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RESUMO 
 

As populações em áreas urbanas são frequentemente surpreendidas pela ocorrência 

de cheias, sendo este fenómeno de extrema importância devido aos impactos que 

provoca nas actividades comerciais, nos serviços, na interrupção dos transportes e no 

alagamento das áreas residenciais.  

Neste trabalho, utilizou-se como caso de estudo a sub-bacia hidrográfica do rio de 

Loures. Neste contexto, a maioria das cheias são desencadeadas por episódios de 

precipitações intensas, o que levou a uma análise pormenorizada da precipitação, com 

base em dados de estações no interior e na proximidade da bacia hidrográfica.  

Adicionalmente, com o apoio dos Sistemas de Informação Geográfica, analisou-se as 

suas diversas características biofísicas, dando-se ênfase particular à evolução da 

ocupação do solo nas últimas décadas. 

A informação gerada ao longo do processo de análise da bacia hidrográfica foi utilizada 

para a aplicação de um modelo de susceptibilidade às cheias. Com base nas diferenças 

entre a ocupação do solo em duas datas distintas (1995 e 2007) foram calculados os 

caudais de ponta de cheia para diversos períodos de retorno, utilizando fórmulas 

empíricas (essencialmente o método do SCS), os quais foram utilizados para 

modelação hidráulica (com base no HEC-RAS e HEC-GeoRAS), com vista à delimitação 

de perímetros de inundação, e cálculo de profundidades e velocidades de escoamento. 

 

Palavras-chave: Cheias rápidas, Bacia hidrográfica, Susceptibilidade, Modelação 

Hidráulica. 
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ABSTRACT 
 

Populations in urban areas are often surprised by the occurrence of floods, these 

phenomena being of extreme importance due to the impacts they cause in commercial 

activities, services, interruption of transport and flooding of residential areas. 

Mostly triggered by episodes of intense rainfalls the floods have led to a detailed 

analysis of rainfall based on rainfall data from stations near the study area. 

As a case study we used the sub-basin of the river Loures. 

With the support of Geographical Information Systems (GIS), we analyzed their 

biophysical characteristics necessary to create a model of susceptibility to floodi ng, as 

well as the evolution of land use at several different scales. 

The hydraulic models allow the delineation of flood perimeters. We opted for the HEC -

RAS, for being a free and simple to use software. Flow values, calculated based on 

different empirical formulas, allowed the application of the hydraulic model. The HEC -

RAS also features a compatibility with the GIS through the HEC-GeoRas tool allowing 

the delineation of polygons of wetlands as well as depths and runoff velocities.  

 

Keywords: Flash flood, River basin, Susceptibility, Hydraulic Modeling. 
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1 
 

INTRODUÇÃO 
 

As cheias são fenómenos hidrológicos extremos com severidade variável, provocadas 

por episódios de precipitações intensas. As cheias só são consideradas catastróficas 

quando entram em linha de conta com as populações, os seus bens e actividades 

económicas. 

As principais motivações que levaram à escolha do tema surgem primeiramente do 

meu especial interesse pessoal pela temática do risco de cheias e inundações, por ser 

um fenómeno com profundas implicações nas sociedades humanas, e nos Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) que estão munidos de um enorme potencial de 

tratamento das variáveis e de georreferenciação, assim como na sua ligação a 

softwares de modelação hidráulica. Neste âmbito, a bacia hidrográfica do rio de 

Loures, uma sub-bacia do rio Trancão, surge como uma área de estudo “natural”, pois 

constitui uma área sistematicamente afectada por cheias ao longo das últimas 

décadas, por vezes com impactos muito relevantes na população, incluindo em termos 

de perda de vidas humanas. 

O objectivo principal deste trabalho é a análise da susceptibilidade da ocorrência de 

cheias na sub-bacia em estudo e a identificação de áreas inundáveis, profundidades e 

velocidades de escoamento, obtidas por modelação hidráulica, para o período de 

retorno de 100 anos, tendo como referência dois momentos distintos. O primeiro terá 

por base a ocupação do solo do POS 1995 e a segunda os dados da ocupação do solo 

do POS 2007, a partir dos quais se fará o zonamento das áreas susceptíveis de serem 

inundadas. 

Neste sentido, será dada uma importância fundamental à caracterização e análise da 

precipitação em diferentes escalas temporais, visto ser a principal causa de cheias na 

bacia hidrográfica do rio de Loures e estes dados funcionarem como informação de 

entrada para os métodos de avaliação de pontas de cheia, com base nos quais se parte 

para a modelação hidráulica. O conhecimento dos locais com maior predisposição para 

a ocorrência de cheias, assim como sua cartografia da susceptibilidade e perigosidade, 

constituem um instrumento fundamental para um correcto ordenamento do território 

e planeamento das actividades humanas. 



2 
 

Esta dissertação é constituída por 4 capítulos. No capítulo 1 é feita uma caracterização 

relativamente pormenorizada da área de estudo, tendo em conta as características 

litológicas, os solos, a hidrografia, o relevo e ocupação do solo nos períodos 1990, 

2000 e 2007.O capítulo 2 enquadra a distribuição da precipitação na sub-bacia 

hidrográfica do rio de Loures tendo em conta uma análise a 3 níveis temporais: anual, 

mensal e diária. É feita uma caracterização para 7 estações meteorológicas presentes 

na área de estudo e na sua vizinhança. No capítulo 3 é feita uma breve apresentação 

das variáveis utlizadas no decorrer do trabalho, seguida de uma avaliação das 

condições de escoamento da bacia, assente numa análise quantitativa das 

componentes biofísicas da bacia, determinação do número de escoamento em dois 

momentos de ocupação do solo, determinação dos tempos de concentração e de 

resposta e do caudal de ponta de cheias, sendo ainda feita uma breve caracterização 

das situações de cheias na região da AML-Norte e em especial na bacia hidrográfica do 

rio de Loures.O capítulo 4, e último, desenvolve a modelação da susceptibilidade à 

ocorrência de cheias assim como a modelação hidráulica, que associa os Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) e o software HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center-

River Analysis System). O cálculo do caudal de ponta de cheia pelo método do SCS (Soil 

Conservation Service) proposto por Correia (1984) é utilizado para a delimitação das 

áreas susceptíveis de serem inundadas para o período de retorno de 100 anos, 

obtendo-se desta forma as alturas e velocidades de escoamento. São descritos os 

procedimentos executados no modelo hidráulico HEC-RAS/GEORAS, desde a 

preparação das variáveis até à obtenção dos resultados simulados relativos à extensão 

das áreas inundáveis, profundidade e velocidade de escoamento, para os cenários de 

1995 e 2007. 
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CAPÍTULO I: Caracterização da área de estudo 
 

1. Enquadramento geográfico 
 

A área de estudo corresponde à bacia hidrográfica do rio de Loures, uma sub-bacia da 

bacia hidrográfica do rio Trancão, enquadrada na área metropolitana Norte de Lisboa 

(AML-Norte) e na região hidrográfica do Tejo (RH5-Tejo). 

A bacia hidrográfica do rio Trancão é uma das maiores bacias da envolvente do 

estuário do Tejo, com uma área de 293 km2. O rio Trancão, com aproximadamente 29 

km, nasce na Póvoa da Galega (concelho de Mafra) e é afluente da margem direita do 

rio Tejo, desaguando directamente para o estuário, em Sacavém, daí outrora chamado 

de rio de Sacavém. Tem como afluentes principais a ribeira das Romeiras, o rio de 

Loures e, já para jusante, recebe as ribeiras do Mocho e do Prior Velho.  

A sub-bacia do rio de Loures situa-se na margem esquerda da bacia hidrográfica do rio 

Trancão; com uma área total aproximada de 153,5 km2, representa 52,4% desta bacia 

e encontra-se repartida por 6 concelhos (Figura 1.1): a maior parte - 85,6 km2 (55,7%) - 

está incluída no concelho de Loures, 25,7 km2 (16,7%) no concelho de Odivelas, e a 

restante nos concelhos de Amadora, Lisboa, Odivelas e Sintra (Quadro 1.1). 

 

 
Figura 1.1 – Enquadramento geográfico da sub-bacia do rio de Loures na bacia hidrográfica do 
rio Trancão e nos concelhos do norte da Área Metropolitana de Lisboa. 
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Quadro 1.1 – Área ocupada pela bacia hidrográfica do rio de Loures em cada concelho. 

Concelhos 
Área da bacia 

(km
2
) 

Área da bacia 
(%) 

Área do 
concelho (%) 

Amadora 4,8 3,2 20,2 

Lisboa 7,4 4,8 8,7 

Loures 85,6 55,7 50,6 

Mafra 16,4 10,7 5,6 

Odivelas 25,7 16,7 97,5 

Sintra 13,7 8,9 4,3 

Total 153,5 100,0 - 

 

 

2. As formações geológicas 
 

 A bacia hidrográfica do rio de Loures está inserida na unidade hidrogeológica da Orla 

Mesocenozóica Ocidental (coincidente com a unidade morfoestrutural com o mesmo 

nome). 

As formações geológicas da área de estudo foram englobadas em 21 classes litológicas, 

em função das suas características quanto ao comportamento hidrogeológico e 

hidrográfico (Figura 1.2 e Quadro 1.2). 

O Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL), com origem no Neocretáceo, é a formação 

mais representativa da área de estudo (35,5%); tem uma espessura média na ordem 

dos 70 m e assenta sobre os terrenos calcários margosos, constituída por formações 

basálticas intercaladas por complexos piroclásticos e sedimentares com predominância 

de fácies argilosos e margosos, apresentando um elevado grau de alteração, o que 

levou à argilização dos materiais vulcânicos (Borges et al., 2005).  

Seguem-se os calcários e arenitos da Formação de Caneças, que ocupam 17,3% da área 

da bacia hidrográfica.  

Para além das anteriores, as três formações com maior presença na bacia hidrográfica 

são as aluviões (9,3%), os conglomerados, arenitos e argilitos da Formação de Benfica 

(12,6%) e Pelitos, arenitos e conglomerados das formações de Serreira e de Rodízio 

(8,0%). As aluviões (cascalheiras, areias, lamas, etc.) são formações sedimentares 

holocénicas (Zbyszewski, 1964) e estendem-se ao longo do sector leste, que 

corresponde ao sector terminal da bacia, assim como para SW e NW ao longo dos 

principais vales. Por sua vez, a Formação de Benfica, constituída por conglo merados, 

arenitos e argilitos e por intercalações de calcários de Alfornelos, segue, praticamente 
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ao longo da sua extensão, a mesma tendência espacial, encontram-se na envolvente 

da maior parte das aluviões. 

A restante área (cerca de 17%) inclui diversas classes litológicas, geralmente com 

presenças residuais, destacando-se, ainda assim, os calcários pertencentes a várias 

formações geológicas (4,3%) e os filões e massas (2,7%), essencialmente de rochas 

vulcânicas.  

 
 
Figura 1.2 – Distribuição das litologias na bacia hidrográfica do rio de Loures (Fonte: elaborado 

a partir da Carta Geológica de Portugal, 1:25000, LNEG). 
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Quadro 1.2 – Formações geológicas e classes litológicas presentes na bacia hidrográfica do rio 
de Loures. 

Formações geológicas Classes litológicas 
ÁREA 

(km2) (%) 
Aluviões Aluviões 14,9 9,6 

Aterros Aterros 0,8 0,5 

Complexo Vulcânico de Lisboa Complexo Vulcânico de Lisboa 54,4 35,5 

Depósitos de terraços fluviais e Depósitos de terraços indiferenciados Depósitos de terraços fluviais 2,6 1,7 

Filões de rocha alterada e ou não identificada 

Filões e massas 
4,2 2,7 

Filões e massas de basalto, riolito, teralito e traquito 

Rochas vulcânicas indiferenciadas 0,05 0,03 

Formação das Areias com Placunamiocenica (MVa2) 

Areias 1,42 0,91 
Areias e cascalheiras de génese indiferenciada 

Formação das Areias de Quinta do Bacalhau (MIVb) 

Formação das Areias de Vale de Chelas (MVb) 

Formação das Areolas de Estefânia (MII) Areolas 0,9 0,6 

Formação das Argilas de Forno do Tijolo (MIVa) 

Formações argilosas 1,6 1,0 
Formação das Argilas dos Prazeres (MI): argilitos e calcários 

Formação de Benfica: conglomerados, arenitos e argilitos Conglomerados, arenitos e argilitos 19,3 12,6 

Formação de Benfica: intercalações calcárias (Calcários de Alfornelos) 

Calcários 6,6 4,3 

Formação de Bica: calcários com rudistas (inclui o nível com Neolobites 
vibrayeanus) 

Formação dos Calcários de Casal Vistoso (MVa1) 

Formação dos Calcários de Entre-Campos ("Banco Real") (MIII) 

Formação dos Calcários de Quinta das Conchas (MVc) e de Musgueira 
(MVa3) 

Formações de Cabo Raso e de Guincho indiferenciadas: calcários recifais 
e calcários com Chofatellas 

Formação de Caneças: calcários e arenitos ("Belasiano") Calcários e arenitos 26,6 17,3 

Formação de Cresmina e Formação de Farta Pão Calcários e margas 0,5 0,3 

Formação de Fonte Grada e Formação de Vale de Lobos Arenitos, conglomerados e pelitos 1,2 0,8 

Formação de Freixial: arenitos, margas e calcários Arenitos, margas e calcários 0,2 0,1 

Formação de Porto da Calada: arenitos, pelitos, calcários e dolomitos 
Arenitos, pelitos, calcários e 

dolomitos 
1,7 1,1 

Formação de Regatão: arenitos, pelitos e dolomitos Arenitos, pelitos e dolomitos 1,9 1,2 

Formação de Serreira e Formação de Rodízio Pelitos, arenitos e conglomerados 12,2 8,0 

Formações de Ribamar e de Ribeira de Ilhas indiferenciadas: calcários, 
arenitos e pelitos 

Calcários, arenitos e pelitos 1,6 1,0 

Formações de Santa Susana e de Praia dos Coxos indiferenciadas: 
margas, arenitos, calcários e pelito 

Margas, arenitos, calcários e pelitos 0,6 0,4 

Formações de Serradão e de Guia indiferenciadas: calcários, margas e 
arenitos 

Calcários, margas e arenitos 0,2 0,1 

Total 153,5 100,0 
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Quando se analisa o substrato geológico no âmbito de um estudo sobre cheias, 

interessa conhecer fundamentalmente a sua permeabilidade, dado que a infiltração 

depende maioritariamente das características intrínsecas das rochas (Reis, 2006). A 

área de estudo apresenta uma grande heterogeneidade litológica, res ponsável por 

diferenças de permeabilidade do meio e consequentemente a capacidade de 

armazenamento de água. 

De um modo geral realça-se a fraca permeabilidade dos materiais que constituem a 

maior parte da bacia, com presenças frequentes, para além dos materiais vulcânicos 

do Complexo Vulcânico de Lisboa, de margas, argilas, argilitos, pelitos, etc. Mesmo 

outros materiais mais permeáveis, como os arenitos e, principalmente, os calcários, 

aparecem quase sempre associados a materiais intercalados de natureza me nos 

permeável, e por vezes com cimentação argilosa, tal como acontece com a Formação 

de Benfica, o que os torna favoráveis ao escoamento directo bacia. 

Com permeabilidade mais elevada, logo mais propícias à infiltração de água, destacam-

se as formações carbonatadas da Bica e Caneças, calcários de Entrecampos, areolas da 

Estefânia e as aluviões. 

 

3. Os Solos 
 
Os solos constituem os horizontes superficiais que influenciam o escoamento nas 

bacias hidrográficas através da sua espessura e permeabilidade. Esta depende da 

textura, estrutura, grau de compacção e teor em matéria orgânica (Ramos, 2009).  

Na figura 1.3, que representa a distribuição espacial dos tipos de solos na área de 

estudo, verifica-se que os Barros Castanho-Avermelhados, os Solos Litólicos e os Solos 

calcários ocupam, em conjunto, quase 65% da bacia hidrográfica. Os primeiros são os 

solos mais frequentes (23,6%); são solos evoluídos, apresentam um horizonte B 

câmbico ou B árgico (horizonte subsuperficial cujo conteúdo em argila é nitidamente 

superior ao do horizonte sobrejacente), com elevados teores de argilas e possuem 

uma elevada capacidade de retenção de água. 

Os solos litólicos e os solos calcários são pouco evoluídos, e estão presentes um pouco 

por toda a área de estudo. Os primeiros ocupam 22,4% da bacia hidrográfica, são solos 

bem drenados, e apresentam uma textura franco - arenosa e franco a franco - arenosa. 
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Os segundos ocupam 18,7% da bacia hidrográfica e são formados a partir de rochas 

calcárias. 

Os solos argiluviados (6,7% da bacia hidrográfica) são solos mediterrâneos, evoluídos, 

constituídos por arenitos finos, argilas ou argilitos, calcários (de textura franco - 

argilosa a argilosa), consoante o horizonte. São caracterizados por um horizonte B 

árgico e possuem drenagem deficiente.  

Os solos de baixas ou coluvissolos derivam de depósitos de origem coluvial e estão 

localizados em vales, depressões, ou na base das encostas. Possuem textura ligeira a 

pesada, consoante as camadas superficiais, e são calcários ou não calcários, consoante 

a presença ou ausência de carbonatos. São na generalidade solos profundos, admitem 

a marcação de fases, em geral, pedregosas, mal drenadas e inundáveis. 

Os aluviossolos (8,2% da bacia hidrográfica), são solos incipientes, caracterizados por 

derivarem de depósitos estratigráficos de origem aluvionar; apesar de apresentarem 

apenas um horizonte, possuem geralmente uma elevada espessura efectiva. Na área 

de estudo estão presentes aluviossolos modernos, de formação mais recente e que 

ainda vão recebendo deposição de sedimentos aluviais, e aluvissolos antigos, que já 

não recebem depósitos de sedimentos aluviais, e derivam geralmente de terraços 

fluviais, em que o nível freático encontra-se a maior profundidade. 

Os solos mólicos (1,3% da área da bacia hidrográfica) são solos evoluídos e são os mais 

bem drenados, devido à presença de muitas raízes. 

Os solos Halomórficos praticamente residuais, localizados no vale da ribª da Póvoa, no 

sector mais a jusante, apresentam salinidade moderada, de aluviões, com textura a 

variar de ligeira a pesada, e de calcários a não calcários, conforme a presença ou 

ausência de carbonatos. 
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Figura 1.3 – Distribuição espacial dos Tipos de Solos (tipo predominante em cada mancha) na 
bacia hidrográfica do rio de Loures (Fonte: elaborado a partir da Carta de Solos de Portugal,  

1/25000, IDHRa/DGADR). 

 
 

Quadro 1.3 – Tipos de solos presentes na bacia hidrográfica do rio de Loures. 

Descrição Área (km
2
) Área (%) 

Barros Castanho-Avermelhados 36,3 23,6 

Barros Pardos ou Pretos 0,4 0,3 

Litossolos 0,7 0,4 

Solos Argiluviados (Mediterrâneos) 10,3 6,7 

Solos Calcários 28,7 18,7 

Solos de Baixas (Coluviossolos) 8,3 5,4 

Solos Halomórficos 2,1 1,4 
Aluviossolos 12,6 8.2 

Solos Litólicos 34,4 22,4 

Solos Mólicos – Castanozemes  2,0 1,3 

Total (solos) 135,7 88,5 

Afloramentos rochosos (arenitos, calcários ou dolomias) 0,5 0,3 

Área Social 17,3 11,2 

Total 153,5 100 
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Tendo em conta a diversidade de solos presentes na área de estudo, com 

características diferentes no que diz respeito à permeabilidade e ao comportamento 

do escoamento, realça-se a baixa permeabilidade dos solos na generalidade da bacia 

hidrográfica do rio de Loures. 

