 

Percentil 80% 76.421 16.937 -0.308 7.098 6.243 8.227 8.227 

Coeficiente variação 1.808 2.082 -1.291 2.082 2.081 2.082 2.082 

 

 

 



 

 

Tabela 4.5 – Classes de caudais associadas às secções transversais que admitem a entrada ou saída de caudal ao 
longo dos 17 anos de estudo (entre 1986 e 2003)

 

 
0-200 

200-500 

500-1000 

>1000 

Total 

  

Seguidamente, apresenta-se um esquema simplificado do trecho do rio Mondego estudado, em 

que se evidenciam as afluências e efluências de caudal no sistema.

Figura 4.2 – Esquema simplificado do trecho do Rio Mondego (Entrada e 

 

4.3.1 - Condição da fronteira de

Uma vez que o trecho em estudo se estende até à foz do Mondego

considerado cobre o período de uma maré

um nível constante para a superfície livre:

4.4 - Granulometria do leito

As observações permitem constatar que a curva granulométrica numa secção transversal de 

um determinado trecho de um rio é diferente da curva 

a jusante/montante. Para caracterizar o material do fundo do trecho em estudo

novamente aos dados utilizados pela CENOR e DHVFBO (2004b). Os locais de recolha deste 

tipo de informação encontram

 

Secção 
Classe de caudais 

43.322 

Classes de caudais associadas às secções transversais que admitem a entrada ou saída de caudal ao 
longo dos 17 anos de estudo (entre 1986 e 2003)  

64.525 43.322 36.551 18.692 15.932

5879 6192 6209 6209 6209

246 17 0 0 0 

82 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

6209 6209 6209 6209 6209

se um esquema simplificado do trecho do rio Mondego estudado, em 

as afluências e efluências de caudal no sistema. 

Esquema simplificado do trecho do Rio Mondego (Entrada e Saída de caudal)

Condição da fronteira de  jusante 

Uma vez que o trecho em estudo se estende até à foz do Mondego e o intervalo de tempo 

considerado cobre o período de uma maré, adoptou-se como condição de fronteira de jusante 

um nível constante para a superfície livre: 

y(x=0)=f3(t)=0 

Granulometria do leito  

constatar que a curva granulométrica numa secção transversal de 

um determinado trecho de um rio é diferente da curva granulométrica da secção imediatamente 

Para caracterizar o material do fundo do trecho em estudo

dados utilizados pela CENOR e DHVFBO (2004b). Os locais de recolha deste 

tipo de informação encontram-se na Tabela 4.6: 
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Classes de caudais associadas às secções transversais que admitem a entrada ou saída de caudal ao 

15.932 13.027 

6209 6209 

 0 

 0 

 0 

6209 6209 

se um esquema simplificado do trecho do rio Mondego estudado, em 

 

de caudal) 

e o intervalo de tempo 

se como condição de fronteira de jusante 

constatar que a curva granulométrica numa secção transversal de 

da secção imediatamente 

Para caracterizar o material do fundo do trecho em estudo, recorreu-se 

dados utilizados pela CENOR e DHVFBO (2004b). Os locais de recolha deste 
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Tabela 4.6 – Locais em que foram retiradas amostras de sedimento de fundo (adaptado de CENOR E DHVFBO 
2004b) 

Distância ao inicio do estuário do Mondego (km) 

3.743 

15.932 

20.410 

34.667 

43.287 

49.456 

55.726 

64.863 

  

Os sedimentos são geralmente classificados segundo a Tabela 4.7: 

Tabela 4.7 – Classificação de sedimentos adoptada no presente estudo (Pereira 2007) 

Classificação 
Gama de diâmetros 

(mm) 

Areia muito fina 0.0625-0.125 

Areia fina 0.125-0.250 

Areia média 0.25-0.50 

Areia grosseira 0.50-1.0 

Areia muito grosseira 1.0-2.0 

Seixo muito fino 2.0-4.0 

Seixo fino 4.0-8.0 

Seixo médio 8.0-16.0 

Seixo grosseiro 16-32 

Seixo muito grosseiro 32-64 

Calhaus pequenos 64-128 

Calhaus grandes 128-256 

Blocos pequenos 256-512 

Blocos médios 512-1024 

Blocos grandes 1024-2048 

  

De forma a promover uma comparação entre os levantamentos batimétricos de 2004 com os 

efectuados em 1965/66 e 1986/87, CENOR e DHVFBO optaram por analisar a variação dos 

diâmetros característicos D50 e D85. A nível global, constatou-se que os coeficientes de 

gradação OYZ[
Y[\

� dos sedimentos recolhidos em 2004 são semelhantes aos obtidos em 1965/66 e 

1986/87. Globalmente, os coeficientes de gradação são próximos de 1,90. Partindo deste valor 
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para a relação 
YZ[
Y[\

 e recorrendo às leis de Sternberg foi possível definir as seguintes 

expressões: 

• Trecho a montante da ponte de Portela (43.410 <L (km) <65.000) 