Por ordem decrescente de permeabilidade temos os Aluviossolos e os solos de Baixas 

(Coluviossolos) que constituem 13,6% da bacia, por serem solos de permeabilidade 

bastante elevada são solos com baixo potencial de escoamento superficial.  

Os Litossolos e os solos Litólicos, presentes em 22,8% da área da bacia, são solos 

menos permeáveis do que os anteriores, ainda assim com permeabilidade 

relativamente elevada, desfavorecendo também o escoamento superficial direto.  

Os solos Mólicos, solos Mediterrâneos e os solos Calcários constituem 26,7% da bacia, 

são solos em que o potencial de escoamento superficial é elevado, por serem solos de 

permeabilidade baixa.  

 Os solos Halomórficos, os Barros Pardos ou Pretos e os Barros Castanho-

Avermelhados, com 25,3% da área da bacia, são solos pouco espessos constituídos na 

sua maioria por argilas, que os torna quase impermeáveis e, por sua vez, com maior 

potencial de escoamento superficial. 

Por último, 11,2% da área de estudo é caracterizada como área social (esta informação 

será atualizada aquando da descrição da ocupação do solo), consideram-se áreas 

fortemente impermeabilizadas e, por consequente, também favoráveis ao escoamento 

superficial. 

 

4. Relevo 
 

A bacia hidrográfica do rio de Loures enquadra-se numa área onde o relevo é 

fortemente condicionado por uma estrutura monoclinal, para SSE e SE, com 

inclinações que podem variar entre 5 e 25°, em direcção ao estuário do rio Tejo 

(Zêzere, 2001). Esta estrutura origina que as vertentes viradas a norte e noroeste 

possuam declives mais elevados, tal como acontece, por exemplo, com a vertente da 

margem direita do rio da Costa/ribª da Póvoa, com a margem direita da ribª de 

Pinheiro de Loures e com a margem esquerda do rio de Lousa. Este dispositivo 

estrutural monoclinal é complicado, localmente na bacia hidrográfica, pela presença 
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de deformações anticlinais e sinclinais. No sector jusante situa-se a várzea de Loures, 

anteriormente referida, principal área deprimida da região a Norte de Lisboa, 

preenchida por uma extensa planície aluvial, para onde convergem as principais 

ribeiras da bacia hidrográfica. 

A altitude da bacia varia entre 430 m, no planalto de Montemuro, e 9 m, na 

confluência com o rio Trancão (Figura 1.4). Cerca de 68% da área da bacia encontra-se 

acima dos 100 metros de altitude, mas apenas 0,8% está acima de 350 m. 

Cerca de 19,3% da bacia encontra-se entre 250 e 300 m de altitude, 17,1% entre 200 e 

250 m e 13,2% entre 100 e 150 metros de altitude (Quadro 1.4). 

De um modo geral, destaca-se o contraste entre dois grupos de exposições na área de 

estudo (Figura 1.5 e Quadro 1.5): um, constituído pelas orientações N, NW e W, com 

pouca presença (23%); e outro, pelas orientações E, SE e S, predominante (42,4%). 

Com uma representatividade de 11,3% da área de estudo, aparece a classe entre 9 e 

25 metros de altitude, correspondendo à já antes referida planície aluvial - a várzea de 

Loures -, mas que se estende também ao longo de uma boa parte do vale da ribª. da 

Póvoa.A segunda classe mais baixa, variando entre 25 e 50 metros de altitude, ocupa 

apenas 7,3% da bacia. 
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Figura 1.4 – Distribuição da altitude na área de estudo. 

 
 

Quadro 1.4 – Classes de altitude na bacia hidrográfica da área de estudo 

Altitude (m) Área (km
2
) Área (%) 

9 - 25 17,3 11,3 

25 - 50 11,2 7,3 

50 - 100 20,2 13,1 

100 - 150 20,3 13,2 

150 - 200 17,1 11,1 

200 - 250 26,2 17,1 

250 - 300 29,6 19,3 

300 - 350 10,5 6,8 

350 - 430 1,2 0,8 

Total 153,5 100 
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Figura 1.5 – Exposições da bacia do Rio de Loures 

 

Quadro 1.5 – Classe de exposições da bacia do Rio de Loures 

Exposições (octantes) Área (km2) Área (%) 

Plano 15,6 10,2 

Norte 11,1 7,3 

Nordeste 19,2 12,5 

Este 17,7 11,5 

Sudeste 26,5 17,2 

Sul 21,0 13,7 

Sudoeste 18,4 12,0 

Oeste 11,5 7,5 

Noroeste 12,6 8,2 

Total 153,5 100,0 

 

 

De todos os elementos geomorfológicos, acaba por ser o declive que maior 

preponderância tem em situações de cheia (Leal, 2011). O declive interfere na 
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velocidade de escoamento e na infiltração (Ramos 2009). Desta forma, quanto maior 

for a inclinação das vertentes e dos canais fluviais maior será a velocidade e a energia 

potencial do escoamento e, por isso, menor será a infiltração ao longo das vertentes e 

o tempo que a água demora a concentrar-se nos leitos fluviais, com o consequente 

aumento dos caudais de ponta, da erosão hídrica e fluvial e do transporte de 

sedimentos (Ramos, 1994; Ramos, 2009; Leal, 2011). 

Os declives mais elevados, superiores a 25° (3,2% da área), estão presentes 

essencialmente no setor norte da bacia hidrográfica, ao longo dos principais vales; 

destacam-se, em toda a bacia, as vertentes viradas para norte e noroeste, que cortam 

a estrutura monoclinal (vertentes anaclinais), tal como se observa na margem direita 

do vale do rio da Costa/ribª da Póvoa (Figura 1.6).  

Os declives abaixo de 10° ocupam 2/3 da área de estudo (Quadro 1.6); desta, 

destacam as extensas áreas plana ou quase planas que coincidem com a várzea de 

Loures (sector leste) e que se prolongam ao longo dos principais vales, para oeste e 

sudoeste.  
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Figura 1.6 – Distribuição dos declives na bacia área de estudo. 

 

Quadro 1.6 – Classes de declive da área de estudo 

Declive (graus) Área (km2) Área (%) 

0 - 5 51,8 33,7 

5 - 10 50,3 32,8 

10 - 15 26,7 17,4 

15 - 20 12, 9 8,4 

20 - 25 7,1 4,6 

>25 4,9 3,2 

Total 153,5 100 
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5. Hidrografia 
 
O rio de Loures é o principal curso de água da sub-bacia; ao longo do seu percurso, 

desde a nascente até à foz possui varias designações, optando-se no presente trabalho 

por aquela designação ao longo de toda a tua extensão.  

Tem como principais afluentes a ribeira do Pinheiro de Loures, a ribeira da Póvoa e a 

ribeira de Fanhões. 

Para procedimento futuro (Capítulo 4) procedeu-se à divisão da sub-bacia de Loures 

em outras quatro sub-bacias: Loures, Pinheiro de Loures, Póvoa e Fanhões (figura 1.4). 

A sub-bacia de Loures tem a sua cota mais elevada a 360 m de altitude na ribeira da 

Galês (próximo do monte da Atalaia (Mafra)) e desagua na margem direita do rio 

Trancão (afluente da margem direita do rio Tejo), a 9 m de altitude. Recebe a ribeira da 

Alagoa (afluente da margem direita), que escoa ao longo de um vale suave, 

praticamente simétrico, a 208 m de altitude. Da margem esquerda confluem a ribeira 

de Rogel, que nasce a 214 m de altitude e conflui a 179 m de altitude, a ribeira das 

Lavandeiras, que nasce a 248 m e desagua no rio de Loures a 125 m de altitude, o rio 

de Lousa, que nasce a 125 m e encontra o rio de Loures a 103 m de altitude, e a ribeira 

da Murteira, que inicia o seu percurso a 140 m e conflui com o rio principal a 20 m de 

altitude. 

Na sub-bacia de Pinheiro de Loures, a ribeira principal nasce a 109 m de altitude e 

desagua na margem direita do rio de Loures, a 11 m de altitude. Tem como principal 

afluente a ribeira de Camarões, com a qual conflui a 49 m de altitude.  

A Sub-bacia da Póvoa tem como linha de água principal a ribeira da Póvoa/ribeira da 

Costa, também afluente da margem direita, que desagua imediatamente antes da 

confluência com a ribeira de Fanhões. Tem a cota mais elevada em Caneças, a 248 m 

de altitude. 

Atravessa o concelho de Odivelas e tem como principais afluentes a ribeira de Caneças, 

que passa a ribeira de Odivelas na proximidade com a povoação de Ramada 

imediatamente antes de Odivelas. 

A sub-bacia de Fanhões tem como curso de água principal a ribeira de Fanhões, com a 

sua cota mais elevada a 300 m, junto ao limite nordeste da bacia, e que percorre o vale 

encaixado entre o Cabeço da Torre e o Alto da Tomada. Escoa ao longo do limite Leste 
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da bacia desaguando na margem esquerda do rio de Loures já muito próximo da 

desembocadura.  

Junto à parte final da bacia do rio de Loures existe uma grande planície, conhecida 

como Várzea de Loures. A zona da Várzea encontra-se enquadrada na área aluvionar 

para onde confluem os principais cursos de água; esta área, quase plana, constitui, 

assim, uma área para onde converge todo o escoamento da bacia hidrográfica, o que 

se traduz em cheias frequentes e um importante transporte e deposição de 

sedimentos.  

 
Figura 1.7 – Principais sub-bacias e cursos de água na bacia hidrográfica do rio Loures. 
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6. Caracterização da ocupação do Solo 
 
A ocupação do solo é factor variável, mas também importante no estudo das cheias. A 

análise da ocupação solo na área de estudo realizou-se a três escalas diferentes, 

efectuando, para cada uma dela, a comparação entre dois ou três períodos.  

O nível de análise mais geral corresponde à escala de 1:100000, tendo por base a 

informação Corine Land Cover (CLC) do Instituto Geográfico Português (IGP), 

disponível para três datas distintas, o que permitiu uma análise da evolução do uso do 

solo de 1990 a 2006. 

A análise a uma escala intermédia, 1:25000, teve por base a informação Carta de 

Ocupação do Solo (COS) do IGP, de 1990 e de 2007. 

O nível de análise de maior pormenor efectuou-se à escala 1:10000, informação 

disponível no PROT-AML, disponibilizada pela CCDR-LVT, com informação referente a 

1995 e a 2007. 

 

 

Ocupação do Solo (Corine Land Cover) 
 

Inicialmente recorreu-se à informação à escala 1:100000 como forma de 

caracterização geral da ocupação solo na área de estudo, a partir da informação CLC 

para os anos de 1990, 2000 e 2006. Verifica-se que, ao longo de 16 anos, a evolução da 

ocupação do solo mais notória ocorreu no sector sul da bacia hidrográfica, com o 

aumento da área impermeabilizada (Figura 1.8). 
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Figura 1.8 – Evolução da ocupação do solo de 1990 a 2006, com base na Corine Land Cover 

(CLC). 

 
 

As áreas urbanas aumentaram 8,7% desde 1990 a 2006, aumento este que se verificou 

essencialmente no sector sul da área de estudo. Em 1990 ocupavam 22,2% da área de 

estudo, em 2000 ocupavam 28,1% e em 2006 ocupavam 30,6% (Quadro 1.7 e Figura 

1.9). 

Nas áreas urbanas, o tecido urbano contínuo praticamente não teve alteração. Foi no 

tecido urbano descontínuo que se verificou o maior crescimento, em 7,1 %. As áreas 

de indústria, comércio e equipamentos gerais aumentaram 1%.  

 Em prol deste crescimento urbano diminuíram as áreas agrícolas 6,2% e as áreas 

florestais 2,5%. 

 

 
 

1990 2000

0 

2006 
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Quadro 1.7 – Classes de ocupação do solo: Corine Land Cover 1990, 2000 e 2006.  

Classes de Ocupação do Solo 
Área 

CLC 1990 CLC 2000 CLC 2006 
km

2
 (%) km

2
 (%) km

2
 (%) 

Tecido urbano contínuo 2,4 1,5 2,5 1,6 2,7 1,8 

Tecido urbano descontínuo 31,3 20,0 38.9 25,0 42.2 27,0 

Indústria, comércio e equipamentos gerais 1,0 0,7 2,4 1,5 2,7 1,8 

Áreas de extracção de inertes e/ou de deposição de resíduos 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 

Culturas temporárias 9,3 6,1 9,4 6,1 9,2 6,0 

Arrozais 2,9 1,9 2,8 1,8 2,8 1,8 

Áreas agrícolas 67,0 44 60,0 39 57,3 37 

Pastagens permanentes 1,2 0,8 1,6 1 1,5 1 

Florestas 19,6 13 19,0 12 19,1 12 

Matos e vegetação herbácea natural 18,7 12 16,6 11 15,5 10 

Total 153,5 100 153,5 100 153,5 100 

 

 

 

 
Figura 1.9 – Ocupação do solo (Corine Land Cover) em 1990, 2000 e 2006. 
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Ocupação do solo (COS) 

 

Devido à inexistência de informação da ocupação do solo à escala 1:25000 para toda a 

área da bacia hidrográfica, a análise realizou-se tendo em conta apenas a área comum 

entre dos dois períodos, a qual corresponde à metade jusante (Figura 1.10), que 

coincide com a área em que ocorreram as maiores modificações, de acordo com a 

informação da CLC para datas similares. 

  

 

Figura 1.10 – Ocupação do solo de 1990 e de 2007 (1:25000). 
Nota: A classe dos rios, lagos e albufeiras, desapareceram na informação de 2007, por motivos de 

alteração dos critérios de classificação. 

 

1990 2007 
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A informação a esta escala permite comparar a evolução do uso do solo ao longo de 17 

anos. Verifica-se um aumento de 10% das áreas urbanas no sector sul da área de 

estudo. As áreas agrícolas, nomeadamente áreas heterogéneas, culturas permanentes, 

temporárias e pastagens, diminuíram a sua área de ocupação em 20,1%, em prol do 

aumento do tecido urbano e improdutivos urbano em 11% e das áreas florestas em 

11%. 

A classe “rios, lagos e albufeiras” desapareceram na informação de 2007, certamente 

por motivos de alteração dos critérios de classificação. 

 

Quadro 1.8 – Classes de ocupação do solo para a área comum ao COS 1990 e ao COS 2007, 
correspondente ao sector sul da bacia hidrográfica. 

Classes de ocupação do solo 
Área 

Cos90 Cos2007 

km2 (%) km2 (%) 

Culturas permanentes 3,5 4,4 1,7 2,1 

Culturas temporárias 17,6 22,3 11,2 14,2 

Florestas (folhosas, resinosas e mistas) 7,0 8,8 8,6 10,8 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 13,0 16,4 20,2 25,6 

Improdutivos 0,8 1,0 1,6 2,0 

Infraestruturas e equipamentos 9,5 12,0 8,5 10,7 

Pastagens naturais pobres 0,3 0,4 0,0 0,1 

Rios, lagoas e albufeiras 0,4 0,5 0,0 0,0 

Tecido urbano 14,9 18,9 22,8 28,9 

Zonas descobertas e com pouca vegetação 0,1 0,2 0,0 0,0 

Áreas agrícolas heterogéneas 11,8 15,0 4,4 5,6 

Total 79,0 100 79,0 100 

 

 

Ocupação do Solo (PROT – AML) 
 

A informação da ocupação do solo na área de estudo à escala 1:10000, resultante de 

dois levantamentos espaçados de 12 anos (1995 e 2007), permite uma análise com 

mais detalhe (Figura 1.11). A evolução da ocupação entre os dois períodos 

apresentam-se no Quadro 1.9.  
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Figura 1.11 – Evolução da ocupação do solo segundo os padrões de ocupação do solo (POS) do 
PROT da AML-Norte: 1995 (A), 2007 (B) (1:10000). 

 

 
Verifica-se, tal como já se constatou através dos dois tipos de informação de menor 

escala, um aumento das áreas impermeabilizadas na área de estudo em detrimento 

das áreas agrícolas e florestais. Assim, de 1995 a 2007, as áreas urbanas aumentaram 

7,3% na área de estudo. As áreas edificadas fragmentadas e não estruturadas 

diminuíram 4,4% em prol das restantes áreas urbanas. Nas áreas florestais, os matos e 

incultos diminuíram 7,4%; já os povoamentos florestais aumentaram 1,9%. As áreas 

agrícolas aumentaram 2,3%. De referir que, segundo a informação disponível, as áreas 

de baixas aluvionares diminuíram 3,9% a sua ocupação no território. Todavia, esta 

diferença não tem correspondência com o conhecimento do território e da dinâmica 

aluvionar; na verdade, esta diferença é devida à alteração dos critérios de classificação 

A B 
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entre os dois levantamentos, e não a uma alteração efectiva da ocupação do território, 

pois, na sua maior parte, encontram-se classificados em 2007 como “espaços vazios”. 

 

Quadro 1.9 – Classes de ocupação do solo na área de estudo. 

Classes de ocupação do solo 

Área 

POS 1995 POS 2007 Diferença 
km2 (%) km2 (%) (%) 

Áreas de indústria, comércio, logística e armazenagem 2,6 1,7 3,1 2,0 0,3 

Áreas edificadas compactas 5,4 3,5 10,0 6,5 3,0 

Áreas edificadas dispersas 2,2 1,5 8,4 5,5 4,0 

Áreas edificadas fragmentadas e não estruturadas 45,9 29,9 39,1 25,5 -4,4 

Espaços vazios 12,4 8,1 18,0 11,7 3,6 

Povoamentos florestais 9,7 6,3 12,6 8,2 1,9 

Matos e incultos 39,9 26,0 28,6 18,6 -7,4 

Áreas Agrícolas 25,6 16,7 29,1 19,0 2,3 

Núcleos em espaço rústico 1,7 1,1 2,6 1,7 0,6 

Áreas de Baixas Aluvionares 8,1 5,3 2,0 1,3 -3,9 

Total 153,5 100,0 153,5 100,0 - 

 
 

 

 
Figura 1.12 - Evolução de ocupação do solo de 1995 a 2007.  
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6.1. Considerações finais  
 
Conforme o nível de informação disponível, assim foram tratadas as classes de 

ocupação do solo. Apesar da tentativa de homogeneização da informação, não foi 

possível fazê-lo para uma descrição comum às diferentes escalas, mas apenas para 

informação à mesma escala.  

De forma geral, a partir da análise efectuada, verifica-se uma tendência da diminuição 

áreas agrícolas e florestais em prol do aumento de áreas impermeabilizadas, alterando 

as condições de infiltração e o respectivo escoamento, ou seja levou à diminuição da 

infiltração e aumento do escoamento superficial podendo aumentar a preponderância 

à ocorrência de inundações em áreas ribeirinhas. Apesar de estar presente em toda a 

área de estudo, esta tendência manifesta-se mais relevante no sector sul da sub-bacia.  

Foi essencialmente na sub-bacia da ribeira da Póvoa, que se deu o processo de 

impermeabilização mais significativo, próximo do limite sul e na área de confluência 

entre a ribeira de Odivelas, a ribeira do Freixinho e a ribeira da Póvoa. 

Na sub-bacia da ribeira de Fanhões, uma sub-bacia com características mais agrícolas, 

é no sector intermédio da bacia que se manifestou a impermeabilização mais 

acentuada. 

Na sub-bacia da ribeira de Pinheiro de Loures, o crescimento urbano foi pouco 

acentuado, praticamente em toda a sua extensão apresenta características agrícolas e 

florestais, a impermeabilização deu-se para montante da confluência entre a ribeira de 

Pinheiro de Loures e a ribeira de Camarões. 
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CAPÍTULO II: Distribuição da precipitação 
 
A caracterização climática aborda a forma como varia a precipitação na região a norte 

de Lisboa, onde se insere a área de estudo. Para perceber o comportamento de 

variáveis climáticas como a precipitação é necessário o conhecimento da evoluçã o e 

do comportamento espácio-temporal da mesma. 