� ]^_ � 0.0275 � 10_._a�b%           (4.1) 

� ]c^ � 0.522 � 10_._a�b%            (4.2) 

• Trecho a jusante da ponte de Portela (0 <L (km) <43.410) 

� ]^_ � 1.69 � 10_.__^e%            (4.3) 

� ]^_ � 3.21 � 10_.__^e%            (4.4) 

Foram estabelecidos por CENOR e DHVFBO dois grupos de leis de Sternberg, um no trecho a 

montante da ponte da Portela e o outro a jusante dessa mesma ponte. As Leis de Sternberg 

permitiram obter os seguintes diâmetros característicos do material do fundo: 

• Na confluência do rio Alva (L = 64.863 km):  

� D50 = 30.30mm; 

� D85 = 57.57mm. 

• Na zona da ponte de Portela (L = 43.410 km): 

� D50 = 2.99mm; 

� D85 = 5.68mm. 

• No inicio do Estuário (L = 0 km): 

� D50 = 1.69mm; 

� D85=3.21mm. 

Posteriormente, foram traçadas as curvas granulométricas completas, recorrendo-se para tal, 

às leis de Sternberg para os diâmetros D10, D35, D50, D65 e D90, no trecho a jusante da ponte de 

Portela. 

 

4.5 - Caudais sólidos 

A partir de medições efectuadas por LNEC, foi adoptada uma curva experimental que relaciona 

o caudal sólido com o caudal líquido (CENOR e DHVFBO, 2004b). Seguidamente, apresentam-

se as curvas experimentais de caudais sólidos em função dos caudais líquidos na estação de 

Coimbra. 
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Figura 4.3 – Curvas experimentais de caudais sólidos em função dos caudais líquidos na estação de Coimbra, obtidas 
pelo LNEC (1969) (CENOR e DHVFBO 2004b) 

 

É importante salientar que nos pontos de intersecção de caudal, partiu-se do pressuposto que 

as barragens de Aguieira e Fronhos retêm a totalidade dos caudais sólidos que lhes são 

afluentes (CENOR e DHVFBO 2004b). 

 

Na figura anterior, a curva que relaciona o caudal líquido com o caudal sólido total transportado 

serve, também, para relacionar os caudais líquidos com os caudais sólidos produzidos 

diariamente pela bacia (CENOR e DHVFBO 2004b). 

 

Foi utilizada a seguinte metodologia para obter as curvas QST = f (Q) aplicáveis a nós de 

entrada de caudal no modelo (CENOR e DHVFBO 2004b): 

1. Foram adimensionalizados os eixos da Figura 4.3, tendo em consideração que 

os caudais modulares sólido e líquido eram, na altura, de 9.35 l/s e de 84 m3/s, 

respectivamente; 

2. Para cada ponto de injecção do modelo, foi determinada a primeira 

aproximação da curva QST = f (Q), multiplicando a curva adimensional 

determinada no primeiro ponto pelos caudais sólidos e líquidos médios anuais 

no referido ponto de injecção de caudal; 

3. Para obtenção da correspondente série de caudais sólidos diários e 

determinação do caudal sólido médio anual, foi aplicada a curva QST = f (Q) à 

correspondente série de caudais líquidos; 

4. Determinação de um coeficiente de correcção, representado na Tabela 4.8, 

que permita ajustar este último valor ao apresentado na Tabela 4.9; 

5. Determinação da nova curva QST = f (Q), por multiplicação das ordenadas da 

curva obtida no ponto 2 pelo coeficiente de correcção determinado no ponto 4. 
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Tabela 4.8 – Coeficientes de correcção a aplicar no eixo das ordenadas da curva de caudal sólido em função do 
caudal líquido na estação de Coimbra (CENOR e DHVFBO 2004b) 

Ponto de injecção de caudal sólido no modelo Coeficiente de 
correcção Designação Localização 

A Rio Mondego, imediatamente a jusante da confluência do rio Alva 1.052 

B Confluência com o rio Ceira 0.924 

C Açude-Ponte de Coimbra 0.924 

D Confluência do rio Ega 0.924 

E Confluência do leito periférico direito 0.924 

F Confluência do rio Arunca 0.924 

G Confluência do rio Foja 0.924 

H Ponte casével 0.924 

I Ponte de Mocate 0.924 

J Ribeira de Ançã 0.924 

L Ribeira de Vale Travesso 0.924 

M Confluência do rio dos Fornos 0.924 

N Rio Foja, na ponte EN347 0.924 

 

As características estatísticas do caudal sólido afluente a cada nó de entrada encontram-se 

representadas na Tabela 4.9. Relativamente ao nó efluente, não foi considerada saída de 

caudal sólido, pelo que este tem um valor nulo. 