Os dados na base deste estudo são os de 7 estações climatológicas e udométricas do 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (http://snirh.pt) do Instituto da 

Água (ex-INAG) distribuídas na área de estudo e na sua proximidade (Figura 2.1). 

Esta análise da distribuição espacial e temporal incide em séries de registos que, na 

maioria das vezes, não possuem extensão suficiente e nem sempre possuem um 

período comum de registos para todas as estações climatológicas e udométricas. Desta 

forma, consideram-se apenas 22 anos, período comum a todas as estações em estudo 

(1980/81 a 2001/02), com base no qual foram analisados quantitativos de precipitação 

anual e mensal na área de estudo. 

 

1. Procedimentos para análise dos dados pluviométricos 

1.1. Características das estações climatológicas e udométricas  
 

A área de estudo e a área envolvente possuem vários postos de monitorização da 

precipitação (Figura 2.1); no entanto, são relativamente recentes no que diz respeito a 

registos históricos. Duas das estações (Lousa e Caneças) encontram-se no interior da 

área de estudo e uma (São Julião do Tojal) localiza-se praticamente no seu limite leste. 

A norte da área de estudo localizam-se quatro estações (Arranhó, Milharado e 

Calhandriz); Sacavém localiza-se a sudeste. As estações de Sobral da Abelheira e 

Cheleiros, apesar de se encontrarem relativamente perto da bacia, foram excluídas por 

se encontrarem num contexto morfológico considerado diferente do existente na área 

da bacia hidrográfica. 

 

 

 
 

http://snirh.pt/
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Figura 2.1 – Localização das estações meteorológicas em estudo. 

 

Quadro 2.1 – Características das estações meteorológicas. 

Estação Código M (m) P (m) Altitude (m) Tipo Bacia 

Arranhó 20C/03G 112953 220951 204 Udom. Tejo 

Caneças 21B/11UG 105321 206775 277 Udom. Tejo 

Calhandriz 20C/04UG 119174 218371 138 Udom. Tejo 

Lousa 20B/03CG 106852 213882 157 Climat. Tejo 

Milharado 20B/06UG 107301 220778 195 Udom. Tejo 

Sacavém 21C/01UG 114863 203398 46 Udom. Tejo 

S. J. Tojal 20C/01C 114090 208796 6 Climat. Tejo 

Fonte: SNIRH, ex-INAG. 

 

O Quadro 2.1 descreve as principais características das estações meteorológicas. Estas 

estações possuem, em geral, cinco parâmetros pluviométricos (Quadro 2.2): 

precipitação anual, precipitação mensal, precipitação diária, precipitação diária 

máxima anual e precipitação horária (excepto em Sacavém de Cima). No entanto, 

consta-se uma enorme discrepância nas séries disponíveis para os diferentes 

parâmetros, constatando-se períodos muito mais curtos nos parâmetros com menor 

extensão temporal, em particular na precipitação horária.  
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Quadro 2.2 – Estações, parâmetros de precipitação e respectivos períodos de dados. 

Estação Parâmetro 
N.º 

Valores 
Data Início Data Final 

ARRANHÓ 
(20C/03G) 

Precipitação anual 26 1/10/1979 1/10/2008 

Precipitação mensal 345 1/10/1979 1/6/2013 

Precipitação diária 10602 1/10/1980 6/9/2013 

Precipitação diária máxima anual 28 6/10/1979 28/12/2008 

Precipitação horária 64748 11/8/2004 6/9/2013 

CALHANDRIZ 
(20C/04UG)  

Precipitação anual 17 1/10/1980 1/10/2006 

Precipitação mensal 294 1/10/1980 1/2/2012 

Precipitação diária 9173 1/10/1980 13/03/2012 

Precipitação diária máxima anual 17 10/4/1981 25/10/2006 

Precipitação horária 67326 9/11/2001 13/03/2012 

CANEÇAS 
(21B/11UG) 

Precipitação anual 24 1/10/1980 1/10/2007 

Precipitação mensal 343 1/10/1980 1/6/2013 

Precipitação diária 10912 1/10/1980 6/9/2013 

Precipitação diária máxima anual 24 8/4/1981 18/02/2008 

Precipitação horária 76366 3/11/2004 6/9/2013 

LOUSA (20B/03C) 

Precipitação anual 18 1/10/1979 1/10/2006 

Precipitação mensal 274 1/10/1979 1/9/2012 

Precipitação diária 8453 1/10/1979 25/10/2012 

Precipitação diária máxima anual 16 6/10/1979 24/11/2006 

Precipitação horária 39528 21/12/2005 25/10/2012 

MILHARADO 
(20B/06UG) 

Precipitação anual 22 1/10/1980 1/10/2002 

Precipitação mensal 328 1/10/1980 1/12/2009 

Precipitação diária 10096 1/10/1980 31/12/2009 

Precipitação diária máxima anual 22 29/03/1981 22/02/2003 

Precipitação horária 62246 9/11/2001 31/12/2009 

SACAVÉM DE CIMA 
(21C/01UG)  

Precipitação anual 67 1/10/1932 1/10/2001 

Precipitação mensal 839 1/5/1932 1/9/2002 

Precipitação diária 8035 1/10/1980 30/09/2002 

Precipitação diária máxima anual 68 30/12/1932 28/10/2001 

SÃO JULIÃO DO 
TOJAL (20C/01C) 

Precipitação anual 70 1/10/1938 1/10/2011 

Precipitação mensal 899 1/1/1938 1/4/2013 

Precipitação diária 21018 10/1/1955 4/5/2013 

Precipitação diária máxima anual 70 14/01/1939 29/10/2011 

Precipitação horária 115291 5/5/1998 4/5/2013 

 

1.2. Representação das séries anuais disponíveis  
 
As séries de dados das estações em estudo, para além de terem um período curto de 

dados de precipitação, também apresentam algumas falhas no período em análise. 

Este período foi escolhido com base nos dados disponíveis, devido a um aumento na 

falha de dados a partir do ano hidrológico 2002/03, facto que se pode reportar à 

automatização das estações da rede do SNIRH; por este motivo, as diversas estações 

próximas entre si possuem falhas de funcionamento em períodos comuns, o que 
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impossibilita o seu preenchimento, tendo-se optado por utilizar o período 

compreendido entre 1980/81 e 2001/02 para as sete estações do estudo. O Quadro 

2.3 mostra as séries anuais e respectivas falhas para todas as estações em estudo.  

Os dados em falta foram estimados através da aplicação de técnicas de regressão 

múltipla, com base nos dados de precipitação das estações com séries completas e 

com melhor correlação. 

 

Quadro 2.3 - Representação de falhas nas diversas estações climatológicas e udométricas ao 
longo do período 1980/81 a 2001/02. 

Data Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

1980/81               

1981/82               

1982/83               

1983/84               

1984/85               

1985/86               

1986/87               

1987/88               

1988/89               

1989/90               

1990/91               

1991/92               

1992/93               

1993/94               

1994/95               

1995/96               

1996/97               

1997/98               

1998/99               

1999/00               

2000/01               

2001/02               

 
  Falha diária ou mensal 

  Falha até 6 meses 

  Falha superior a 6 meses 

  Falha ano completo 
 

 

Com o objectivo de determinar quais as séries completas que melhor se correlacionam 

com as estações de séries incompletas foi elaborada uma matriz de correlação das 7 

estações (Quadro 2.4). 
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Com base na análise dos resultados obtidos, verifica-se que os quantitativos de 

precipitação anual apresentam, de modo geral, uma boa correlação entre si, com 

coeficientes de determinação superiores a 0,70. 

 

Quadro 2.4 – Coeficiente de determinação (R2) das precipitações anuais entre as estações 
meteorológicas em estudo, para o período de 22 anos. 

 
 

A estação São Julião do Tojal é a que apresenta uma relação mais forte com o 

comportamento das restantes estações (R2=0,91). A estação de Sacavém é a que 

apresenta um coeficiente de determinação médio inferior (0,79), ainda assim 

indicativo de uma relação forte com as outras 6 estações. 

Com base na matriz de correlação, selecionou-se as 3 estações com séries completas 

que melhor se correlacionam com as estações com séries incompletas (Quadro 2.5). 

 
Quadro 2.5 – Melhor correlação entre as estações com séries incompletas e as restantes 

estações. 

Estação incompleta 
Estações com melhor correlação 

(entre parêntesis indica-se o menor R2 entre as 3 estações) 

Arranhó Caneças (0,94), Lousa (0,94) e Milharado 

Calhandriz Caneças (0,88), Lousa e S, J. Tojal 

Caneças Arranhó, Lousa e J. Tojal (0,91) 

Lousa Arranhó, Caneças (0,93) e S. J. Tojal 

Milharado Arranhó, Lousa (0,91) e S. J. Tojal  (0,91) 

Sacavém Calhandriz, Lousa (0,82) e S. J. Tojal 

S. J. Tojal Arranhó, Caneças (0,91) Lousa 
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1.3. Qualidade dos dados 
 
Com intenção de analisar a qualidade dos dados das estações climatológicas e 

udométricas em estudo, os dados de precipitação anual foram sujeitos a tratamento 

estatístico, para serem detectados e corrigidos alguns prováveis erros e ainda 

completar séries incompletas. 

 

1.3.1. Consistência e Homogeneidade das séries de precipitação  

 
A análise da consistência e homogeneidade da série de dados de precipitação anual 

avalia alterações no erro sistemático da medição. Podem ocorrer diferenças quando há 

alteração de sensor ou de método de observação. A homogeneidade avalia alterações 

nas propriedades estatísticas da série. Podem ocorrer devido a alterações naturais, 

antropogénicas ou mudança de local de medição. 

A análise da consistência das séries de precipitação anual das estações em estudo 

pode ser efectuada através de testes paramétricos, testes não paramétricos ou através 

do traçado das linhas de dupla acumulação.  

A análise de consistência das séries consiste, ainda, na rápida e eficiente identificação 

de alterações significativas no registo de dados, bem como a identificação da 

estabilização da série. 

1.3.2. Ensaios de dupla acumulação 

 

Os ensaios de dupla acumulação consistem em um método gráfico que permite avaliar 

a consistência de uma série de precipitação anual, através da relação entre a 

precipitação anual acumulada de uma estação e a precipitação anual média acumulada 

de estações de referência. No presente estudo, optou-se pela comparação da 

precipitação anual acumulada de cada estação com a média acumulada das estações 

com as quais apresenta maior correlação. 

Segundo Rodrigues (1986), as linhas de dupla acumulação são pouco potentes, só 

denunciando desvios muito fortes. Assim, para uma rápida identificação dos postos 

com média estabilizada, é aconselhada a representação gráfica das médias anuais 

acumuladas. Ou seja, segundo o método proposto por Rodrigues (1986) foi, em 
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suplemento ao primeiro, avaliada a consistência das séries das estações, através da 

comparação da precipitação anual acumulada de cada posto com a sua própria média 

acumulada. A representação gráfica de ambos os métodos encontra-se na figura 2.2 

para cada estação de precipitação da área de estudo.  

 

Método dupla acumulação Método proposto por Rodrigues (1986)  
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Figura 2.2 – Análise da consistência das séries de precipitação. 
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Uma vez que se pretende aplicar tratamento estatístico e colmatar algumas falhas de 

dados em séries incompletas é importante analisar os dados e detectar se estes 

apresentam consistência e homogeneidade ao longo da série e se vale a pena a sua 

utilização. 

Da análise do processo de determinação da consistência das séries de precipitação 

verifica-se pelo método da dupla acumulação todas as estações apresentam um grau 

de homogeneidade superior a 0,99. Os pontos alinham-se segundo uma linha recta o 

que nos indica consistência nos dados. 

No método proposto por Rodrigues (1996) verifica-se em todas as situações um desvio 

no início da série recuperando a partir do ano hidrológico 1985/1986, mantendo-se 

praticamente uniforme até ao fim da série. Optou-se contudo por manter estes três 

anos, uma vez que, ao eliminá-los, as séries ficariam reduzidas a um período de 19 

anos e uma vez que a consistência das séries veio a verificar-se ao longo dos restantes 

anos e sustentada pelo método da dupla acumulação com um forte grau de 

homogeneidade. De modo geral, com base na consistência das séries de precipitação, 

verifica-se que as séries são aptas a serem trabalhadas e tratadas ao longo das análises 

seguintes. 

 

1.3.3. Preenchimento das séries de precipitação mensal e anual  

 

Algumas das séries apresentam-se incompletas. Estas falhas podem ser preenchidas 

através do método regressão múltipla com base em estações próximas e completas, 

nomeadamente aquela ou aquelas que apresentarem uma melhor correlação com a 

estação com série incompleta. As tabelas que apresentam as correlações entre as 

varias estações em cada mês do ano e às quais se aplicou o método da regressão linear 

múltipla apresentam-se no Anexo 1.  

O método da regressão linear múltipla descrito pode ser aplicado de modo automático 

recorrendo a alguns programas computacionais. O programa adoptado foi o 

QuickBASIC1. Desta forma, estabeleceu-se uma equação de regressão entre a 

precipitação mensal da estação com série incompleta (Y) e as três estações que melhor 

                                                 
1 Quick BASIC – Linguagem computacional Basic (Microsoft, versão profissional 4.50 para DOS).  
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se correlacionam com a anterior (X1, X2, X3). O procedimento teve por base a série 

completa do mês em falta da estação incompleta e aplicou-se a regressão linear 

múltipla para o mesmo período das três estações com melhor correlação com a 

estação incompleta. 

Os parâmetros da equação de regressão estimaram-se pelo método dos mínimos 

quadrados através do comando Reglimul.bas2 no QuickBasic, onde se introduziu um 

ficheiro em formato txt, contendo todos os valores de precipitação (separados por 

vírgulas), organizados por uma ordem específica (Y, X1, X2 e X3). A utilização do 

programa permite o cálculo rápido dos parâmetros b(0), b(1), b(2) e b(3): 

 

Y= b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3+ 
 
De seguida, procedeu-se à verificação se os diferentes bi podem ser considerados 

significativamente diferentes de zero através do cálculo da estatística F. Para tal, 

recorreu-se à análise da variância considerando a seguinte hipótese: 









0:

0:
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0

i

i

H

H



  

 
A hipótese em questão é testada a partir da estatística F e calculada a partir da análise 

da variância. Para o cálculo da estatística F foi aplicado o comando ESTF.bas 3 no 

QuickBASIC, onde se introduziram os valores de b0, b1, b2 e b3 de forma a calcular o F. 

De seguida recorreu-se à tabela da distribuição F de Snedecor, ou seja à tabela dos 

valores da função distribuição F, utilizando um intervalo de confiança de 95%, com um 

grau de liberdade do denominador (número de anos do estudo) e um grau de 

liberdade no numerador de 1.  

)2;1)(1(  nF   

Desta forma, se F ≥ F(1-α)(1;n-2) rejeita-se o H0 e considera-se que  bi é significativamente 

diferente de zero, ou seja, não existe nenhuma evidência para se rejeitar  os 

parâmetros determinados. 

Procedeu-se ainda, à avaliação do ajuste da recta de regressão aos dados, através do 

coeficiente de determinação. Este é dado pela seguinte equação: 

                                                 
2
 Comando ligado às funções básicas, determinação dos parâmetros da equação de regressão pelo 

método dos mínimos quadrados . 
3
 Comando para o cálculo da estatística F. 
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Este cálculo é efectuado de forma rápida através do comando COEFDET.bas4 no 

QuickBASIC verificando se existe um ajuste considerável entre a recta de regressão 

linear múltipla e os dados de precipitação considerados. 

No quadro 2.6 são apresentados os resultados das falhas anuais colmatadas com base 

nas correlações mensais anteriores. Falhas estas, correspondentes a falhas diárias ou 

mensais e por consequente falha anual.  

 
Quadro 2.6 – Valores anuais de precipitação para o período 1980/81-2001/02, com destaque 

para os obtidos por regressão linear múltipla aplicada a valores mensais em falta. 

Ano Hidrológico 
Precipitação anual (mm) 

Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

1980/81 607,6 621,5 593,2 591,0 542,2 464,2 398,3 

1981/82 867,4 806,3 851,7 914,3 783,8 745,1 701,2 

1982/83 562,5 561,5 589,3 562,0 494,4 383,9 386,6 

1983/84 1203,5 1010,1 1111,2 1138,0 1031,4 913,4 834,3 

1984/85 1039,6 997,9 1092,3 1176,5 1054,7 1055,8 891,2 

1985/86 879,6 871,5 919,5 844,8 783,0 744,2 612,6 

1986/87 812,0 641,8 909,9 824,8 676,1 762 639,5 

1987/88 1174,4 922,9 1254 1076,8 1008,0 762,1 737,3 

1988/89 930,8 537,8 865,5 651,9 775,5 465,6 591,5 

1989/90 1310,6 1014,6 1173,4 1313,4 1169,3 825,8 994,8 

1990/91 962,8 796,9 1050,9 994,7 842,9 710,8 783,5 

1991/92 592,5 528,3 593,9 567,4 484,1 432,9 399 

81992/93 773,1 637,6 797,1 734,5 643,8 579,7 560,9 

1993/94 938,9 779,1 1022,3 953,6 807,5 680,8 714,1 

1994/95 554,5 382,3 398,9 532,6 487,8 319,6 358,1 

1995/96 1763,6 1365,8 1800,1 1737,0 1411,6 1126,3 1199,9 

1996/97 895,5 788,1 930,5 877,0 729,5 650,3 693,7 

1997/98 1255,0 1141,1 1424,3 1322,8 1142,4 950,7 1002,7 

1998/99 699,1 465,5 644,2 652,7 625,7 473,3 459,3 

1999/00 854,5 686,5 808,4 778,7 859,3 483,6 541,1 

2000/01 1410,7 1045,5 1401,9 1393,7 1297,3 825,9 965,1 

2001/02 752,7 559,7 817,7 766,9 672,4 468 562,3 
 

  Anos com falhas mensais colmatadas 
  Anos com erros mensais corrigidos

5
 

                                                 
4
 Comando para determinação do coeficiente de determinação no QuickBasic. 

5
 Erros: os erros foram detectados  na comparação entre os mesmos períodos para as diferentes 

estações. Na estação de Sacavém, o mês de Maio de 1988 não apresenta nenhum dia com precipitação 
no SNIRH, no entanto todas as estações registam precipitação mensal superior a 737,3 mm. 
Na estação de São Julião do Tojal, o mês de Outubro de 2001 apenas apresenta 2 dias com precipitação 

com registo de uma precipitação mensal de 5,8 mm em comparação com as restantes estações em que 
os valores de precipitação mensal são superiores a 468,0 mm.  
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2. Distribuição espacial e temporal da precipitação 

2.1. Análise da precipitação anual 
 

Na análise da precipitação anual utilizaram-se os dados das sete estações em estudo 

anteriormente completadas para o período 1980/81 a 2001/02. Para análise da 

variabilidade anual da precipitação, utilizou-se apenas as estações de São Julião do 

Tojal (1938 a 2002) e Sacavém de Cima (1932 a 2002), por serem as únicas com séries 

de dados completas e suficientemente extensas, mais representativas da variabilidade 

pluviométrica, o que permitiu enquadrar o comportamento do período de dados 

comum para todas as estações. 

 A partir da análise da precipitação anual para as diversas estações, pode-se verificar 

que os 3 primeiros anos hidrológicos da série (1980/81 a 1982/83) registaram 

quantitativos de precipitação abaixo da média anual (Figura 2.3). O mesmo acontece, 

em geral, no período de 1991/92 a 1994/95; este último ano é, na maior parte das 

estações, o mais seco da série (na maior parte das estações, com valores inferiores a 

400 mm) e antecede para todas elas, o ano mais chuvoso (1995/96), com precipitação 

anual muito acima da média (acima de 1200 mm em quase todas as estações). 

Em geral, os três anos mais húmidos ocorrem no período mais recente, de 1995/96 a 

2001/02. 
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Figura 2.3 – Precipitação anual e precipitação anual média (1980/81 a 2001/02). 

 

2.1.1. Determinação dos parâmetros estatísticos anuais  

 

Os valores estatísticos foram determinados a partir das séries de 22 anos (1980/81 a 

2000/02) de dados de precipitação das 7 estações meteorológicas em estudo.  

A precipitação anual média resultou da média aritmética dos totais anuais para cada 

série de dados registados nas estações em estudo, para o período de dados em 

estudo. 
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Da análise da estatística (Quadro 2.7) é possível verificar o comportamento das 

diferentes estações meteorológicas em estudo, e ficar com noção da sua distribuição 

na área da bacia e envolvência. 

 

Quadro 2.7 – Parâmetros estatísticos da precipitação anual (1980/81 a 2001/02) nas estações 
meteorológicas em estudo. 

Estação 
Média 
(mm) 

Máximo 
(mm) 

Mínimo 
(mm) 

Mediana 
(mm) 

Desvio 
Padrão 
(mm) 

Coef. 
Variação (%) 

Arranhó 947,3 1763,6 554,5 887,5 304,6 32,2 

Calhandriz 780,1 1365,8 382,3 783,6 246,7 31,6 

Caneças 956,8 1800,1 398,9 914,7 324,9 34,0 

Lousa 927,5 1737,0 532,6 860,9 316,3 34,1 

Milharado 832,9 1411,6 484,1 783,4 264,4 31,7 

Sacavém 673,8 1126,3 319,6 695,8 222,6 33,0 

S. J. Tojal 683,0 1199,9 358,1 666,6 228,5 33,5 

 

O máximo de precipitação anual registou-se na estação de Caneças com 1800,1 mm e 

o valor mínimo em Sacavém de Cima com 319,6 mm.  

O valor da mediana mostra que, de uma maneira geral, à excepção de Calhandriz e 

Sacavém, situa-se abaixo da média, sendo um indicador de que existe a tendência para 

ocorrer maior número de anos com precipitação abaixo da média (Reis, 2006). 

Verifica-se que as estações que apresentam valores mais altos de precipitação são 

também as estações onde o desvio padrão é mais elevado e vice-versa, embora não 

exista uma proporcionalidade directa entre os dois parâmetros.  

O coeficiente de variação permite comparar as estações em estudo, podendo 

observar-se que, de um modo geral, todas as estações se afastam entre 32 e 34% da 

média. 

 

2.1.2. Distribuição espacial da precipitação na área de estudo 

 

Uma correcta análise da distribuição espacial das precipitações é de grande 

importância para o estudo das cheias. O relevo influencia o comportamento climático 

e hidrológico de uma bacia hidrográfica em relação às cheias, sendo a disposição do 

relevo, a exposição aos fluxos pluviogénicos, os valores altitudinais e os seus declives 

as componentes mais importantes (Ramos, 2009). 
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O efeito orográfico nas precipitações é mais acentuado numa região onde 

predominam um maior número de montanhas, comparativamente a uma região com 

uma serra isolada (Ramos, 2009).  

De forma a confirmar a teoria que o relevo influencia directamente a precipitação 

procedeu-se ao estudo com base no modelo explicativo – regressão linear simples. O 

estudo de modelos explicativos de uma variável é exequível pela análise de regressão 

linear ou não linear. A teoria de regressão determina que é possível estabelecer que 

uma variável dependente (precipitação) depende do valor de outra ou de outras 

variáveis – variáveis independentes (altitude). 

Os modelos de regressão baseiam-se nos valores observados das variáveis 

dependentes e independentes e constituem uma amostra que se deseja 

representativa da realidade. O modelo de regressão linear é definido pela seguinte 

expressão: 

Y= α  + b1 x1, + εi 

Sendo que: 

 

Y - Variável explicada (dependente), ou seja é o valor que se quer atingir (neste caso, 

precipitação anual média); 

α - Constante que representa a origem da recta ; 

b - Constante que representa o declive da reta; 

x1 - Variável explicativa (independente), representa o factor explicativo na equação 

(neste caso, a altitude); 

εi - Variável que inclui todos os factores residuais e os possíveis erros de medição.  

 

A qualidade do ajustamento ao modelo de regressão pode ser determinada com 

recurso ao R2 – coeficiente de determinação. Este coeficiente corresponde à parcela da 

variável dependente que é explicada pela variação da variável independente. O R2 

pode variar entre 0 e 1; quanto maior for o coeficiente de determinação, maior é a 

capacidade explicativa do modelo de regressão (Nicolau, 2002). 

Desta forma a distribuição espacial da precipitação foi obtida com base na relação 

entre a altitude e a precipitação anual média na estação (Quadro 2.8, a partir da 

equação seguinte: y = 1,175x + 656,35 (Figura 2.4). Através da aplicação desta função 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reta
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ao mapa de altitude, gerou-se um mapa da distribuição espacial da precipitação anual 

média (Figura 2.5). 

 

 
Quadro 2.8 – Precipitação anual média e altitude nas estações climatológicas e udométricas da 

área de estudo. 

Estação Precipitação anual média (mm) Altitude (m) 

ARRANHÓ  947,3 204 

CALHANDRIZ 780,1 138 

CANEÇAS 956,8 277 

LOUSA 927,5 157 

MILHARADO 832,9 195 

SACAVÉM 673,8 46 

S. J. TOJAL 683,0 10 

 

 

 
Figura 2.4 – Relação entre a precipitação anual média e a altitude na área de estudo. 
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Figura 2.5 – Distribuição da precipitação anual média (1980/81 a 2000/02) na área de estudo 

pelo método de regressão linear simples. 

 

A utilização do método de regressão linear para comparar variáveis mostrou-se 

bastante eficaz, no sentido de facilitar visualização e o comportamento dos dados 

analisados.  

A estação de Caneças localiza-se a 277 m de altitude e apresenta o valor mais elevado 

de precipitação anual média das estações em estudo, em contraste as estações de São 

Julião do Tojal e Sacavém de Cima, localizadas a 10 e 46 m de altitude, 

respectivamente. Este contraste pode ser explicado pela correlação forte entre as 

variáveis precipitação e altitude (r=0,90). O gráfico da figura mostra também uma fraca 

dispersão em relação à recta, verificando-se os maiores desvios na estação de Lousa e 

os menores desvios nas estações de São Julião do Tojal e Caneças.  
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2.1.3 Enquadramento da precipitação anual da série 1980/81 a 

2000/02 

 

A maioria das estações teve início de funcionamento no ano hidrológico de 1980/81, à 

excepção das estações meteorológicas de São Julião do Tojal e de Sacavém de Cima, 

que tiveram início de funcionamento, respectivamente, em 1938 (60 anos) e 1932 (70 

anos), e por isso com séries bastante mais longas. Por este motivo, foi feita uma 

análise destas duas estações comparando o comportamento destes períodos com o 

utilizado para a generalidade das estações, de forma a tentar perceber qual o 

enquadramento da série 1980/81 a 2001/02, utilizada anteriormente, em relação a 

séries mais longas, mais representativas dos respectivos regimes pluviométricos. Uma 

vez que as estações de São Julião do Tojal e Sacavém de Cima têm uma forte 

correlação com praticamente todas as estações utilizadas no estudo, as conclusões 

podem ser consideradas representativas para toda a bacia hidrográfica. 

Apesar da série em estudo constituir um terço da série completa de dados para a 

estação de São Julião do Tojal, não se verificam variações significativas entre os dois 

conjuntos (Quadro 2.9). A precipitação anual média é maior na série mais longa, com 

uma pequena diferença (19,2 mm), indicando, ainda assim, que a série 1980/81 a 

2001/02 é ligeiramente menos húmida; apesar disso, foi também neste período em 

análise que se verificou o valor da precipitação anual mais elevada (1199,9 mm).  

A análise ao coeficiente de variação, indica que apesar da série em estudo ser três 

vezes menor que a série total, apenas 30% dos dados se afastam à média. 

 

Quadro 2.9 - Parâmetros estatísticos da precipitação anual média das séries de dados da 
estação meteorológica de São Julião do Tojal (1938 – 2002) e (1980 – 2002).  

Estatística 
Série  

1938 – 2002 (64 anos) 
Série  Variação 

1980 – 2002 (22 anos) 

Média (mm) 702,2 683,0 19,2 

Máxima (mm) 1199,9 1199,9 0,0 

Mínima (mm) 262,7 358,1 95,4 

Mediana (mm) 693,7 666,6 27,1 

Desvio padrão (mm) 217,3 228,5 11,2 

Coef. de variação (%) 30,9 33,5 2,6 

 

À semelhança da estação de São Julião do Tojal, também na de Sacavém de Cima se 

observa um comportamento similar entre as duas séries (Quadro 2.10). Constata -se, 
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todavia, que o ano mais húmido (1241,9 mm), ao contrário da estação anterior, 

ocorreu no período anterior a 1980/81. 

 

Quadro 2.10 - Parâmetros estatísticos da precipitação anual média das séries de dados da 
estação meteorológica de Sacavém de Cima (1932 – 2002) e (1980 – 2002). 

Estatística 
Série  

1932 – 2002 (70 anos) 
Série 

1980 – 2002 (22 anos) 
Variação 

Média (mm) 696,2 673,8 22,4 

Máxima (mm) 1241,9 1126,3 115,6 

Mínima (mm) 295,6 319,6 237,5 

Mediana (mm) 687,0 695,8 8,8 
Desvio padrão (mm) 232,7 222,6 10,1 

Coef. de variação (%) 33,4 33,0 0,4  

 

De um modo geral, pode-se concluir que o período de 22 anos utilizado como base 

para esta caracterização (1980/81 a 2000/02) pode ser considerado representativo do 

comportamento da precipitação anual descrito por séries de maior dimensão, superior 

às das “normais climatológicas”. 

 

2.2. Análise da precipitação mensal 
 

Para a análise da precipitação mensal, o período de estudo mantém-se (1980 a 2002). 

 Com base nos dados mensais determinou-se a precipitação mensal média (Figura 2.6) 

para cada estação assim como a sua distribuição estatística (Quadros 2.11 a 2.17).  

 

 
Figura 2.6 – Precipitação mensal média (1980/81 a 2001/02) para as estações em estudo. 
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Pelo facto das estações se encontrarem relativamente próximas umas das outras, a 

variabilidade espacial e temporal é pouco acentuada; todas as estações seguem a 

mesma tendência ao longo do ano. 

Para todas as estações, os meses onde se concentram quantitativos maiores de 

precipitação são Novembro a Janeiro, funcionando Abril como um máximo relativo 

(Figura 2.6); verifica-se uma variação sazonal clara entre os meses mais chuvosos, de 

Novembro a Janeiro, e os meses menos chuvosos, de Junho a Agosto.  

As estações de Sacavém de Cima e São Julião do Tojal, as duas estações mais próximas 

do limite leste da bacia, e por conseguinte a cotas mais baixas, seguem a mesma 

tendência geral, mas mantêm-se constantemente com valores de precipitação abaixo 

de todas as outras estações. 

 

2.2.1. Determinação dos parâmetros estatísticos mensais  

 

Os valores estatísticos foram determinados a partir das séries de 22 anos (1980/81 a 

2000/02) de dados de precipitação das 7 estações meteorológicas em estudo. Os 

Quadros 2.11 a 2.17 mostram a distribuição estatística aplicada aos dados de 

precipitação mensal. 

 

 
Quadros 2.11 – Distribuição estatística da precipitação mensal da estação de Arranhós. 

  OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Média 100,1 142,4 135,8 117,6 88,7 59,3 83,8 73,5 20,3 4,8 6,8 41,6 

Máximo 245,3 498,4 414,0 393,6 186,7 187,1 279,1 212,5 119,0 34,3 43,2 149,5 

Mínimo 3,6 1,1 26,0 4,2 9,1 0,0 16,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediana 80,2 102,8 84,2 110,1 81,5 49,8 77,2 67,8 12,3 2,4 0,8 34,6 

Desvio Padrão 68,8 123,6 116,0 87,0 62,1 47,4 54,7 53,6 26,9 7,9 10,8 37,2 

Coef. Variação (%) 68,7 86,8 85,4 74,0 70,1 80,0 65,3 72,9 132,7 163,4 160,5 89,3 

 
Quadro 2.12 – Distribuição estatística da precipitação mensal da estação de Calhandriz. 

  OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Média 86,7 130,3 107,1 109,4 89,8 48,4 70,9 58,2 19,3 4,7 4,1 34,2 

Máximo 231,4 480,6 351,1 354,8 289,3 156,0 237,1 181,3 83,1 35,5 34,3 116,8 

Mínimo 0,1 7,7 5,5 5,4 4,1 0,0 2,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediana 57,4 117,7 86,1 92,4 72,2 38,3 67,8 50,9 8,9 2,4 1,3 24,3 

Desvio Padrão 67,5 114,7 91,1 85,1 80,4 41,9 52,9 47,1 25,4 8,0 7,9 32,3 

Coef. Variação (%) 77,8 88,1 85,1 77,8 89,5 86,5 74,6 80,9 131,7 170,1 193,8 94,4 
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Quadro 2.13 – Distribuição estatística da precipitação mensal da estação de Caneças. 

  OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Média 121,2 155,7 164,6 157,2 90,1 73,6 79,6 90,0 30,6 22,0 17,7 66,1 

Máximo 283,1 515,6 437,7 460,8 236,7 207,7 265,1 240,3 123,1 190,6 163,4 196,6 

Mínimo 1,0 9,6 21,9 8,0 6,8 1,0 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediana 83,1 127,8 100,5 118,9 76,4 63,0 55,5 70,5 12,7 5,9 3,0 49,6 

Desvio Padrão 91,4 144,2 140,0 138,6 71,8 69,0 78,2 73,2 39,3 48,7 41,7 62,7 

Coef. Variação (%) 75,4 92,6 85,0 88,2 79,6 93,8 98,2 81,4 128,4 221,8 235,4 94,9 

 
Quadro 2.14 – Distribuição estatística da precipitação mensal da estação de Lousa. 

  OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Média 102,1 156,3 154,3 130,8 96,5 60,4 84,5 73 18,4 8,15 5,92 43,98 

Máximo 260 501 505 442 216 177 257 231 74,7 62,3 37,8 157,2 

Mínimo 1,8 2,4 27,1 9,3 8,4 1,2 20 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediana 74,9 122 109 118 82,7 45,2 78 75,3 10,4 3,7 3,19 35,8 

Desvio Padrão 72,61 128 132 101 72,4 50,5 52,6 49,8 21,8 15 8,77 39,48 

Coef. Variação (%) 71,1 82,2 85,4 77,0 75,0 83,6 62,2 68,3 118,8 183,6 148,2 89,8 

 
Quadro 2.15 – Distribuição estatística da precipitação mensal da estação de Milharado. 

  OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Média 96 134,5 132,2 107,7 84,6 59,5 80,1 63,7 19,3 7,2 6,9 41,3 

Máximo 242 472 441,3 378 207,8 167,6 256,9 177,6 94,2 40,8 48,6 136,3 

Mínimo 6,3 1,7 15,5 2,8 9,7 0,4 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediana 74,8 96,6 108,4 100,4 82,3 44,1 67,3 70,1 15,4 4,5 3,2 37,7 

Desvio Padrão 70,5 116,8 113,8 88,2 59,1 49,8 52 45,2 23,4 10,2 12,1 35,4 

Coef. Variação (%) 73,5 86,8 86,1 81,9 69,8 83,7 65 71 121,1 141,7 175,4 85,7 

 
Quadro 2.16 – Distribuição estatística da precipitação mensal da estação de Sacavém de 

Cima. 

  OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Média 74,3 114,1 114,1 91,4 76,0 44,0 61,6 50,7 7,9 3,0 3,9 32,7 

Máximo 205,7 429,3 285,4 322 202,6 150,5 160,2 148,5 37,2 26,3 29,7 113,5 

Mínimo 0,0 1,1 6,4 7,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediana 54,9 94,3 80,2 67,3 56,5 34,3 49,2 47,3 6,5 0,0 0,4 32,1 

Desvio Padrão 57,2 101,5 93,6 80,6 60,7 38,7 43,4 43,2 9,3 6,5 7,2 31,6 

Coef. Variação (%) 77,1 89,0 82,0 88,1 79,8 88,0 70,5 85,2 117,5 217,2 183,5 96,5 

 
Quadro 2.17 – Distribuição estatística da precipitação mensal da estação de São Julião do 

Tojal. 

  OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Média 81,6 114,7 111,6 96,4 71,2 43,8 62,9 46,8 11,2 4,4 2,9 35,6 

Máximo 208,4 447,2 347,1 358,4 171,1 136,3 189,5 131,4 47,9 30,8 14,2 128,2 

Mínimo 9,1 1,7 14,7 7,1 3,3 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mediana 55,8 90,2 65,3 78,9 61,6 30,8 50,7 41,6 6,6 0,3 0,5 35,0 

Desvio Padrão 63,0 106,3 103,9 83,1 52,4 38,0 44,3 35,5 13,9 8,6 4,7 33,5 

Coef. Variação (%) 77,2 92,7 93,1 86,2 73,6 86,7 70,5 75,8 124,2 197,5 163,2 94,1 

 

A partir da análise dos quadros anteriores, observa-se que a distribuição da 

precipitação tem um comportamento uniforme em todas as estações. 
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Em relação à mediana, é quase sempre inferior à média ao longo de todos os meses e 

para todas as estações, com excepção de três situações pontuais pouco significativas: 

no mês de Maio em Lousa, com uma diferença de 2,3 mm, e Milharado, também no 

mês de Maio, com uma diferença de 6,4 mm. 

A diferença entre estas duas medidas de distribuição é menor nos meses de Verão, 

verificando-se também esta situação no mês de Fevereiro em Caneças e Milharado e 

no mês de Março em Caneças. 

Pode-se verificar grandes variações nos valores de desvio-padrão, mostrando que há 

grande variação nos valores de precipitação para cada mês ao longo da série. Isto 

acontece essencialmente de Outubro a Janeiro, meses em que se verificam 

maioresvalores de precipitação. Nos meses de Verão a variação nos valores de 

precipitação é menor, pelo facto de chover pouco nestes meses. 

Os valores do coeficiente de variação apresentam grandes diferenças ao longo dos 

meses do ano; todavia, é nos meses de Verão, com menor precipitação, que os valores 

são mais elevados; nestes meses alterna-se entre a ausência de precipitação, em 

alguns anos, e a presença de valores significativos de precipitação, que resultam de 

chuvadas pontuais. 

 

2.3. Análise da precipitação diária 
 

A análise do comportamento mensal da precipitação fornece elementos importantes 

para perceber quais os meses do ano em que a concentração da precipitação é maior, 

criando, assim, condições mais propícias à ocorrência de cheias e inundações (à 

partida, os meses mais húmidos). Todavia, tendo em conta as características 

específicas da bacia hidrográfica do rio de Loures, as precipitações para unidades 

temporais mais pequenas – diárias, e até horárias –, revestem-se ainda de maior 

relevância. 

A extensão das séries de dados de precipitação diária varia de estação para estação. 

Uma vez que as estações têm uma forte correlação entre si, admitiu-se que a utilização 

da estação de São Julião do Tojal, que é a estação com a série de dados mais extensa, 

seria representativa da bacia hidrográfica do rio de Loures. 



48 
 

Fragoso (2003) refere que o conhecimento sobre a intensidade das precipitações em 

Portugal começou por se consolidar, como é natural, em relação à duração de 24 

horas, uma vez que esta é a unidade de tempo em que são registados os dados das 

estações udométricas. Os dados diários são registados às 9h da manhã, registo 

correspondente às últimas 24 horas (9h do dia anterior até às 9h do próprio dia).  