Tabela 4.9 – Análise de sensibilidade das séries de caudal sólido médio diário 

 
64.525 43.322 36.551 18.692 15.932 13.027 7.546 

Nº observações 6209 6209 6209 6209 6209 6209 6209 

Qs mínimo [m
3/s] 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Qs médio [m
3/s] 0.181 0.479 0.008 0.057 0.009 0.114 0.053 

Qs máximo [m
3/s] 4.649 13.844 0.245 1.654 0.268 3.308 1.531 

Desvio padrão 0.327 0.997 0.018 0.119 0.019 0.238 0.110 

Percentil 20% 0.040 0.016 0.000 0.002 0.000 0.004 0.002 

Percentil 80% 0.248 0.602 0.011 0.072 0.012 0.144 0.067 

Coeficiente 

variação 
1.807 2.081 2.081 2.081 2.081 2.082 2.082 

Q mínimo [ton/dia] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Q máximo [ton/dia] 1493.781 3227.670 261.356 1613.483 4521.647 239.040 13507.863 

Q médio [ton/dia] 36.259 78.390 6.346 39.185 106.636 5.803 327.944 
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5 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

5.1 - Calibração do modelo 

É essencial calibrar o modelo numérico, de modo a minimizar os efeitos resultantes da 

modelação, tentando aproximá-lo ao máximo da realidade observada. Na primeira solução, 

serão considerados os caudais líquidos e sólidos médios diários, a cota hidrométrica a jusante 

(coincidente com o estuário) nula, os coeficientes de Manning-Strickler de 15 m1/3/s a montante 

do açude de Coimbra e 30 m1/3/s a jusante deste mesmo açude, à semelhança dos utilizados 

por CENOR e DHVFBO. 

O passo de cálculo utilizado foi o mesmo para todas as simulações efectuadas. Foi utilizado 

um ∆g� 12: para todas as simulações, de modo a precavermo-nos dos efeitos da maré no 

estuário do Mondego. 

Na prática, existem muitos factores que podem contribuir para a instabilidade do modelo. As 

análises de sensibilidade são muito úteis permitindo realçar os respectivos pesos. 

5.2 - Simulações de calibração 

1ª Simulação de calibração 

Dados introduzidos: 

• Caudais líquidos médios diários; 

• Coeficiente de Manning-Strickler de 15 e 30 m1/3/s, a montante e 

jusante do açude de Coimbra, respectivamente; 

• Caudais sólidos médios diários, na fronteira de montante; 

• Granulometria média uniforme; 

• A jusante, y = 0; 

• Consideração do açude de Coimbra; 

• Colocação de pontos fixos nos açudes de Formoselha e Penacova; 

• Função de Transporte Sólido: Ackers-White. 

Não foi possível correr esta simulação ao longo de todo o período de simulação. Elaborada 

uma análise de todos os caudais líquidos introduzidos, constatou-se que o erro estava 

associado a uma variação muito grande do valor do caudal líquido de um dia para outro, 

nomeadamente a passagem de um caudal líquido de aproximadamente 16,5 m3/s para 780 

m3/s, no espaço de dois dias (23/12/1995 – 25/12/1995). 
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2ª Simulação de calibração 

 Dados introduzidos: 

• Caudais líquidos agrupados a montante; 

• Caudais líquidos médios diários nos afluentes; 

• Coeficiente de Manning-Strickler de 15 e 30 m1/3/s, a montante e 

jusante do açude de Coimbra, respectivamente; 

• Caudais sólidos médios diários, na fronteira de montante; 

• y = 0, a jusante do sistema; 

• Consideração do açude de Coimbra; 

• Colocação de pontos fixos nos açudes de Formoselha e Penacova; 

• Função de Transporte Sólido: Ackers-Whte. 

Visto que o caudal introduzido no sistema a montante tem muito maior expressão que os 

restantes (derivados dos diversos afluentes), foi somente sobre este que se promoveu um 

agrupamento dos caudais. O procedimento adoptado foi o de analisar os caudais médios 

mensais no trecho de montante (64.525 km), representado no Anexo II. 

A solução considerada foi a de promover um agrupamento de caudais semelhantes, quer por 

análise visual do gráfico, quer por análise dos valores numéricos. Nos agrupamentos 

efectuados, considerou-se que todos os dias pertencentes a esse agrupamento possuíam o 

seu valor médio. Com esta alteração, já foi possível obter uma configuração do leito para o ano 

de 2003, possibilitando desta forma uma comparação com a situação real observada. 

Apresenta-se na Figura 5.1 o gráfico associado a esta simulação. 
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Figura 5.1 – 2ª simulação de calibração 
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3ª Simulação de calibração  

Dados introduzidos: 

• Caudais líquidos agrupados a montante; 

• Caudais líquidos médios diários nos afluentes; 

• Coeficiente de Manning-Strickler de 15 e 30 m1/3/s, a montante e 

jusante do açude de Coimbra, respectivamente; 

• Caudal sólido em equilíbrio a montante; 

• Caudal sólido médio diário na confluência de afluentes; 

• y = 0, a jusante do sistema; 

• Consideração do açude de Coimbra; 

• Colocação de pontos fixos nos açudes de Formoselha e Penacova; 

• Função de transporte Sólido: Ackers-White. 
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Figura 5.2 – 3ª simulação de calibração 
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Foi então promovida uma comparação, quer entre as simulações efectuadas, quer com os 

estudos elaborados pela CENOR e DHVFBO e Pereira (2007). Os respectivos gráficos estão 

representados nos ANEXOS III, IV e V, respectivamente. 

Foram ainda feitas análises de sensibilidade quanto ao caudal na fronteira de montante, mais 

concretamente: 

• Caudal médio diário  

• Caudal agrupado por visualização do gráfico complementado com análise dos valores 

numéricos; 

• Colocação de caudal agrupado de mês a mês; 

• Caudal agrupado de 6 em 6 meses (caudais de Verão e Inverno); 

Como já foi referido, o caudal médio diário não permitiu uma simulação completa. A mesma 

situação ocorreu na simulação considerando caudais agrupados de mês a mês. Os caudais 

agrupados de 6 em 6 meses possibilitaram a obtenção de resultados, pelo que se procedeu a 

uma comparação entre estes e os obtidos pelos caudais agrupados por análise visual do gráfico 

presente no Anexo II. 

Tal como é possível observar na Figura 5.3, não existem diferenças significativas entre estas 

duas abordagens distintas. Após análise pormenorizada, constatou-se que os resultados obtidos 

pelos caudais agrupados por análise visual se apresentavam mais próximos da realidade, pelo 

que a partir deste ponto, todas as simulações foram efectuadas nesta base. 
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Figura 5.3 – Comparação entre as simulações considerando caudal líquido agrupado visualmente e caudal líquido agrupado de 6 em 6 meses 
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Simulação considerando os 3 açudes definidos fisicamente no HEC-RAS 

Conforme presente no Anexo VI, o recurso a três açudes definidos no software afasta-se da 

realidade, traduzindo uma deposição de sedimentos excessiva a montante do trecho em 

estudo. Deste modo, ao longo das próximas simulações, só será considerado um açude, 

ficando os outros representados como pontos fixos.  

 

5.3 – Análises de sensibilidade 

5.3.1 – Introdução 

Foram consideradas as seguintes simulações: 

• Ackers-White; 

• Engelund-Hansen; 

• Meyer–Peter e Müller. 

 
 

• Caudal sólido em equilíbrio; 
 

• Qs = 0; 
 

• Metade de Qs. 
 

 
• Média; 

 

• Menor. 
 

 

          

5.3.2 - Simulações utilizando granulometria média 

Inicialmente, estabeleceu-se uma única distribuição granulométrica para todo o leito, obtida 

através da média aritmética das distribuições granulométricas das curvas simplificadas que 

tinham sido determinadas pela CENOR e DHVFBO (2004b). Na Tabela 5.1, apresenta-se o 

resultado obtido: 

 

 

 

 

 

Fórmula de caudal sólido 

Caudal sólido na fronteira 

de montante 

Granulometria 
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Tabela 5.1 – Distribuição cumulativa média do material do fundo do trecho a modelar 

Notação  Gama de diâmetros (mm) Distribuição cumulativa 

MS 0.25-0.50 0.000 

CS 0.50-1.00 0.018 

VCS 1.0-2.0 0.146 

VFG 2.0-4.0 0.312 

FG 4.0-8.0 0.550 

MG 8.0-16.0 0.762 

CG 16-32 0.851 

VCG 32-64 0.953 

SC 64-128 1.000 

 

 

Simulação utilizando Engelund-Hansen e caudal sólido em equilíbrio a montante 

 

A primeira das simulações contemplou a equação de Engelund-Hansen para a função de 

transporte sólido e de caudal sólido em equilíbrio na fronteira a montante, no que concerne à 

entrada de caudal sólido. Nesta situação, não foi possível obter valores para o ano 2003, uma 

vez que ocorreu um erro semelhante ao obtido na 1ª simulação de calibração. Os resultados 

apresentados na Figura 5.4 são relativos ao ano de 2000, representando cerca de 80 % da 

simulação total prevista. Como é possível observar nessa figura, a configuração do leito 

modelado dista, quer dos dados iniciais (1986) quer da situação real observada em 2003. 

 

Simulação utilizando Ackers-White e caudal sólido em equilíbrio a montante 

 

Esta simulação recorreu à fórmula de Ackers-White para definir o transporte de sedimentos e 

caudal sólido em equilíbrio na fronteira a montante. Neste caso, foi possível prever a 

configuração do leito para o ano 2003 e assim proceder a uma comparação com a situação 

real observada. Os resultados desta simulação apresentam-se na Figura 5.5. 

 
Numa primeira visualização do gráfico, constata-se que existem diferenças substanciais entre a 

situação simulada e a situação real. Torna-se pois essencial explicar o porquê dessas 

diferenças, bem como as suas semelhanças. A cota do talvegue é menor na situação real, o 

que pode também ser explicado em parte pelas extracções sistemáticas de inertes ocorridas no 

rio Mondego. 