Os dados diários de precipitação utilizados foram obtidos durante um registo de 56 

anos (1956 – 2011). Com base em valores de precipitação diária consideram-se 5 

limiares de precipitação (5, 10, 20, 50 e 100 mm). A análise baseou-se na determinação 

do nº de dias com precipitação acima de cada limiar em cada mês ao longo dos 56 

anos de registos.  

Para melhor análise dos resultados, elaboraram-se gráficos e tabelas correspondentes 

à frequência e ocorrência dos valores extremos máximos de precipitação mensal, 

avaliação da probabilidade de ocorrência e a avaliação do tempo de retorno dos 

valores de precipitação diária em cada mês. 

A abordagem com valores diários é fundamental, particularmente tendo em conta dois 

factores: por um lado, pela pequena dimensão da bacia hidrográfica do rio de Loures, 

o que contribui fortemente para um Tempo de Concentração relativamente curto 

(aproximadamente de 7h53m6); por outro, pela ausência de registos horários em 

quantidade e qualidade suficiente, que seriam ainda mais úteis para este tipo de 

análise. 

 

2.3.1. Frequência da ocorrência da precipitação diária  

 

O número de dias com precipitação acima de um determinado limiar indica-nos qual a 

frequência com que determinados valores são alcançados ou ultrapassados, 

fornecendo uma abordagem alternativa da distribuição da precipitação ao longo dos 

meses. 

Numa fase inicial, considerou-se a frequência do número de dias com chuva tendo por 

base 7 limiares – precipitação superior a 0,1, 1, 5, 10, 20, 50 e 100 mm – ao longo dos 

meses do ano, dos quais se utilizaram os cinco últimos para análise.  

                                                 
6
 A determinação e análise do Tempo de Concentração são abordadas no Capítulo III.  
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Para melhor percepção determinou-se o valor médio do número de dias com 

precipitação ocorrido em cada limiar ao longo do ano. O gráfico da Figura 2.7 

representa apenas os limiares a partir de 5 e até 50 mm; os valores inferiores a 5 mm, 

pela sua grande frequência e pouca relevância no escoamento superficial, não foram 

considerados; por outro lado, a frequência de valores diários iguais ou superiores a 

100 mm, embora de grande significado para os fenómenos extremos de escoamento 

direto, são referidos apenas no texto, pois a sua recorrência é extremamente baixa e 

impossibilitaria uma leitura adequada dos restantes valores representados na figura.  

Em complemento à Figura 2.7 mostra-se a percentagem do número de ocorrências de 

precipitação diária em cada mês para cada limiar (Figura 2.8).  

 

 

Figura 2.7  - Número médio de dias por mês com precipitação diária igual ou superior a 5, 10, 
20 e 50 mm (série 1956-2011) na estação de São Julião do Tojal 

 

Figura 2.8 – Frequência relativa (%) mensal do número de dias com precipitação diária acima 
de 5, 10, 20, 50 e 100 mm, em relação ao número total de dias com precipitação (1956-2011). 
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Nota-se que em média, valores de precipitação iguais ou superiores a 5 mm são mais 

significativos nos meses de Outubro a Março, sendo Dezembro o mês em que existe 

maior número de ocorrências (cerca de 7), correspondente a 89,5% do número de dias 

com precipitação (maior ou igual a 5 mm).  

Precipitações superiores a 10 mm ocorrem com maior frequência entre Novembro e 

Janeiro, com 72% e 76% do total de dias com precipitação, respetivamente. 

Precipitações superiores a 20 mm tendem a ocorrer com maior frequência no mês de 

Outubro. Finalmente, precipitações superiores a 50 mm e 100 mm verificam-se com 

maior frequência no Novembro, em média aproximadamente 11% e 5%, 

respectivamente. 

É no mês de Novembro que todas as classes de intensidade apresentam maior 

percentagem de ocorrência, seguido dos meses de Outubro e Dezembro, muito 

próximo de Janeiro. A percentagem de ocorrências superiores a 50 mm, nos meses de 

Verão é nula e precipitações superiores a 100 apresentam uma percentagem de 

ocorrência de aproximadamente 5% e 3% nos meses de Novembro e Fevereiro 

respectivamente, não se verificando em mais nenhum mês do ano. 

 

2.3.2. Probabilidade de ocorrência e período de retorno das 
precipitações diárias  

 

A probabilidade de ocorrência de precipitação diária acima de determinados limiares 

para cada mês foi determinada com base na frequência utilizada na alínea anterior,  

aplicando a função de probabilidade de ocorrência.  

Entende-se por probabilidade de ocorrência, a probabilidade de um fenómeno igual ou 

superior ao analisado, se apresentar em um ano qualquer (probabilidade anual).  

Para o estudo da probabilidade de ocorrência teve-se em conta a frequência de dias 

com precipitação em cada mês acima de cada limiar de referência e o número de dias 

total em cada mês ao longo da série (Figura 2.9). Pela mesma razão referida no ponto 

anterior, apenas incide nas frequências acima dos limiares de 10, 20 e 50 mm de 

precipitação.  
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Figura 2.9 – Probabilidade de ocorrência de precipitação diária igual ou superior a 10, 20 e 50 

mm em cada mês (1956-2011) na estação de São Julião do Tojal 

 
 

Da análise do gráfico da figura 2.9 verifica-se que Novembro, Dezembro e Janeiro 

apresentam as maiores probabilidades de ocorrência de precipitação diária igual ou 

superior a 10 mm, respectivamente 0,11, 0,13, 0,12. Já os meses de junho, julho e 

Agosto apresentam as menores probabilidades, sendo um fenómeno muito pouco 

frequente até aos 20 mm e completamente ausente acima dos 50 mm.  

De referir, no mês de Setembro, período correspondente ao fim do Verão, um sensível 

acréscimo no número de ocorrências abaixo de 50 mm. 

Para o conjunto dos dias em que ocorre precipitação ( > 0,1 mm ),  a probabilidade de 

valores de precipitação maiores ou iguais aos limiares 10, 20, 50 e 100 mm ser igualada 

ou excedida num período de 56 anos, o correspondente a 20403 dias é de 23,8%, 9%, 

0,6% e 0,1%, ou seja em 1396, 537, 33 e 3 dias respectivamente.  

 

A estimação de valores extremos e da sua frequência de ocorrência é indispensável ao 

correcto dimensionamento de obras hidráulicas e à minimização do risco associado a 

inundações, sendo que o carácter mais ou menos excepcional de um episódio chuvoso 

pode, deste modo, ser avaliado estimando o período de retorno que corresponde ao 

quantitativo de precipitação registado (Fragoso, 2003). 

Limiares de 
precipitação 
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Brandão (1995) classifica o período de retorno de um fenómeno hidrológico como 

sendo o número médio de anos que decorre até que um dado valor desse fenómeno 

seja igualado ou ultrapassado. 

Para uma dada função de distribuição (F(X), que corresponde à probabilidade do valor 

da variável inferior a x), pode ser calculado o período de retorno (T) desse mesmo 

valor (x), através da seguinte relação: 

  
 

      
 

Da análise do Quadro 2.18 verifica-se que o período de retorno expectável para 

precipitações diárias iguais ou superiores a 10 mm é 0,4 anos no mês de Outubro, ou 

seja, acontecem cerca de 2,5 vezes nesse mês em cada ano. 

 

Quadro 2.18 – Período de retorno 

 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

10 mm 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 2,3 19,3 9,6 1,1 

20 mm 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,6 2,6 9,3 57,8 28,9 2,4 

50 mm 8,3 7 14,5 19,3 7,5 28,9 55,7 56,8 - - - - 

100 mm - 28 - - 52,7 - - - - - - - 

 

Quantitativos de precipitação iguais ou superiores a 50 mm são mais expectáveis de 

ocorrer nos meses de Outubro, Novembro e Fevereiro, com uma excepcionalidade de 

8,3, 7 e 7,5 anos. 

O período de retorno expectável para precipitações iguais ou superiores a 100 m é de 

28 anos no mês de Novembro e 52,7 no mês de Fevereiro, não se verificando em mais 

nenhum dos meses do ano. 

 

2.3.3. Probabilidade empírica de não-excedência da precipitação 
diária máxima anual 

 

O cálculo do período de retorno da precipitação diária foi realizado recorrendo aos 

dados de precipitação diária máxima anual (Pdma) para a estação de São Julião do 

Tojal, que possui dados de 69 anos (1938/1939 a 2009/2010). O tamanho da série 

permite estimar com segurança os valores de precipitações correspondentes a 

períodos de retorno até várias dezenas de anos. 
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Ao valor de ordem i, xi, de uma amostra de uma variável aleatória X é possível atribuir 

uma probabilidade empírica de não excedência, F(xi), que, de acordo com essa 

amostra, estima a probabilidade de ocorrerem valores iguais ou inferiores a xi.  

 

A probabilidade empírica de não excedência ou frequência empírica F(xi) pode ser 

calculada pela seguinte equação (fórmula de Weibull):  

 

   
 
   

 

     
 

em que i é o número de ordem de xi na amostra, supondo-a ordenada de modo 

crescente e N, o número de valores dessa amostra. Em relação à expressão clássica de 

cálculo da frequência teórica (1/n), a equação assegura que a probabilidade de não 

excedência, F(xN), correspondente ao valor mais elevado da amostra ordenada, xN, é 

inferior à unidade, o que equivale a admitir que podem ocorrer valores superior a xN, 

como se julga razoável, especialmente quando em presença de amostras de variáveis 

hidrológicas. 

Quadro 2.19 - Funções de distribuição da lei de Weibull aplicada às precipitações diárias 
máximas anuais (Pdma) tendo por base o período total de registos referente à estação São 

Julião do Tojal (1938 - 2010) (69 anos). 

ORDEM 
(i) 

Valor (crescente) 
Prob. de não 

excedência (F) 
Prob. de ser igualado 

ou excedido (p) 
Período de 

retorno (anos) 

1 18,1 0,01 0,99 1 

2 20,6 0,03 0,97 1 

3 22,6 0,04 0,96 1 

4 29,4 0,06 0,94 1,1 

5 29,5 0,07 0,93 1,1 

6 30 0,09 0,91 1,1 

7 31 0,10 0,90 1,1 

8 31,7 0,11 0,89 1,1 

9 33,2 0,13 0,87 1,1 

10 34 0,14 0,86 1,2 
11 35,6 0,16 0,84 1,2 

12 35,6 0,17 0,83 1,2 

13 36,2 0,19 0,81 1,2 

14 37 0,20 0,80 1,3 

15 38,5 0,21 0,79 1,3 

16 39,1 0,23 0,77 1,3 

17 39,5 0,24 0,76 1,3 
18 40,1 0,26 0,74 1,3 

19 40,3 0,27 0,73 1,4 
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20 41,2 0,29 0,71 1,4 

21 41,5 0,30 0,70 1,4 

22 41,7 0,31 0,69 1,5 

23 42,3 0,33 0,67 1,5 

24 42,7 0,34 0,66 1,5 

25 43 0,36 0,64 1,6 

26 43,1 0,37 0,63 1,6 

27 43,2 0,39 0,61 1,6 

28 44,3 0,40 0,60 1,7 

29 44,5 0,41 0,59 1,7 

30 44,5 0,43 0,57 1,8 

31 44,5 0,44 0,56 1,8 

32 44,5 0,46 0,54 1,8 

33 45,1 0,47 0,53 1,9 

34 45,4 0,49 0,51 1,9 

35 46,1 0,50 0,50 2 

36 47 0,51 0,49 2,1 

37 48,5 0,53 0,47 2,1 

38 50,5 0,54 0,46 2,2 

39 51 0,56 0,44 2,3 

40 51,8 0,57 0,43 2,3 

41 51,8 0,59 0,41 2,4 

42 51,8 0,60 0,40 2,5 

43 52 0,61 0,39 2,6 

44 53,2 0,63 0,37 2,7 

45 53,8 0,64 0,36 2,8 

46 54,8 0,66 0,34 2,9 

47 55,2 0,67 0,33 3 

48 55,5 0,69 0,31 3,2 

49 55,5 0,70 0,30 3,3 

50 55,5 0,71 0,29 3,5 

51 56 0,73 0,27 3,7 

52 57 0,74 0,26 3,9 

53 57,5 0,76 0,24 4,1 

54 59 0,77 0,23 4,4 

55 59,5 0,79 0,21 4,7 

56 60 0,80 0,20 5 

57 62,2 0,81 0,19 5,4 

58 65,5 0,83 0,17 5,8 

59 66,5 0,84 0,16 6,4 

60 66,5 0,86 0,14 7 

61 68,5 0,87 0,13 7,8 

62 70,6 0,89 0,11 8,8 

63 70,8 0,90 0,10 10 

64 78 0,91 0,09 11,7 

65 82,2 0,93 0,07 14 

66 85,5 0,94 0,06 17,5 

67 92,4 0,96 0,04 23,3 

68 137 0,97 0,03 35 

69 163,7 0,99 0,01 70 
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O maior valor de precipitação máxima diária anual registada na série é 163,7 mm, 

enquanto o menor é 18,1 mm (Quadro 2.19).  

Precipitações entre 18,1 e 51,8 mm correspondem a períodos de retorno de 1 a 2,5 

anos. Considera-se períodos de retorno até 2 anos como ocorrências frequentes e não 

excepcionais.  

Precipitações a variar entre 52 e 55,5 mm têm período de retorno de 2,6 anos  a 3,5 

anos. Para um período de retorno de 5 anos verificam-se valores de precipitação 

máxima diária de 60 mm. Os dois valores mais altos da série são 135 e 163,7 mm e 

registam-se uma vez em cada 35 anos e 70 anos, respectivamente.  

Num espaço de tempo de 35 anos, correspondendo ao dobro dos anos da série, a 

precipitação máxima diária anual aumenta 28,7 mm.  

 

2.4. Síntese das características pluviométricas com relevância para a 

ocorrência de cheias na bacia hidrográfica 
 

A análise efectuada a nível anual e mensal teve por base as sete estações na base do 

estudo. A análise da precipitação diária foi efectuada unicamente para a estação de 

São Julião do Tojal, por ser a estação com a série de dados mais longa, e sendo uma 

estação representativa da bacia, uma vez que todas as estações apresentam uma boa 

correlação entre elas. 

O conjunto de resultados apresentados colocou em evidência diversos contrastes 

espaciais e temporais nas características relacionadas com a precipitação da área de 

estudo.  

Pelo facto das estações se encontrarem relativamente próximas umas das outras, a 

variabilidade espacial e temporal é pouco acentuada; todas as estações seguem a 

mesma tendência ao longo do ano. A precipitação anual ao longo dos 20 anos da 

amostra apresenta grande variabilidade com mínima de 319,6, em 1994/95, na 

estação udométrica de Sacavém e máxima de 1800,1 mm, em 1995/96, na estação 

udométrica de Caneças.  

Os dados mensais mostram a existência de duas estações bem definidas, a chuvosa 

(Outubro a Abril) e a seca (Maio a Setembro).  
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São os meses de Inverno, de Novembro a Janeiro que registam quantitativos mensais 

mais elevados. Nos meses de Verão, verificam-se quantitativos mais baixos ou 

praticamente inexistentes, mostrando desta forma a clara variação sazonal entre os 

meses mais chuvosos e os meses menos chuvosos. 

Imediatamente a seguir à estação seca, seguem-se 5 meses bastante chuvosos 

(Outubro a Fevereiro), com precipitações diárias acima dos 20 mm.  

Os meses mais chuvosos (Novembro, Dezembro e Janeiro) são também os que 

apresentam mais dias com precipitação igual ou superior a 20 mm. A estes juntam-se 

os meses de Outubro e Fevereiro como os que apresentam mais dias com precipitação 

igual ou superior a 50 mm, chegando os meses de Outubro e Fevereiro a 

ultrapassarem os meses de Dezembro e Janeiro no número de ocorrências. 

Precipitações iguais ou superiores a 100 mm apenas se verificam nos meses de 

Novembro e Fevereiro. 

Estas precipitações, registadas a seguir a vários meses chuvosos têm, geralmente, mais 

impactos no território, uma vez que a capacidade de retenção do solo é muito menor, 

o solo já se encontra saturado, aumentando o escoamento superficial, que pode dar 

origem a cheias. 

No que diz respeito à precipitação máxima diária anual, os quantitativos de 

precipitação ocorreram nos meses de Inverno como é expectável. O menor 

quantitativo de precipitação diária máxima anual é de 18,1 mm com um período de 

retorno de um ano, enquanto o maior valor de precipitação máxima diária anual 

registado na serie é 163,7 mm com um período de retorno de 70 anos registado no 

mês de Novembro. 
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Capítulo III – Condições de escoamento e cheias na bacia 

hidrográfica do rio de Loures 
 

1. Informação geográfica para análise da bacia hidrográfica 
 

A cartografia utilizada no presente estudo encontra-se resumida no Quadro 3.1.  

Para o pré-processamento das variáveis recorreu-se a dois softwares de Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) – ILWIS Open 3.3 e ArcGIS 9.3 –, o primeiro para obtenção 

dos mapas e respectivas variáveis e o segundo para tratamento e exposição dos 

resultados. Ao longo trabalho a resolução utilizada é de 10 m (células de 100 m2). 

Todos os mapas utilizados nos diversos processos encontram-se no sistema de 

referenciação Datum 73 Hayford Gauss – IGeoE.  

 

1.1. Modelo Numérico de Elevação 
 

O Modelo Numérico de Elevação (MNE) foi criado com base na informação topográfica 

(Altimetria) à escala 1/25000, em que, a partir das curvas de nível, foi criada uma rede 

irregular de triângulos (TIN).  

O MNE assume uma importância que se destaca no contexto dos estudos de Geografia 

Física e, em particular, no estudo da dinâmica dos processos em bacias hidrográficas. O 

MNE constitui “um dos mais importantes temas para o processo de análise de 

susceptibilidade” (Reis et al., 2003), e dele são derivados elementos como a posição 

relativa dos relevos, a exposição aos fluxos pluviogénicos, a altitude, o desnível e o 

declive (Ramos, 2009). A altitude e a exposição das vertentes constituem só por si 

factores determinantes no comportamento de diversos elementos climáticos. As 

características morfológicas como o declive, extensão, forma das vertentes e 

inclinação dos talvegues derivadas do MNE têm incidência directa nas condições de 

escoamento e de erosão (Reis, 2006). 

O MNE permitiu a obtenção dos mapas de altitude, declive e exposição das vertentes 

apresentaram-se no Capítulo 1, de caracterização, e a identificação e caracterização da 

rede de drenagem. 
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1.2. Solos, formações litológicas e ocupação do solo 
 

Os tipos de solos e as formações litológicas, à escala 1/25000, obtidos através da Carta 

de solos da DSRRN/DGRQA e da Carta Geológica de Portugal do INETI/LNEG, 

respectivamente, foram utilizadas numa primeira fase de caracterização no Capítulo 1; 

e numa segunda fase, o tipo de solo foi utilizado para a determinação do Número de 

Escoamento na bacia do rio de Loures e as formações geológicas foram utilizadas na 

identificação da permeabilidade, aplicada na determinação do modelo de 

susceptibilidade, apresentado mais adiante neste trabalho. 

A ocupação do solo, para além da caracterização da sua evolução a diversas escalas, 

antes efectuada, permitiu a obtenção e comparação do Coeficiente de Escoamento 

(CN) em duas datas distintas (escala 1/10000), para obtenção do Tempo de 

Concentração e Caudal de Ponta de Cheia segundo o método do Soil Conservation 

Service, assim como para determinação do coeficiente de rugosidade (coeficiente de 

Manning) para a modelação hidráulica. 

 

Quadro 3.1 – Cartografia utilizada na caracterização e análise da área de estudo. 