 

Para efectuar a análise ao gráfico, partir-se-á de montante, caminhando progressivamente para 

jusante do sistema. Deste modo, observa-se, logo no início, que a modelação e a situação real 
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distam, uma vez que na situação real se dá uma erosão e na modelação existe um andamento 

próximo da situação verificada em 1986, a definição de caudal sólido em equilíbrio a montante 

deve ser a razão para esta diferença. A partir da distância 50 km ao estuário, dá-se uma fase 

de proximidade entre a modelação e o real observado em 2003, conjuntura que se verifica até 

à distância 44 km, altura em que se dá uma significativa oscilação do leito, explicada pela 

afluência de caudal sólido e líquido na secção 43.322 km. Na zona do açude de Coimbra 

(36.551), constata-se uma semelhança entre o modelado e o real, sendo que existe uma 

erosão imediatamente a jusante deste. O açude localizado a uma distância 20.410 km ajuda a 

explicar a erosão observada na situação real e a definição de um ponto fixo no modelo e não 

um açude, permite explicar a diferença observada. Denotam-se posteriormente três picos, 

associados às entradas de caudal nas secções 18.692, 15.932 e 13.027. 

 

Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller e caudal sólido em equilíbrio a montante 

 
O resultado desta simulação está representado no gráfico da Figura 5.6. As diferenças e 

semelhanças mais contrastantes na Figura 5.5 continuam a ser observáveis na Figura 5.6. 

Entre os açudes (36.551 e 20.410) existe uma diferença substancial entre a Figura 5.6 e a 

Figura 5.5, visto que, no caso da Figura 5.5, existe um declive constante e no da Figura 5.6 

existem diversas oscilações associadas ao uso da fórmula de Meyer-Peter e Müller. 

 

Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller e caudal sólido a montante igual a zero 

  

A única diferença encontrada relativamente à simulação antecedente foi a montante do 

sistema, uma vez que, a condição de caudal sólido na entrada do sistema só se sente até ao 

primeiro açude (59.941). Por conseguinte, nos restantes 60 km a evolução do leito é 

praticamente análoga, tal como se pode observar na Figura 5.7. 

 

Simulação utilizando Engelund-Hansen e caudal sólido a montante igual a zero 

 

À semelhança da anterior simulação, que havia contemplado a utilização desta função, 

também aqui ocorreu um erro idêntico ao ocorrido anteriormente. Por conseguinte, a partir 

deste ponto, optou-se por não considerar mais esta equação. Só foi possível obter resultados 

até ao ano de 2000. O resultado está apresentado na Figura 5.8, não sendo relevante analisar 

mais em pormenor esta simulação. 

 

Simulação utilizando Ackers-White e caudal sólido a montante igual a zero 

 

Comparando esta simulação com a que utilizou caudal sólido em equilíbrio a montante e 

Ackers-White para definir o transporte de sedimento, verifica-se que os resultados são 

praticamente semelhantes. O resultado encontra-se na Figura 5.9. 
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Simulação utilizando Ackers-White e metade do caudal sólido em equilíbrio a montante 

 

As diferenças sentidas não são consideráveis, tal como se pode constatar pelos resultados 

obtidos, representados na Figura 5.10. 

 

Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller e metade do caudal sólido em equilíbrio a montante 

 

A explicação para os resultados desta simulação são os mesmos dos apresentados na 

simulação anterior. A configuração do leito modelada por recurso a esta simulação encontra-se 

representada na Figura 5.11. 
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Figura 5.4 – Simulação utilizando Engelund-Hansen, distribuição granulométrica média e caudal sólido em equilíbrio a montante 
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Figura 5.5 – Simulação utilizando Ackers-White, distribuição granulométrica média e caudal sólido em equilíbrio a montante 
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Figura 5.6 – Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller, distribuição granulométrica média e caudal sólido em equilíbrio a montante 
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Figura 5.7 – Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller, distribuição granulométrica média e caudal sólido igual a zero a montante 
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Figura 5.8 – Simulação utilizando Engelund-Hansen, distribuição granulométrica média e caudal sólido igual a zero a montante 
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Figura 5.9 – Simulação utilizando Ackers-White, distribuição granulométrica média e caudal sólido igual a zero a montante 
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Figura 5.10 – Simulação utilizando Ackers-White, distribuição granulométrica média e metade do caudal sólido em equilíbrio a montante 
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Figura 5.11 – Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller, distribuição granulométrica média e metade do caudal sólido em equilíbrio a montante 
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5.3.3 - Simulações utilizando uma granulometria men or  

O perfil longitudinal correspondente aos levantamentos batimétricos realizados em 2004 

encontram-se visivelmente abaixo de todas as simulações descritas anteriormente. Tal justifica 

uma análise de sensibilidade à distribuição granulométrica do material sólido e, em particular, à 

hipótese de sedimentos mais finos, propensos pois a maior erosão. Nestas simulações, 

considerou-se a menor granulometria das 42 secções transversais que foram definidas no 

sistema, a qual corresponde à secção de jusante, vindo (Tabela 6.2): 

Tabela 5.2 – Diâmetros das partículas (adaptado de CENOR e DHVFBO 2004b) 

 
D (mm) 

D100 4.23 

D85 3.21 

D50 1.69 

D0 0.30 

 

À semelhança do efectuado com a granulometria média, foi estabelecida a mesma 

granulometria para todo o leito. 

Devido aos maus resultados obtidos para as simulações que consideraram a função de 

Engelund-Hansen, no conjunto de simulações seguintes esta fórmula não foi considerada, pelo 

que apenas Ackers-White e Meyer-Peter e Müller foram tidas como funções a aplicar nas 

simulações. 

Simulação utilizando Ackers-White e caudal sólido em equilíbrio a montante 

Como é possível apurar na Figura 5.12, a montante manifesta-se uma deposição de 

sedimentos, ao contrário da erosão que se verifica na realidade (2003). Esta diferença 

contrastante acontece porque a granulometria possui sedimentos de pequenas dimensões, que 

são facilmente transportados e existe a definição de um ponto fixo (representativo de um 

açude) na secção 59.941. 

Entre os 45 km e 39 km revela-se uma grande oscilação, derivada da introdução de caudal 

líquido e sólido na secção 43.322. A jusante do açude (36.551), existe erosão, mais 

pronunciada do que a que ocorreu na simulação que considerou a granulometria média em 

todo o trecho, tal como se pode observar na Figura 5.5. Na zona imediatamente a jusante do 

ponto fixo definido na secção transversal (20.410), constata-se uma ligeira erosão, contudo não 

suficiente para se equiparar ao que ocorre na realidade, sendo que a explicação pode residir 

no facto de não ter sido definido efectivamente o açude como uma “in line structure”. 

Posteriormente, existem 4 picos, representando as entradas pontuais de caudal sólido e líquido 

nas secções 18.692, 15.932, 13.027 e 7.546. 
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Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller e caudal sólido em equilíbrio a montante 

Denota-se uma erosão generalizada, contudo não suficiente para acompanhar a erosão real 

sofrida. A montante, constatam-se os mesmos “problemas”, ou seja, a impossibilidade de 

definir o grau de erosão encontrada. A secção 43.322, à semelhança do já ocorrido nas 

anteriores simulações, induz uma oscilação do leito do rio, entre os 45 km e 39 km de distância 

ao estuário. 

A jusante do açude continua a existir a erosão que geralmente ocorre nestes pontos, pelo facto 

de se ter utilizada uma menor granulometria, a erosão constatada atinge valores mais elevados 

do que na situação de granulometria média, conforme se verifica na comparação dos gráficos 

da Figura 5.13 e Figura 5.6. 

O ponto fixo representativo do açude na secção 20.410 faz com que ocorra uma ligeira erosão.  

Voltam a ser notados “picos” nas secções 13.027, 15.932 e 18.692, este último com menor 

expressão do que quando foi utilizado a função de Ackers-White com os mesmos restantes  

parâmetros. 

Simulação utilizando Ackers-White e metade do caudal sólido equilíbrio a montante 

Este gráfico é semelhante ao da Figura 5.12, que se refere à mesma equação de transporte de 

sedimento (Ackers-White), mas diferente condição externa de entrada de caudal sólido no 

sistema, mais concretamente caudal sólido em equilíbrio. A maior diferença regista-se nos 

primeiros 7 km, o que pode ser explicado pelo facto de que metade do caudal sólido em 

equilíbrio de entrada a montante ser muito próximo de zero, devido à barragem da Aguieira e 

caudal sólido em equilíbrio não contemplar essa barragem, bem como a ausência de admissão 

de caudal sólido.  

Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller e metade do caudal sólido em equilíbrio a montante 

Os resultados desta simulação são semelhantes aos da Figura 5.13, que considerou Meyer-

Peter e Müller e caudal sólido em equilíbrio. 

Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller e caudal sólido a montante igual a zero 

A influência da condição externa de montante, no que se refere ao caudal sólido, só é sentida 

no início da configuração do leito, o que se reflecte numa ligeira erosão. O resto da 

configuração do leito é igual às simulações anteriores que consideraram a equação de Meyer-

Peter e Müller e a menor distribuição granulométrica encontrada ao longo do trecho em estudo. 