 
 



59 
 

2. Avaliação das condições de escoamento na bacia 

hidrográfica 
 

A análise das cheias e a avaliação da susceptibilidade a inundações pressupõem 

sempre o estudo de toda a bacia hidrográfica; daí a importância em delimitar a bacia 

hidrográfica do rio de Loures, bem como a caracterização das suas componentes 

biofísicas, de forma a conhecer todo o conjunto da rede hidrográfica, o seu 

comportamento e a forma como esta responde perante fenómenos de precipitação. 

O Tempo de concentração é considerado uma característica constante da bacia 

hidrográfica, independente das características das chuvadas, mas na dependência de 

diversos factores condicionantes (área, relevo, forma e características da rede de 

drenagem). Já a perda de precipitação na bacia é fundamentalmente condicionada 

pelas condições antecedentes de armazenamento de água no solo, coberto vegetal, 

uso do solo, tipo de solos e litologia. 

O comportamento dos cursos de água é influenciado por vários factores que dão 

origem a cheias, são divididos segundo Ramos (2005 e 2009) em desencadeantes, 

condicionantes e agravantes. O factor desencadeante refere-se essencialmente à 

precipitação, pois por muito propícia que uma bacia hidrográfica seja a cheias, se não 

ocorrer precipitações dificilmente ocorreriam cheias. Os factores condicionantes das 

cheias podem ser permanentes ou variáveis, influenciando o tempo de concentração 

numa bacia hidrográfica através da geometria, rede de drenagem, relevo, solo e 

subsolo, ou seja, determinam o grau de predisposição das bacias hidrográficas à 

ocorrência de cheias. Os factores agravantes podem ser naturais, devido a obstáculos 

transportados pelas cheias ou artificiais devido ao estreitamento artificial dos canais 

fluviais, à obstrução artificial e impermeabilização do solo. 

A avaliação dos caudais de ponta de cheia efectua-se com recurso a vários métodos 

tomando-se por base o método do Soil Conservation Service, por ser o método que 

entra em linha de conta com a ocupação do solo, permitindo uma análise a dois níveis 

temporais. 
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2.1.  Delimitação da bacia 
 

Define-se como bacia hidrográfica de um curso de água, relativa a uma dada secção, a 

área de terreno que contribui com as águas que nela se precipitam, para alimentar o 

caudal desse curso de água na secção considerada (secção de fecho da bacia). 

A área de estudo foi delimitada automaticamente em ambiente SIG no software ILWIS, 

com base no Modelo Numérico de Elevação (MNE), gerado a partir da altimetria 

1:25000, e melhorado com a hidrografia à mesma escala. De forma a incluir toda a 

bacia hidrográfica do rio de Loures, definiu-se como secção de referência um ponto na 

confluência com o Rio Trancão. 

 

2.2. Análise quantitativa das componentes biofísicas da bacia  
 

A análise quantitativa das bacias hidrográficas divide-se em: linear, areal e 

hipsométrica. A análise linear engloba os indicadores relativos à rede de drenagem, 

cujas medições são efectuadas ao longo das linhas de água. A análise areal engloba os 

indicadores nos quais intervêm medições planimétricas. A análise hipsométrica 

representa a terceira dimensão das bacias, ou seja, os indicadores dependentes do 

relevo. 

Os índices que se apresentam de seguida foram calculados em ambiente SIG e 

encontram-se descritos em Reis (1996) e Ramos (2009). 

 

2.2.1. Geometria 

 

Segundo Ramos (2009) no que diz respeito à geometria de uma bacia hidrográfica 

existem quatro componentes relevantes a ter em conta: a área (A), o perímetro (P), o 

comprimento (Cb) e a forma da bacia.  

O critério utilizado para obtenção do comprimento da bacia foi o comprimento do 

curso de água principal (Cp). A área e a forma da bacia são as características mais 

importantes no estudo do comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica. Em 

condições climáticas semelhantes, e em igualdade dos restantes factores, as bac ias 

que apresentam maior área, produzirão caudais de ponta mais elevados. Em 
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contrapartida, a tendência para grandes cheias será tanto mais acentuada, quanto 

mais próximo da forma circular for a bacia (Reis, 1996; Ramos, 2009).  

 

 A bacia hidrográfica do rio de Loures tem uma área de 153,5 km2 e um perímetro de 

69,1 km. Existem vários índices para determinar o factor de forma (Ff) da bacia. O 

factor de forma (Horton), Ff, varia entre 0,1 para bacias alongadas e 0,9 para bacias 

arredondadas. O índice de Gravelius ou coeficiente de compacidade, Kc, varia entre 1 

para bacias circulares e 1,6 para bacias compactas. O índice de circularidade (Miller), 

Ic, indica que quanto mais o resultado se aproximar de 1 (valor máximo), mais circular 

será a bacia. O Índice de alongamento (Schumm), Ia, varia entre 0 e 1, sendo que 

quanto mais próximo de 0 for o valor, mais alongada será a bacia. O índice de 

homogeneidade (Pinchemel), Ih, relaciona a bacia com uma forma oval, varia entre 0 

para bacias alongadas e 1 para bacias arredondadas. A formulação destes índices pode 

ser encontrada, por exemplo, em Reis (1996) e Ramos (2009). 

No Quadro 3.2 apresenta-se o resultado das características da geometria da bacia do 

rio de Loures. 

 
Quadro 3.2 – Parâmetros geométricos da bacia do rio de Loures. 

Parâmetros Valor 

Área (km2) (A) 153,5 

Perímetro (km) (P) 69,1 

Comprimento da bacia (km) (Cb) 22,6 

Factor Forma (Horton) (Ff) 0,3 

Índice de Gravelius (Kc) 1,56 

Índice de circularidade (Miller) (Ic) 0,4 

Índice de alongamento (Schumm) (Ia) 0,4 

Índice de Homogeneidade (Pinchemel) (Ih) 0,52 

 

 

O factor forma de Horton é de 0,3 e o índice de Gravelius ou de compacidade é de 

1,56; estes valores anunciam níveis de perigosidade a ter em conta, pois indicam que a 

bacia tem forma aproximadamente circular e, como tal, mais susceptível a cheias. 
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2.2.2. Rede de drenagem 

 

As características da rede de drenagem e as cheias estão interligadas. Uma bacia bem 

drenada, com uma rede de drenagem de baixa sinuosidade e com uma inclinação 

elevada, será mais favorável à ocorrência de cheias e produzirá rapidamente caudais 

de ponta elevados. 

A rede de drenagem pode ser caracterizada pela Hierarquia segundo Strahler, pela 

Magnitude segundo Shreve, pelo comprimento do curso de água principal, pela 

densidade hídrica e pela densidade de drenagem.  

A hierarquia segundo Strahler procura classificar os cursos de água por ordem de 

importância. Assim, os canais de ordem 1 são os que não possuem tributários, os de 

ordem 2 resultam da confluência de dois canais de ordem 1, os de ordem 3 resultam 

da confluência de dois canais de ordem 2 e assim sucessivamente (Ramos, 2009). No 

que diz respeito à magnitude nas bacias de drenagem, sob condições geomorfológicas 

e climáticas similares, o escoamento depende, em grande parte, do número de cursos 

de água nelas existentes. Ele será tanto maior quanto maior for o número de canais 

em funcionamento (Ramos, 2009). A magnitude de um curso de água é igual ao 

número de cabeceiras que lhes são tributárias, ou seja, na prática, estas correspondem 

ao número de canais de ordem 1, segundo o critério de Strahler. No estudo das cheias, 

a utilização conjunta da hierarquia e da magnitude da rede de drenagem deve ser 

implementada, pois os cursos de água com o mesmo nº de ordem, mas com diferentes 

magnitudes, respondem de forma diferente às cheias. 

Para a completa análise da rede de drenagem é importante determinar o 

comprimento do curso de água principal, que é a distância (em km) medida desde a 

sua cabeceira à sua desembocadura.  

Para além dos parâmetros anteriores, são igualmente importantes a densidade de 

drenagem (Horton), Dd, a densidade hídrica da bacia (Horton), Dh, e o coeficiente de 

torrencialidade, Ct. 

A densidade de drenagem exprime a relação entre o comprimento total dos cursos de 

água da bacia sejam eles perenes, sazonais ou ocasionais, e a área da sua bacia. Em 

condições similares a densidade de drenagem depende fundamentalmente do 
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substrato geológico e do relevo. Fornece uma indicação da eficiência da drenagem 

natural das bacias, sendo estas tanto mais bem drenadas quanto maior for o seu valor.  

Em igualdade dos restantes factores, as bacias com maior densidade de drenagem 

tenderão a estar mais sujeitas a cheias do que bacias com menor densidade de 

drenagem. 

A densidade hídrica representa a capacidade que a área tem em gerar novos cursos de 

água. Obtém-se a partir da relação entre o número total de cursos de água da bacia e a 

área da bacia. Segundo o critério de Strahler, o número de cursos de água corresponde 

aos de ordem “1”, portanto à magnitude de Shreve de uma bacia. 

O coeficiente de torrencialidade é um índice utilizado sobretudo em pequenas bacias, 

afectadas pelo escoamento torrencial. Resulta do produto entre a densidade 

hidrográfica e a densidade de drenagem. A torrencialidade de uma bacia será tanto 

maior quanto mais elevado for o valor do índice. 

 No Quadro 3.3 apresentam-se os valores das características da rede hidrográfica da 

bacia do rio de Loures. 

 

Para ser obtida a rede de drenagem é necessário efectuar alguns procedimentos a 

partir do modelo gerado. Em primeiro lugar, são calculados sentidos dos fluxos (em 

octantes), ou seja para que direcção flui o escoamento em cada uma das células da 

área (Figura 3.1). De seguida, e a partir das direcções, são calculadas as acumulações 

nas mesmas células (Figura 3.2).  
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Figura 3.1 – Direcção dos fluxos (em octantes) 

 
Figura 3. 2 - Acumulação de fluxos (nº de células) 

 

 

Quadro 3.3 – Características da rede de drenagem na bacia do rio de Loures. 

Parâmetros morfométricos Valor 

Hierarquia de Strahler 6 

Magnitude de Shreve 869 

Comprimento do curso de água principal (CAP) - Rio de Loures (L) (km) 22,6 

Comprimento total dos cursos de água (Ct) (km) 553,2 

Altitude mínima do CAP (m) 9,7 

Altitude máxima do CAP (m) 425 

Densidade de Drenagem (Horton) (Dd) (km/km2) 3,6 

Densidade Hídrica (Horton) (Dh) (nº de cursos de água/ km2) 5,7 

Índice de Torrencialidade 18,1 

 

A rede de drenagem foi obtida através de uma inquirição à base de dados, com base 

em uma função condicional. A expressão utilizada permite definir o valor de 

acumulação a partir do qual a rede é obtida. Desta forma foram testados valores de 

acumulação desde 100 células (1 ha) a 1000 células (10 ha). Optou-se pela acumulação 

de 300 células (30.000 m2 ou 3 ha), por ser a que se verificava mais próxima da rede 

vectorial de referência (1/25000) (Figura 3.3). Com base neste procedimento o rio de 
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Loures (canal principal) desenvolve-se ao longo de uma extensão de 22,6 km, até 

atingir a confluência com o rio Trancão. O comprimento total dos cursos de água é de 

553,2 km, o que perfaz uma densidade de drenagem da bacia hidrográfica de 3,6 

km/km2. Comparativamente com o trabalho de Leal e Ramos (2013) para várias bacias 

da AML-Norte, incluindo a bacia do rio de Loures, com uma densidade de drenagem de 

3,1 km/km2, pode-se considerar que a bacia hidrográfica não é uma bacia mal drenada.  

A bacia atinge ordem 6 na classificação de Strahler e uma magnitude de 1113 na 

classificação de Shreve, sendo uma rede de drenagem bastante ramificada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Rede de drenagem gerada a partir do MNE: com valores de acumulação de 300 
células (30.000 m2 ou 3 ha) (A); sobreposição, em dois sectores ampliados, entre a rede de 

drenagem gerada (a azul) e a rede vectorial (a verde) disponível à escala 1:25000 (B e C).  

 
 

 

A 

B 

C 
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2.2.3. Relevo 

 

O relevo influência de forma determinante o comportamento das bacias hidrográficas 

relativamente às cheias (Ramos, 2009). É avaliado a partir da determinação da 

amplitude altimétrica (m), das altitudes máxima e mínima (m), da relação de relevo de 

Shumm, do Índice de rugosidade (Melton) e da inclinação do curso de água principal, 

medida em % e em m/km. 

A amplitude altimétrica, D, corresponde à diferença entre a altitude do ponto mais 

elevado da bacia, AM, e a altitude mínima que corresponde à desembocadura da 

bacia, Am (Ramos, 2009). Este parâmetro tem influência sobre a energia potencial da 

água; o seu incremento conduz a um aumento da velocidade de escoamento.  

A Relação de relevo (Schumm), é a razão entre a amplitude altimétrica, D, da bacia e o 

comprimento da bacia, Cb, medido paralelamente ao curso de água principal. É um 

indicador da inclinação da bacia influenciando, por isso, a velocidade de escoamento. 

Quanto maior for a relação de relevo de uma bacia mais rápida é a chegada das águas 

à sua desembocadura. 

O índice de rugosidade (Melton), Ir, combina o declive e o comprimento das vertentes 

com a densidade de drenagem, expressando-se como número adimensional, que 

resulta do produto entre a amplitude altimétrica, D e a densidade de drenagem, Dd. 

Este índice será tanto maior quanto mais acidentada for a bacia e mais dissecada a 

bacia estiver pela erosão fluvial. As áreas potencialmente assoladas por cheias rápidas 

são possuidoras de elevados índices de rugosidade.  

Os resultados da análise das características de relevo na bacia hidrográfica do rio de 

Loures apresentam-se no Quadro 3.4. 

A bacia possui uma amplitude altimétrica de 421 m, com altitude máxima de 430 m 

(sector NO) e altitude mínima de 9 m (sector leste, na desembocadura).  

 
Quadro 3.4 – Características dos parâmetros do relevo da bacia hidrográfica do rio de Loures. 

Características Valor 

Altitude Máxima (m) (AM) 430 

Altitude Mínima (m) (Am) 9 

Amplitude altimétrica (m) (D) 421 

Relação de relevo (Schumm) (m/m) (Rr) 0,019 

Índice de Rugosidade (Melton) (Ir) 1119 
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A relação do relevo proposto por Schumm (1956) é de 0,019 m/m, valor baixo, 

sugerindo uma bacia hidrográfica com relevo relativamente suave e o índice de 

rugosidade de Melton é de 1119. 

 

2.3. Número de escoamento 
 

Os solos e o substrato geológico condicionam o escoamento superficial, as pontas de 

cheias e os fenómenos de erosão nas bacias hidrográficas, logo a carga sólida que os 

cursos de água podem transportar durante as cheias (Ramos, 2009). Os primeiros 

constituem a película superficial das bacias e influenciam o escoamento destas através 

da sua espessura e textura; por sua vez, o segundo influencia o escoamento através de 

litofácies, da estrutura e da rede de falhas e fracturas (Ramos, 2009). 

Para se quantificar o número de escoamento (CN) é habitual recorrer-se à classificação 

hidrológica dos solos. De acordo com a classificação apresentada pelo Soil 

Conservation Service (SCS) os solos podem ser classificados em quatro tipos – A, B, C e 

D –, com capacidade crescente de gerar escoamento à superfície do terreno (Quadro 

3.5). 

 
Quadro 3.5 – Classificação hidrológica dos solos segundo o SCS (adaptado de Lencastre e 

Franco, 1992). 

Tipo de 
solo 

Características dos solos 

Grupo A 
Baixo potencial de escoamento superficial. Solos dando origem a baixo escoamento directo, 
ou que apresentam permeabilidade bastante elevada. Inclui areias com bastante espessura, 
e com pouco limo ou argila, e arenitos com bastante espessura e muito permeáveis. 

Grupo B 
Potencial de escoamento superficial abaixo da média . Solos menos permeáveis que os do 

tipo A mas com permeabilidade superior à média. Inclui fundamentalmente solos arenosos 
menos espessos que os do grupo A. 

Grupo C 

Potencial de escoamento superficial acima da média. Solos originando escoamentos directos 
superiores à média e superiores aos originados pelos grupos anteriores. Inclui solos pouco 
espessos e solos com quantidades apreciáveis de argilas, se bem que menos do que os do 

grupo D. 

Grupo D 
Elevado potencial de escoamento superficial. Solos com argilas expansivas e solos pouco 

espessos, com sub-horizontes quase impermeáveis que originam elevado escoamento 
directo. 

 

De acordo com a classificação anterior, determinou-se o número de escoamento com 

base no cruzamento do tipo de solo da Carta de Solos de Portugal (1/25000) e na 
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cobertura do solo a duas escalas temporais relativas ao POS 1995 e ao POS 2007 

(Quadro 3.7 e 3.8). Para tal utilizou-se as indicações para regiões agrícolas, urbanas e 

suburbanas e para maior pormenor das regiões rurais, segundo o SCS (Correia, 1984b).  

Com base na análise da bacia relativamente ao tipo de ocupação do solo e ao tipo de 

solo, optou-se pelas condições antecedentes de humidade – AMCII (Quadro 3.6), com 

base na média ponderado do CN, posteriormente utilizado no cálculo do tempo de 

concentração e do caudal de cheia. 

 

Quadro 3.6 - Definição das condições antecedentes de humidade (Correia 1984b). 

Número de 
escoamento 

Características 

CNI Situação em que os solos estão secos mas não no ponto de emurchecimento. A consideração 
deste caso é pouco recomendável para estudos de caudais de cheia. 

CNII 
Situação média em que, segundo MOREL-SEYTOUX e VERDIN 1980, a humidade do solo deve 
corresponder aproximadamente à capacidade de campo. Esta situação corresponde 

provavelmente às condições de humidade antecedentes de cheias de pequenas dimensões. 

CNIII 
Situação em que ocorreram precipitações consideráveis nos cinco dias anteriores e o solo se 
encontra quase saturado. Esta é a situação mais propícia à formação de maiores cheias e 
portanto aquela que se reveste de maior importância para projecto. 

 

Quadro 3.7 – Número de escoamento calculado com base nos dados do tipo de solos e da 
ocupação do solo (1995) na bacia hidrográfica de Loures. 

 

Tipo de solo 

 

Tipo A Tipo B  Tipo C Tipo D 

Ocupação do solo 
Área 
(%) 

CN 
Área 
(%) 

CN 
Área 
(%) 

CN 
Área 
(%) 

CN 

Espaços vazios 1.4 68 1.5 79 2.9 86 2.2 89 

Matos e incultos 1.6 46 3.2 68 9.8 78 11.5 84 

Núcleos em espaço rústico 0.2 59 0.4 74 0.3 82 0.3 86 

Povoamentos florestais 0.4 45 5.6 66 0.3 77 0.1 83 

Áreas Agrícolas 3.1 62 4.7 71 4.5 78 4.3 81 

Áreas de Baixas Aluvionares 2.8 72 0.2 74 0.4 72 1.9 72 

Áreas de indústria, comércio, logística e 
armazenagem 

0.4 89 0.1 92 0.5 94 0.7 95 

Áreas edificadas compactas 0.2 100 0.0 100 0.4 100 2.8 100 

Áreas edificadas dispersas 0.2 100 0.3 100 0.3 100 0.7 100 

Áreas edificadas fragmentadas e não estruturadas 3.3 100 7.2 100 7.4 100 12.0 100 

Área total (%) 13.6 
 

23.2 
 

26.7 
 

36.6 
 

         
Número de escoamento ponderado da bacia hidrográfica CNII = 84.4 
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Quadro 3.8 – Número de escoamento calculado com base nos dados do tipo de solos e da 
ocupação do solo (2007) na bacia hidrográfica de Loures. 