Simulações utilizando Ackers-White e caudal sólido a montante igual a zero 

Os resultados desta simulação são semelhantes aos da Figura 5.14, que considerou Ackers-

White e caudal sólido em equilíbrio. 
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 Figura 5.12 – Simulação utilizando Ackers-White, menor distribuição granulométrica e caudal sólido em equilíbrio a montante
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Figura 5.13 – Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller, menor distribuição granulométrica e caudal sólido em equilíbrio a montante
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Figura 5.14 – Simulação utilizando Ackers-White, menor distribuição granulométrica e metade do caudal sólido em equilíbrio a montante
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Figura 5.15 – Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller, menor distribuição granulométrica e metade do caudal sólido em equilíbrio a montante
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Figura 5.16 – Simulação utilizando Meyer-Peter e Müller, menor distribuição granulométrica e caudal sólido a montante igual a zero
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Figura 5.17 – Simulação utilizando Ackers-White, menor distribuição granulométrica e caudal sólido a montante igual a zero
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5.4 – Tentativa de optimização  

Apresenta-se, no Anexo VII, a comparação da fórmula de Meyer-Peter e Müller com condição 

de montante caudal sólido igual a zero e distribuição granulométrica média, com os resultados 

obtidos pela simulação que utilizou a mesma fórmula e condição de montante, mas com menor 

distribuição granulométrica. A configuração do leito é muito semelhante, ressalvando somente 

a não oscilação do leito na simulação que utilizou a menor distribuição granulométrica entre as 

secções 20.000 e 35.000. 

 

5.5 – Comparação com os resultados de outros estudo s 

No Anexo VIII, é efectuada uma comparação da fórmula de Meyer-Peter e Müller com condição 

de montante caudal sólido igual a zero e menor distribuição granulométrica, com os resultados 

obtidos pela CENOR e DHVFBO (HEC-6). Em traços gerais, existe uma configuração do perfil 

longitudinal semelhante, excepto nos primeiros 7 km do trecho, em que no HEC-6 se denota 

uma deposição excessiva de sedimentos. Entre as secções 36.551 e 45.000 existe uma 

diferença significativa entre estas duas abordagens, podendo ela ser explicada pelo facto de 

HEC-RAS “sentir” mais a afluência de caudal líquido e sólido na secção 43.322. A jusante do 

açude existe em ambos os estudos erosão, no entanto, esta tem maior expressão no resultado 

obtido por HEC-RAS, visto que foi utilizada a menor granulometria encontrada no trecho em 

estudo, enquanto que em HEC-6 foi utilizada uma distribuição granulométrica associada a cada 

uma das secções transversais definidas. Constata-se ainda que as afluências de caudal são 

“sentidas” de forma diferente pelos dois softwares, tal como se pode observar pela já 

mencionada diferença na secção 43.322 e ainda nas secções 18.692, 15.932 e 13.027. 

Pode ser observado, no Anexo IX, a comparação entre os resultados obtidos por HEC-RAS 

com os obtidos por CHARIMA. Relativamente à evolução do leito, constata-se que existe uma 

erosão mais pronunciada no CHARIMA do que no HEC-RAS. Denota-se uma semelhante 

oscilação do perfil longitudinal na secção 43.322, correspondente à admissão de caudal líquido 

e sólido no sistema. A jusante do açude ponte de Coimbra (36.551), verifica-se uma evolução 

semelhante, sendo que os “picos” do perfil observados em HEC-RAS ocorrem também em 

CHARIMA. 
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6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como propósito estudar a evolução do perfil longitudinal do fundo de um 

trecho fluvial do rio Mondego, mais concretamente entre a foz do rio Alva e o estuário, para o 

ano de 2003, a partir de levantamentos batimétricos, granulométricos e registos hidrológicos 

elaborados em 1986. Para tal, recorreu-se a HEC-RAS, software que possibilita a utilização de 

diversas fórmulas de transporte sólido, das quais se constatou que as mais aptas para este 

estudo são a Meyer-Peter e Müller e Ackers-White, sendo que Engelund-Hansen não permitiu 

obter uma simulação ao longo de todo este período de tempo. 

Conforme foi possível observar, registou-se um aprofundamento quase generalizado do leito do 

rio. A principal causa deve-se provavelmente à extracção sistemática de inertes ao longo 

daqueles anos (1986-2003), pelo que se estas não tivessem sido efectuadas, o leito deveria ter 

permanecido em equilíbrio. A erosão observada pode também ser produto das retenções de 

sedimento na barragem da Aguieira e no açude ponte de Coimbra. Ainda que deixem de se 

realizar extracções de inertes nas próximas décadas, a recuperação do leito deverá ser lenta e 

não uniforme. 

A jusante da barragem da Aguieira, visto que esta retém praticamente todo o sedimento, o 

material transportado pelo rio Mondego é resultante da erosão da bacia drenada a jusante 

dessa mesma barragem, da erosão do próprio leito e dos seus afluentes. O facto de existir a 

retenção de sedimentos no açude ponte de Coimbra e esta ter um volume considerável, 

contribui para o assoreamento de alguns trechos a montante deste açude. 

No capítulo 5, existiu um problema numérico associado ao caudal líquido médio diário, visto 

que um modelo de regime permanente impede a abordagem de grandes variações de caudais, 

pelo que a opção recaiu numa análise de sensibilidade a este parâmetro, constatando-se que 

os resultados obtidos pelos caudais agrupados por análise visual são mais realistas do que os 

agrupados de 6 em 6 meses (caudais de Verão e Inverno). 