 

Tipo de solo 

  Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Ocupação do solo 
Área 
(%) 

CN 
Área 
(%) 

CN 
Área 
(%) 

CN 
Área 
(%) 

CN 

Espaços vazios 2,8 68 1,4 79 2,3 86 5,3 89 

Matos e incultos 1 46 4,1 68 6,9 78 6,5 84 

Núcleos em espaço rústico 0,3 59 0,2 74 0,6 82 0,7 86 

Povoamentos florestais 0,4 45 6,5 66 0,5 77 0,8 83 

Áreas Agrícolas 2,4 62 2,6 71 7,9 78 6,1 81 

Áreas de Baixas Aluvionares 0,9 72 0,2 74 0,2 72 0,1 72 

Áreas de indústria, comércio, logística e 
armazenagem 

0,6 89 0,2 92 0,7 94 0,6 95 

Áreas edificadas compactas 0,3 100 0,9 100 0,4 100 4,8 100 

Áreas edificadas dispersas 1 100 1,3 100 1,2 100 2,1 100 

Áreas edificadas fragmentadas e não estruturadas 3,8 100 5,9 100 6,1 100 9,7 100 

Área total (%) 14 

 
23 

 
27 

 
37 

 
         

Número de escoamento ponderado da bacia hidrográfica CNII = 85,4 

 

 

Mais adiante, no capítulo da modelação hidráulica, uma vez que foi necessária uma a 

análise mais detalhada ao nível das sub-bacias, apresentar-se-ão para cada uma delas 

um valor de CN, tempo de concentração e caudal de ponta.  

 

2.4. Tempo de concentração e de resposta da bacia 
 

O tempo de concentração (Tc) de uma bacia hidrográfica é o tempo necessário para 

que toda a sua área contribua para o escoamento superficial na secção da bacia, ou 

seja, é o tempo necessário para que uma gota de água no ponto hidraulicamente mais 

afastado da bacia chegue à secção de saída. Este parâmetro é, por isso, essencial para 

avaliar o caudal máximo de cheia. O tempo de concentração pode ser influenciado por 

diferentes ocupações da bacia hidrográfica, desde que tais ocupações alterem as 

características do movimento de que resulta a concentração da água na secção de 

referência da bacia (Portela et al., 2000).  
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O tempo de resposta (Tr) das bacias hidrográficas é o intervalo de tempo definido pelo 

centro da gravidade da precipitação útil e a ponta do hidrograma (Quadro 3.9).  

 
Quadro 3.9 – Tempo de concentração (Tc), com base em diferentes métodos empíricos, e 

tempo de resposta (com base no valor do Tc adoptado), da bacia hidrográfica do rio de Loures 
(na confluência com o rio Trancão). 

Método Fórmula Variáveis 
Tc 

(Horas) 

Kirpich  
385,0

77,0

0663,0
i

L
hT b

c   Lb – Comprimento curso de água 
principal, em km 

i – desnível máximo, em metros  
I – Inclinação média do curso de 

água principal (%) 

hm - altura média da bacia, em 
metros 

Ab – área da bacia, em km
2

 

5,08 

5h05m 

Giandotti  
m

bb

c
h

LA
hT

80,0

5,14 
  

5,09 

5h05m 

Temez  
76,0

25,0
3,0 










I

L
mT b

c  
6,84 

6h50m 

George 
Ribeiro 

 
   04,0

1002,005,1

16

IP

L
mTc


  

I – Inclinação média do curso de 
água principal, em m/m 
P - relação entre a área coberta por 
vegetação e área total da bacia (P= 

0.27 ou 27%) 

6,20 

6h12m 

Soil 
Conservation 

ervice 5,0

7,0

8,0

8,0 .1000

9
1000

.

.
3038,0

100
)(

i

CN
L

mTc











  

i  – declive médio da bacia (%) 
CN – número de escoamento  
L – Comprimento curso de água 
principal, em metros 

7,89 

7h53m 

Adoptado 
Soil Conservation Service (POS 1995) 8h55m 

Soil Conservation Service (POS 2007) 7h53m 

Tempo de 
Resposta cr TT 6,0  

POS 1995 
5,35 

5h21m 

POS 2007 
4,73 

4h44m 

 

 

Considerando que existem numerosos métodos para o cálculo do tempo de 

concentração e tratando-se de uma bacia pouco urbanizada na metade montante e a 

metade jusante contendo extensas áreas não urbanas, por exemplo a várzea de 

Loures, espera-se que o tempo de concentração possa também ser influenciado por 

diferentes ocupações da bacia hidrográfica. Assim, admite-se que o aumento da área 

com ocupação urbana possa resultar numa diminuição de Tc por promover a 

concentração rápida da bacia, fundamentalmente como resultado do aumento da área 

impermeável que oferece menor resistência ao escoamento (Portela et al., 2000). Foi 

neste sentido que se adoptou o tempo de concentração proposto pelo SCS, que 

exprime a diminuição do tempo de concentração em consequência do aumento da 
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área urbanizada (SCS, 1972, in Portela et al., 2000), e verificado na aplicação do 

método a dois períodos com modificações na área urbana para toda a bacia 

hidrográfica (Quadro 3.8) e para cada das 4 sub-bacias no capítulo 4. 

Uma vez que a bacia do rio de Loures é considerada uma bacia de pequena dimensão 

(153,5 km2), com forma a tender para circularidade, a diminuição dos tempos de 

concentração e de resposta, de 8h55m para 7h53m e de 5h21m para 4h44m, 

respectivamente, induzida pelo aumento das áreas impermeabilizadas verificado de 

1995 e de 2007 (Quadro 3.9), leva a que seja uma bacia propícia à ocorrência de cheias 

rápidas. 

 

3. Caudal de ponta de cheia 
 

Neste ponto, determinou-se o caudal de ponta de cheia para a bacia hidrográfica do 

rio de Loures, com base em vários métodos de avaliação empíricos, não cinemáticos e 

cinemáticos. Estes métodos são aplicados a cursos de água que não dispõem de 

registos hidrométricos ou em que o seu número é insuficiente. 

Os primeiros não entram em conta com o tempo de concentração; já os segundos 

consideram o tempo de concentração e a chuvada crítica - chuvada uniforme 

susceptível de causar o maior valor de caudal de ponta.  

Por outro lado, a fiabilidade dos resultados seria maior se fossem utilizados métodos 

estatísticos e de correlação hidrológica. A aplicação destes métodos torna-se difícil, 

por um lado pela insuficiência de registos de caudais em séries suficientemente 

extensas que proporcionem uma adequada representatividade e, por outro lado, pelo 

pouco valor significativo que teriam uma vez que a acção do homem vai alterando as 

condições do coberto vegetal, e até de geomorfologia, modificando as condições do 

escoamento. 

Tendo em conta a dimensão e características da bacia hidrográfica do rio de Loures, os 

métodos empíricos não cinemáticos escolhidos foram os de Loureiro (1984) e de 

Portela e Dias (2003) e os métodos empíricos cinemáticos foram o da fórmula 

Racional, o de Torraza – Giandotti e o do SCS.  
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3.1.  Precipitação 
 

No estudo das cheias rápidas, os dados relativos à precipitação (factor desencadeante) 

é de grande importância, com particular incidência para os valores críticos em 24 

horas, para determinada frequência, e para os valores críticos para chuvadas com 

duração igual ao tempo de concentração.  

A designação de precipitações intensas está associada à ocorrência de volumes 

precipitados significativos nos incrementos de duração de chuvada usuais (de 5 

minutos a um ou dois dias) (Brandão et al., 2001). 

As curvas de intensidade-duração-frequência (IDF) estabelecem a relação entre a 

intensidade, a duração e o período de retorno de uma dada chuvada. Brandão et al. 

(2001) apresentam curvas IDF para 27 postos udográficos em Portugal Continental, a 

partir do tratamento estatístico das séries anuais de intensidade de precipitação 

máxima nos respetivos postos. 

Estas curvas resultaram do ajustamento às série em estudo de uma curva do tipo 

potencial dada por: 

 
b

ptaI  , em que 

 

I – Intensidade de precipitação (mm/h); 

tp – duração da precipitação em minutos; 

a e b – constantes que dependem do período de retorno e da duração da chuvada. 

 

No presente estudo, devido à sua proximidade e por ter sido uma das estações na base 

do estudo no Capítulo 2, adoptaram-se os valores das curvas IDF pertencentes ao 

posto udométrico de São Julião do Tojal (extraídos de BRANDÃO et al., 2001) (Quadro 

3.10). 
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Quadro 3.10 - Parâmetros a e b da curva IDF para São Julião do Tojal e respectivas intensidades 
de precipitação, calculadas para Tc=8,92h (535 minutos) e Tc=7,53h (452 minutos), 

correspondentes, respectivamente, aos POS1995 e POS2007. 

Válida para as durações 6h< t < 48h 

Período de 
retorno (anos) 

(a) (b) 

Intensidade (mm/h) 

POS 1995 
(Tc = 8,92h)  

POS 2007 
(Tc = 7,53h)  

5 812,46 -0,753 7,2 8,1 

10 1122,7 -0,770 8,9 10,1 

50 1837,5 -0,792 12,7 14,5 

100 2147,2 -0,797 14,4 16,4 

 

 

3.2. Avaliação dos caudais de ponta de cheia 

3.2.1. Métodos empíricos não cinemáticos  

 

Os métodos empíricos não cinemáticos são métodos de predeterminação de pontas de 

cheias com base em observações a partir de outras bacias hidrográficas; entram em 

linha de conta apenas com a área de drenagem total. Segundo Ramos (2009), podem 

especificar ou não períodos de retorno. Apresentam-se os métodos de Loureiro (1984) 

e Portela e Dias (2003) aplicados especificamente a Portugal Continental. 

 

a) Método de Loureiro 

 

Este método baseia-se na correlação entre valores de caudais máximos instantâneos 

anuais, determinados para 55 estações hidrométricas a partir da lei de Gumbel, com 

características físicas das próprias bacias, para diversos períodos de retorno (Loureiro, 

1984). A fórmula de Loureiro permite transpor, para as bacias com características 

análogas, mas sem registos hidrométricos, a avaliação de um caudal de cheia com 

determinado período de retorno. 

 
Qp = CAz 

 

Em que: 
Qp – é o caudal de ponta de cheia em m3/s; 

C - é um parâmetro regional, relacionado com o período de retorno;  
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Z – é um parâmetro regional, relacionado com as características físicas da bacia (0,466 
para a “zona” T6, onde se insere a bacia hidrográfica do rio Trancão); 

A – é a área da bacia hidrográfica em km2. 
 

 

Quadro 3.11 – Valor C para os diferentes período de retorno, T considerados. 

Períodos de retorno, (T) 5 10 50 100 

Valor de C 19,17 26,26 42,22 48,27 

 

 

b) Método de Portela e Dias 

 

Este método, mais recente, considerou os caudais máximos instantâneos anuais de 

120 estações hidrométricas e a proposta de regionalização obedece aos limites das 

bacias hidrográficas (Portela e Dias, 2003). 

Neste método, são consideradas 6 regiões, em que a bacia hidrográfica do rio Trancão 

(e, logo, da sub-bacia do rio de Loures) se enquadra na região da Bacia hidrográfica do 

rio Tejo. 

 

Após o cálculo da área da bacia hidrográfica e da identificação da região hidrográfica 

em que esta se insere, a metodologia de cálculo, que conduz à estimativa de caudais 

de ponta de cheia em secções não monitorizadas de Portugal continental, desenvolve-

se em 3 fases: 

i. Leitura, na curva regional de distribuição de frequências referente à anterior 

região, do valor da relação Qt/Q2,233 correspondente ao período de retorno, T, 

para o qual se pretende estimar o caudal de ponta de cheia, Q t (Figura 3.4); 

ii. Leitura, na curva que, para a região, relaciona áreas de bacias hidrográficas com 

índices de cheias, do valor deste índice Q2,33 (média dos caudais máximos 

instantâneos anuais), correspondente à área (A) obtida em i. 

Q2,33=1,982 A0,549 para a bacia hidrográfica do rio Tejo, ou seja, Q2,33= 31,43 m3/s. 

 

iii. Obtenção do caudal de ponta de cheia pretendido, Qt, por multiplicação 

dos valores de QT/Q2,33 e de Q2,33 respectivamente obtidos em i) e ii). 
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Figura 3.4 – Curva regional de distribuição de frequências da bacia hidrográfica do rio Tejo 

(Portela e Dias, 2003). 

 

 
Quadro 3.12 - valor da relação Qt/Q2,233 correspondente aos diferentes períodos de retorno, 

T considerados. 

Períodos de retorno, (T) 5 10 50 100 

QT/Q2,33  1,75 2,35 4,00 4,88 

 

 

3.2.2.  Métodos empíricos cinemáticos  

 

Os métodos empíricos cinemáticos entram em linha de conta com o tempo de 

concentração e a chuvada crítica. 

Para estimar os caudais de máxima cheia necessários aos cálculos que permitirão dar 

resposta ao objetivos do presente estudo utilizaram-se três métodos distintos: 

 Racional; 

 Turazza – Giandotti; 

 Soil Conservation Service (SCS), adaptado por Correia (1984).  

 
 

a) Método Racional 

 

Aplicado a pequenas bacias (A<25km2), requer o conhecimento da área de estudo, do 

tipo de ocupação do solo, do tempo de concentração (Tc) e das curvas IDF para um 

dado período de retorno. 

A bacia hidrográfica do rio de Loures, apesar de ser uma pequena bacia, no que diz 

respeito à área de influência do método racional é consideravelmente superior. Uma 
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vez que a bacia foi dividida em 4 sub-bacias (ver Figura 1.4), para efeitos de modelação 

hidráulica (Cap. IV), aplicou-se o método a cada uma das 4 sub-bacias (Quadro 3.13) de 

forma à obtenção do caudal de ponta para toda a bacia. 

6.3

CiA
Qp 

, em que 

Qp – é o caudal de ponta de cheia em m3/s; 
C – é o coeficiente de escoamento superfície, varia de 0 a 1 (ver Anexo 2 Quadro 1) 

i – é a intensidade da precipitação com duração igual ao Tc da bacia (mm/h); 
A – é a área da bacia em km2. 
 

O coeficiente de escoamento, C é adoptado em função da permeabilidade do terreno. 

Na bacia a ocupação do solo não é uniforme, o que levou a calcular-se um coeficiente 

de escoamento aplicável a toda a bacia hidrográfica resultante da aplicação de uma 

média ponderada conforme as distintas ocupações do solo existentes na área. 

 
 

Quadro 3.13 – Caudal de ponta da aplicação do método Racional a cada sub-bacia da bacia 
hidrográfica do rio de Loures 

 
Bacia Hidrográfica 

Período de 
retorno, T 

Póvoa 
Pinheiro de 

Loures 
Loures Fanhões 

5 139,9 46,4 63,9 51,4 

10 172,8 57,6 79,2 64,2 

50 245,6 82,2 112,7 92,1 

100 276,8 93,1 127,6 104,5 

 

A partir da análise do quadro 3.13 verifica-se que a sub-bacia da Póvoa, apesar de ser a 

bacia com maior área (46,97 km2) é a que apresenta tempos de concentração mais 

baixos, facto que entra em linha de conta com o coeficiente de escoamento superficial. 

A bacia da Póvoa é também a bacia mais urbanizada das 4 sub-bacias, e por isso com 

um escoamento superficial mais elevado. 

b)  Método de Turazza – Giandotti 

 

É um método muito utilizado na avaliação do caudal de ponta de cheia em Itália e 

também em Portugal, onde é consagrado no regulamento das pequenas Barragens. 
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Tem uma estrutura semelhante à fórmula racional, com a particularidade do 

coeficiente de escoamento ser determinado pela área da bacia. 

tc

hA
Qp

..
 , em que 

Qp – é o caudal de ponta em m3/s; 

A – é a área da bacia em km2; 

λ – é um parâmetro em função de A (Quadro 3.14);  

h – é a precipitação máxima em mm, correspondente ao tempo de concentração e a 

um determinado período de retorno estatístico, 

tc – é o tempo de concentração da bacia em horas. 

 

Quadro 3.14 – Parâmetro λ da fórmula de Giandotti para o cálculo do caudal de ponta de 
cheia.  

Área da bacia em km2 λ 

< 300 0,346 

300 – 500 0,277 

500 – 1000 0,197 

1000 – 8000 0,100 

8000 – 20 000 0,076 

20 000 – 70 000 0,055 

 
 

Segundo Ramos (2009), esta fórmula apresenta alguns problemas nos valores de λ 

para bacias com A<500 km2 uma vez que os valores equivalentes aos da fórmula 

racional ultrapassam o valor de 1 (Quadro 3.14), o que não faz sentido. Por esse 

motivo, Quintela (1984) sugere que se utilize λ=0,224, para A<500 km2, tendo sido o 

adoptado no presente trabalho.  

 
 

c) Método do Soil Conservation Service 

 

Este método de estimação proposto por Correia (1984a) baseia-se no método do Soil 

Conservation Service (SCS) ao nosso País, em pequenas bacias naturais e urbanas. Esta 
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metodologia simplificada admite que a precipitação útil se distribui uniformemente 

sobre toda a bacia e tem intensidades constantes (uniforme no espaço e no tempo).  

tp

huAk
Qp

6.3

..
 , em que 

Qp – é o caudal de ponta de cheia; 

K – é um factor de ponta, em função do declive da bacia (pode variar entre 1, no caso 

de bacias muito declivosas, e 0,5 no caso de bacias muito planas; nos cálculos 

correspondentes ao presente trabalho utiliza-se k=0,80); 

A – é a área da bacia em km2; 

hu – é a precipitação útil em mm; 

tp – é o tempo de crescimento em horas; 

 
SIP

IP
h

a

a
u






2

, em que 

P – é a precipitação total caída na bacia durante o intervalo de tempo, t em mm;  

Ia - exprime as perdas iniciais por infiltração em mm; 

S – é a capacidade máxima de retenção em mm. 

 

254
CN

40025
S   ou CN25

N

40025
S  , em que 

 
CN - é o número de escoamento, que depende do tipo hidrológico do solo, da sua 

utilização e das condições de superfície. Para o presente estudo, adopta-se para CNII 

os valores de 84,4 (POS 1995) e de 85,4 (POS 2007), determinados anteriormente no  

ponto 2.3. 

 

As perdas iniciais por infiltração dependem do número do escoamento, CN, e da 

intensidade de precipitação, I. Para valores do número de escoamento superiores a 75, 

Correia  (1984) adota a seguinte expressão: 

 

8.052-IN0.08051

91.1806129.36180691.0
I

2

a





C

CNCN
, em que 

 

 I – é a intensidade de precipitação (mm/h) durante o tempo tp na bacia, dada por: 
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tp
I

P
  

O tempo de crescimento ou tempo de ponta, tp, é calculado através da seguinte 

expressão: 

 

tctrtp 6,0.
2

1  , em que 

tr – é a duração da precipitação útil em horas; 

tc – é o tempo de concentração da bacia em horas; 

 

A duração da chuvada útil é função das perdas iniciais por infiltração, Ia, e da 

intensidade de precipitação total, I. 

I

I
-ttr a , 

em que, t e tr se expressam em horas, Ia em mm e I em mm/hora. 

 

3.2.3.  Síntese dos resultados para o caudal de ponta na bacia e sub-
bacias hidrográficas do rio de Loures 

 
Nos dois pontos anteriores recorreu-se à análise do caudal de ponta de cheia com 

recurso a métodos empíricos cinemáticos e não cinemáticos. Estes métodos permitem-

nos ter uma noção geral da ordem de grandeza dos valores de caudal de ponta 

esperados para bacias hidrográficas com características semelhantes. 

Os caudais de ponta encontrados para a bacia hidrográfica do rio de Loures são os que 

se encontram no Quadro 3.15.  

 
 

Quadro 3.15 – Caudais de ponta de cheia (m3/s) para a bacia hidrográfica do rio de Loures (na 
confluência com o rio Trancão), obtidos a partir de métodos empíricos, para diferentes 

períodos de retorno. 