Foram consideradas três funções de transporte sólido, sendo que a Engelund-Hansen não 

permitiu obter uma simulação ao longo de todo o período de tempo (1986-2003). Verificou-se 

que a fórmula de Meyer-Peter e Müller conduz a maiores valores de erosão localizada do que a 

fórmula de Ackers-White. Estas duas fórmulas originam resultados semelhantes a montante do 

açude de Coimbra, quando utilizada a mesma distribuição granulométrica, independentemente 

da condição de fronteira de montante considerada.  

Foi efectuada uma análise de sensibilidade à condição de fronteira de montante, no que 

concerne ao caudal sólido. Denotaram-se resultados semelhantes entre as três abordagens 

distintas (caudal sólido igual a zero, metade do caudal sólido em equilíbrio e caudal sólido em 

equilíbrio). O caudal sólido que entra no sistema é pouco expressivo, devido à existência da 

barragem da Aguieira imediatamente a montante do sistema, pelo que poderia ser utilizada 
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qualquer uma das três hipóteses consideradas sem que isso tivesse repercussões 

significativas no resultado final. 

A distribuição granulométrica foi também alvo de análise de sensibilidade. Como seria de 

esperar, a utilização de uma distribuição granulométrica menor faz com que haja maior erosão, 

em especial, a jusante do açude ponte de Coimbra, visto que as partículas mais finas são 

arrastadas mais facilmente. 

Pretendeu-se com este trabalho prático analisar as semelhanças e diferenças entre os 

resultados obtidos por HEC-RAS, associados portanto a um programa de regime permanente, 

e o seu antecessor, HEC-6, também de regime permanente, utilizado por CENOR e DHVFBO 

(2004b). Deve ser salientado que foram utilizados alguns “inputs” diferentes, nomeadamente o 

passo de cálculo e as distribuições granulométricas do material de fundo, pelo que numa 

comparação deste tipo devem ser tidas em consideração estas diferenças. Em traços gerais, 

existe uma configuração do perfil longitudinal semelhante, excepto nos primeiros 7 km do 

trecho, em que no HEC-6 se denota uma deposição excessiva de sedimentos. 

A modelação recorrendo a modelos de regime permanente é mais simples do que recorrendo a 

modelos de regime variável. Os primeiros são numericamente mais estáveis e menos 

complexos, não obstante os segundos apresentarem melhor capacidade teórica. Foi feita uma 

comparação entre estes dois modelos, HEC-RAS e CHARIMA, este último utilizado por Pereira 

(2007). O resultado desta comparação está presente no Anexo IX. Pode ser concluído que 

CHARIMA conduz à obtenção de maiores variações ao longo de todo o trecho em estudo, com 

maiores picos de erosão. 

HEC-RAS é um modelo numérico que pode ser aplicado a outros cursos de água aluvionares 

em Portugal. Para uma boa aplicação de um software deste tipo é essencial que o utilizador 

conheça os seus pressupostos matemáticos e físicos, potencialidades e limitações. As 

vantagens de possuir um bom suporte gráfico, simplicidade de introdução de dados, bom apoio 

técnico, boa informação documentada, ser gratuito e permitir a consideração de diversas 

fórmulas de transporte sólido são consideráveis. 

Ao longo deste trabalho, observou-se a falta de dados fiáveis sobre o volume de inertes 

extraídos do rio Mondego. Num estudo desta natureza, estes registos são imprescindíveis, 

tornando-se obrigatório a implementação imediata de um sistema de monitorização da 

extracção de inertes fiável e rigoroso. 

Para ser possível efectuar estudos semelhantes noutros rios portugueses, devem ser 

efectuados levantamentos periódicos afectos a esses rios, mais concretamente, levantamentos 

batimétricos, levantamentos granulométricos e registos hidrológicos.  
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ANEXO I – Perfis transversais (levantamento de 
1986) 
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ANEXO II – Caudais médios mensais no trecho 
montante (64.525 km) 
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ANEXO V – Comparação do resultado obtido por Pereir a (CHARIMA) com a 3ª simulação de Calibração (HEC-R AS) 
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ANEXO IV – Comparação da 3ª simulação de calibração  (HEC-RAS) com os resultados obtidos por CENOR e DH VFBO (HEC-6) 
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ANEXO VI – Comparação da simulação considerando som ente um Açude com a simulação que utilizou 3 Açudes , ambas utilizando Ackers-White 
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ANEXO VII – Comparação entre os “melhores” resultad os obtidos após o conjunto de simulações elaboradas  
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ANEXO VIII – Comparação do melhor resultado obtido por recurso ao HEC-RAS com os resultados obtidos po r CENOR e DHVFBO (HEC-6) 
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ANEXO IX – Comparação do melhor resultado obtido po r recurso ao HEC-RAS com os resultados obtidos por Pereira (CHARIMA) 
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ANEXO III – Comparação entre a 2ª e 3ª simulações d e calibração do modelo 
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