Períodos de 
retorno (anos) 

Loureiro Portela e Dias Racional Turazza - Giandotti 
SCS 

POS 1995 POS 2007 

5 200,15 55,00 301,6 270,5 113,74 136,6 

10 274,17 73,96 373,8 336,6 164,22 193,9 

50 440,80 125,7 532,6 400,7 276,44 322,8 

100 503,97 153,4 602,0 481,1 327,08 381,0 
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Apresentam-se de modo comparativo, os resultados dos diferentes métodos empíricos 

anteriormente descritos. Os resultados revelam uma grande amplitude de variação 

entre os diferentes métodos.  

Os métodos empíricos não cinemáticos são de aplicação mais simples, consideram 

apenas os parâmetros geométricos da bacia hidrográfica. O método de Portela e Dias é 

o método que se afasta mais dos outros métodos, com valores de caudal 

relativamente baixos. O método de Loureiro aproxima-se bastante dos métodos 

empíricos cinemáticos.  

0s métodos empíricos cinemáticos têm a vantagem de permitir o recurso à utilização 

de características biofísicas da bacia, como o número de escoamento (CN) e o 

coeficiente de escoamento superficial (C). Os métodos Racional e SCS, que entram em 

linha de conta com as condições de ocupação do solo (C e CN), apresentam grande 

discrepância entre si. Do ponto de vista hidráulico, a grande limitação do método 

racional reside no facto deste considerar que o caudal de ponta de cheia só ocorre 

quando toda a bacia está a contribuir para o escoamento, assim como a sua 

aplicabilidade não ser recomendada a bacias com áreas inferiores a 25 km2, como 

referido anteriormente. 

 Os métodos Racional e Turazza - Giandotti são os métodos que apresentam menor 

amplitude entre eles, com cerca de 30 m3/s e são também os que apresentam maiores 

valores de caudal de ponta. 

O caudal de ponta com base método do SCS aumenta de cerca de 23, 30, 46 e 54 m3/s 

para os períodos de retorno de 5, 10, 50 e 100 anos respectivamente. 

A nítida heterogeneidade dos resultados pode dever-se, sobretudo, ao peso que as 

diferentes variáveis apresentam, como o relevo, ocupação do solo, coberto vegetal, 

geologia, ocupação humana, etc. 

Dos vários métodos de determinação do caudal cheia optou-se pelo SCS, por ser o 

único que entra em linha de conta directo com a ocupação do solo (CN) na bacia, 

permitindo comparar diferentes caudais de ponta para datas distintas e aplicado mais 

a frente na modelação hidráulica (Capítulo 4). 
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4. As cheias na bacia hidrográfica do rio de Loures 
 

Em Portugal, as cheias foram a catástrofe natural mais mortífera do século XX (Ramos 

e Reis, 2001).   

As pequenas bacias hidrográficas situadas na periferia de Lisboa são frequentemente 

atingidas por episódios de cheia, sendo a Área Metropolitana de Lisboa (AML), e 

particularmente a AML-Norte, a região do País onde as suas consequências foram mais 

devastadoras durante os últimos 50 anos. Neste contexto, destaca-se a bacia 

hidrográfica do rio de Loures, com vasto historial de ocorrências de cheias, o que 

constituiu, em grande parte, a motivação para a realização deste trabalho.  

 

4.1. Conceitos gerais sobre cheias  
 

Chow (1956) defendia que as cheias são um fenómeno hidrológico extremo, de 

frequência variável, natural ou induzido pela ação humana, que consiste no transbordo 

de um curso de água relativamente ao seu leito ordinário, originando a inundação dos 

terrenos ribeirinhos. As inundações, por sua vez, são um fenómeno igualmente 

hidrológico, de frequência variável, natural ou induzido pela acção humana, que 

consiste na submersão de uma área usualmente imersa, o que pode ser consequência 

directa das cheias ou de outros fenómenos extremos. Deste modo, todas as cheias 

provocam inundações, mas nem todas as inundações são provocadas pelas cheias. 

As cheias são fenómenos hidrológicos temporários, enquanto as inundações (na sua 

maioria temporárias) podem ser definitivas (à escala de vida humana), como é o caso, 

por exemplo, da subida eustática do nível do mar, devido ao aquecimento global que 

está a submergir terrenos costeiros (Ramos, 2009). 

Existem 4 tipos de inundações em função das suas causas: inundação fluvial, 

inundação de depressão topográfica, inundação costeira e inundação urbana (Ramos, 

2009). O presente estudo apenas se debruçou em inundações devido a cheias 

(inundações fluviais), ou seja aquelas que ocorrem devido ao transbordo de um curso 

de água. Estas, por sua vez, podem ser divididas 9 tipos de inundações (Quadro 3.16).  
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Quadro 3.16 - Tipos de inundações devidas a cheias (Ramos, 2009) 

Tipos Causa Factor desencadeante 

Cheia lenta (pluvial) Climática Chuvas prolongadas 

Cheia rápida (pluvial) Climática Chuva intensa 

Cheia de fusão da neve Climática Subida da temperatura na primavera 
Cheia de efeito combinado 

(fusão + chuva) 
Climática Subida da temperatura + chuva intensa 

Cheia de fusão do gelo Geológica Erupções vulcânicas 

Cheia costeira Climática e marinha 
Escoamento fluvial elevado + efeito das marés ou 

escoamento fluvial elevado + efeito das marés + storm surge  

Cheia de obstáculo Geomorfológica Movimento de vertente de obstrução ao escoamento fluvial 

Cheia de derrocada natural Hidrogeomorfológica Cedência de obstáculo natural 

Cheia de derrocada artificial Antrópica Ruptura de barragem 

 

À escala continental, as causas das cheias dependem sobretudo das zonas ou das 

regiões climáticas onde as bacias hidrográficas se inserem, ou seja, das características 

do clima. 

Na bacia hidrográfica do rio de Loures as inundações são devidas a cheias pluviais, as 

quais podem ser lentas ou rápidas (Quadro 3.16). As cheias lentas devem-se a 

precipitações acumuladas com duração de dias, semanas e até meses; estas são 

características de grandes bacias hidrográficas à escala Ibérica. Por sua vez, as cheias 

rápidas são devidas a precipitações intensas, que ocorrem em apenas algumas horas 

ou minutos, sendo características de pequenas e médias bacias hidrográficas (Ramos e 

Reis, 2001), tal como a bacia em estudo. As cheias rápidas são as mais perigosas 

porque ocorrem subitamente, apanhando as populações de surpresa (Ramos, 2009). 

 

4.2. O histórico das cheias na bacia hidrográfica do rio de Loures 
 

Uma vez que as cheias na bacia hidrográfica do rio de Loures são episódios bastante 

frequente, apresenta-se de seguida a informação relativa às ocorrências de cheias na 

bacia, tendo como fontes as bases de dados DISASTER (Zêzere et al., 2014), Projecto de 

Controlo de Cheias na Região de Lisboa (PCCRL) e Direcção-Geral de Recursos e 

Aproveitamentos Hidráulicos (DGRAH) extraídos do Atlas da Água (SNIRH) (Quadros 

3.17 e 3.18). Do numeroso histórico de ocorrências conhecido, consideraram-se os 

eventos de 1967 e de 1983 e 2008 como os mais graves e cujas consequências 
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humanas e materiais foram enormes, com particular destaque para o primeiro destes 

eventos (Leal, 2011). 

A primeira cheia para a qual se encontrou referências ocorreu a 25 de Novembro de  

1865, sendo a única registada no século IXX. Segundo a base de dados DISASTER 7 há 

registo de duas ocorrências, perto da Ponte de Lousa e na rua Fria com registo de 6 

mortes (notícia do Diário de Notícias). 

É no século XX, naturalmente, que ocorre o maior registo de ocorrências. A 6 e 9 de 

Janeiro de 1936 ocorreram 1 e 3 evacuações respectivamente, ambas na Rua 28 de 

Maio. No dia 20 de Novembro do ano seguinte foram evacuados 4 pessoas na Póvoa 

de Santo Adrião. 

Novo registo a 13 de Dezembro de 1951, na Azinhaga do Porto do Lumiar, com 3 

evacuados, e no ano seguinte mais 6 evacuados no Bairro das Patameiras. Em 1953, no 

Barro foram evacuados 36 pessoas; 10 anos depois, a 14 de Dezembro houve apenas 

registo de 1 evacuado em Pombais. Em 1964, a 15 de Janeiro verificaram-se 2 

evacuados em Loures. Em 1966, foi o ano desde o início do século com o maior 

número de ocorrências consecutivas. A 14 de Janeiro, há registo de 5 evacuados no 

Bairro da Urmeira, e um evacuado na Rua do Neto. A 12 de Janeiro houve registo de 1 

morto, 1 ferido e 1 evacuado na Estrada do desvio e mais 3 evacuados em Pombais. 

Para a ocorrência do dia 18 de Fevereiro, do mesmo ano, há registo de 3 evacuados no 

Bairro de Santa Maria e a mais 2 evacuados no Bairro de Santo António.  

As cheias rápidas de 1967 ficaram na história dos últimos 50 anos em Portugal, 

essencialmente pelo número de mortes contabilizados. A cheia foi especialmente 

catastrófica, por ter ocorrido, em grande parte, na periferia de Lisboa (área de Loures), 

numa área de grande densidade populacional. 

Estas cheias ocorreram na madrugada de 26 de Novembro devido a precipitações 

provocadas por uma depressão convectiva formada na região da Madeira, resultante 

da interacção das circulações polar e tropical (Ramos e Reis, 2001). A esta depressão, 

segundo Ferreira (1985; em Leal, 2011), juntou-se uma frente fria muito activa 

proveniente dos Açores (noroeste) e uma advecção de ar quente dirigida pelo jet 

subtropical vinda de sudoeste fazendo-a deslocar-se para nordeste em direcção a 

                                                 
7
 http://riskam.ul.pt/disaster/ 
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Lisboa. A base de dados DISASTER, faz referência a 7 ocorrências, noticiadas pelo 

Diário de Notícias; a 25 de Novembro de 1967 verificaram-se 3 feridos e 3 evacuados 

no Paió. Foi no Bairro da Urmeira que esta cheia foi mais trágica, com registo de 24 

mortos, 320 feridos e 680 desalojados. Na Quinta do Silvado registaram-se 59 mortos e 

3 evacuados. No Senhor Roubado e na Quinta da Várzea 2 mortos e em Ponte Frielas e 

Pínteus registo de 6 mortos em cada local. 

Dois anos depois, a 11 de Janeiro de 1969 foram registados 22 desalojados na Quinta 

da Várzea. 

Em 1979, a base de dados DISASTER faz referência a 7 ocorrências com 2 desalojados 

em Olival de Basto e mais 3 desalojados por cada povoação (Mealhada, Frielas, Lousa e 

Loures). Segundo a fonte PCCRL, verificaram-se 7 ocorrências distribuídas em vários 

pontos da bacia de Loures que podem ser visualizadas na figura 3.6.  

A cheia rápida de 1983 ocorreu a 18 de Novembro. Neste dia, uma depressão muito 

cavada (985 hPa), localizada a Sudoeste dos Açores (cuja instabilidade foi forçada por 

uma invasão de ar frio em altitude no dia 17, levando a evoluir em gota fria), avançou 

em direcção à Península Ibérica (Ramos e Reis, 2001). A partir das 20h do dia 18, 

registou-se um período de chuvas intensas, que se prolongaram até à do dia 19. A 

cheia abrangeu uma área bastante menor do que a de 1967 (10 mortos, segundo 

Ramos e Reis, 2001).  

Segundo Leal (2011), estas cheias apresentaram um caracter substancialmente menos 

destruidor do que as cheias de 1963 devido à redução de vulnerabilidade, já que 

depois das cheias de 1967, foram removidos bairros clandestinos e obstáculos ao 

escoamento, assim como a produção de legislação de caracter regulador segundo 

(Costa, 2006 e Rebelo, 2008 in Leal, 2011). O que também pode ser baseado com o 

apoio da classificação da ocupação do solo (Capitulo 1), que apesar de mostrar um 

aumento da percentagem de áreas impermeabilizadas, estas não se verificam em 

leitos de cheia nem nas povoações ribeirinhas. A base de dados DISASTER não faz 

referência a esta cheia, visto esta não ter implicado impactos humanos relevantes. No 

entanto do Atlas da Água (SNIRH) foram extraídos 14 pontos correspondendo a 26 

ocorrências, que podem ser visualizadas na figura 3.6. 
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A cheia de 2008 ocorreu a 18 de Fevereiro e deveu-se ao transbordo de vários rios e 

ribeiras, originando inundações em garagens, caves e pisos térreos de edifícios, 

afetação de viaturas e mobiliário urbano causada por submersão ou arrastamento pela 

força das águas, corte de diversas vias de comunicação, por dificuldades de 

escoamento, derrocadas de muros, morte por afogamento de três pessoas (2 em Belas 

e 1 em Frielas) (ANPC, 2008). A base de dados DISASTER faz referência a 1 Morto e 26 

evacuados em Ponte de Frielas segundo fonte do Diário de Notícias (Quadro 3.17 e 

Figura 3.2). 

Neste dia registaram-se valores de precipitação de carácter excepcional (Moreira et al., 

2018): a precipitação foi mais intensa na cidade de Lisboa entre as 03:30 e as 05:50 

UTC de dia 18. Os valores da quantidade de precipitação registados no dia 18 de 

Fevereiro de 2008 (das 09 UTC do dia 17 às 09 UTC do dia 18) nas estações 

meteorológicas de Lisboa/Geofísico e Lisboa/Gago Coutinho ultrapassaram os 

anteriores máximos registados, o que atesta o carácter excepcional do fenómeno. 

Também, segundo a mesma fonte, de acordo com a análise efectuada às 12:00 UTC do 

dia 17 de Fevereiro do modelo do ECMWF, o estado do tempo em Portugal 

Continental foi condicionado por um anticiclone localizado sobre a Europa Central e 

uma depressão complexa pouco cavada (cerca de 1008 hPa no centro), com núcleo 

principal a oeste da Península Ibérica (37ºN 20ºW) e com expressão aos 500hPa. O 

fluxo à superfície é de sueste moderado a forte sobre Portugal e, nos níveis altos da 

troposfera, o território encontra-se numa região situada à esquerda da saída da 

corrente de jacto proveniente de oeste.  
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Quadro 3.17 – Ocorrências de cheias na base de dados DISASTER para a bacia hidrográfica do rio de Loures. 

Data Lugar Mortos Feridos Evacuados Desalojados 

25-11-1865 Perto da Ponte da Lousa 3 0 0 0 

25-11-1865 Rua Fria 3 0 0 0 

06-01-1936 Rua 28 de Maio 0 0 1 0 

09-01-1936 Rua 28 de maio 0 0 3 0 

20-11-1937 Póvoa de Santo Adrião 0 0 4 0 

13-12-1951 Azinhaga do Porto no Lumiar 0 0 3 0 

31-03-1952 Bairro das Patameiras 0 0 6 0 
16-12-1953 Barro 0 0 36 0 

14-12-1963 Pombais 0 0 1 0 

15-01-1964 Loures 0 0 2 0 

14-01-1966 Bairro da Urmeira 0 0 5 0 

14-01-1966 Rua do Neto 0 0 1 0 

12-02-1966 Estrada do desvio 1 1 1 0 

12-02-1966 Pombais 0 0 3 0 

18-02-1966 Antigo bairro de Santa Maria 0 0 3 0 

18-02-1966 Bairro de Santo António 0 0 2 0 

25-11-1967 Paió 0 3 3 0 

25-11-1967 Bairro da Urmeira 24 320 0 680 

25-11-1967 Quinta do Silvado 59 0 3 0 

25-11-1967 Senhor Roubado 1 0 0 0 

25-11-1967 Quinta da Várzea 1 0 0 0 

25-11-1967 Ponte de Frielas 6 0 0 0 

25-11-1967 Pintéus 6 0 0 0 

11-01-1969 Quinta da Várzea 0 0 0 22 
10-02-1979 Olival do Basto 0 0 2 0 

10-02-1979 Mealhada, Loures 0 0 3 0 

10-02-1979 Frielas 0 0 3 0 

10-02-1979 Loures 0 0 3 0 

10-02-1979 Lousa, Loures 0 0 3 0 

26-11-1989 Lugar de Pombais 0 0 0 27 

08-01-1996 Bairro da Capela 0 0 0 28 

08-01-1996 Bairro da Urmeira 0 0 3 0 

08-01-1996 Bairro da Paradela 0 0 13 0 

08-01-1996 Entre St. A. dos Cavaleiros e Pte. Frielas 0 0 6 0 

27-01-1996 Bairro da Urmeira 0 0 3 0 

18-02-2008 Ponte de Frielas 1 0 26 0 
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Quadro 3.18 - Ocorrências na bacia hidrográfica do rio de Loures nas cheias de 1979 (fonte: 
PCCRL) e de 1983 (fonte: DGRAH), extraídos do Atlas da Água (SNIRH). 

Data Descrição do local Nº de ocorrências 

10-02-1979 Loures (Rio Trancão) 1 
10-02-1979 Ponte Frielas (Rio Trancão) 1 

10-02-1979 Flamenga (Rio Trancão 1 

10-02-1979 Póvoa de Santo Adrião 1 

10-02-1979 Sacavém (Rio Trancão) 1 

10-02-1979 Carenque (Ribª Carenque)  1 

19-11-1983 Ribeira de Pinheiro de Loures. 7 

19-11-1983 Ribeira de Loures. Horta da Vaja 2 

19-11-1983 Ribeira de Loures. Loures 3 

19-11-1983 Loures. Várzea Baixa. Casa de Gil Luís 1 

19-11-1983 Ribeira de Loures 3 

19-11-1983 Ribeira de Loures. Casa do Ninho da Cegonha 1 

19-11-1983 Ribeira de Loures, a jusante da via-rápida 2 

19-11-1983 Ribeira de Loures, quinta do Areal   1 

19-11-1983 Ribeira de Loures, C. do Batel  1 

19-11-1983 Ribeira de Odivelas 1 

19-11-1983 Ribeira de Odivelas. Viaduto da via-rápida 1 

19-11-1983 Ribeira da Póvoa, C. do Bagulho  1 
19-11-1983 Ribeira de Odivelas, a montante da ponte 1 

19-11-1983 Ribeira de Odivelas 1 

 

A Figura 3.5 permite mostrar a repartição mensal da frequência de ocorrências e 

eventos de cheias da base de dados DISASTER para a bacia hidrográfica de Loures 

sendo possível observar-se o número de ocorrências por eventos. É notório que o 

maior número de ocorrências verificam-se nos meses de Novembro a Fevereiro, o que 

está em consonância com os resultados obtidos na análise da frequência de 

precipitação (Capítulo 2). 

 

 

Figura 3.5 – Repartição mensal da frequência de ocorrência e eventos de cheias na base  de 
dados DISASTER, para a bacia hidrográfica do rio de Loures. 
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Enquanto suplemento, a Figura 3.6 dá-nos uma noção da distribuição espacial das 

ocorrências (Quadro 3.17 e 3.18). Verifica-se o maior número de ocorrências na sub-

bacia da ribeira da Póvoa, justificadas pelo facto de ser, das 4 Sub-bacias, a mais 

urbanizada e povoada, logo a mais impermeabilizada. Verifica-se também várias 

ocorrências em áreas de confluência entre cursos de água, como é o caso da 

confluência do rio de Loures com a ribeira de Pinheiro de Loures e em toda a área 

ribeirinha até a confluência com a ribeira da Póvoa. 

 

 

 
Figura 3.6 – Distribuição das ocorrências eventos de cheias, para a bacia hidrográfica do rio de 

Loures. 
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Capítulo IV – Modelação da susceptibilidade e modelação 

hidráulica de cheias na bacia hidrográfica do rio de Loures  
 

No campo da simulação e modelação recorreu-se a alguns programas informáticos, 

como: ArcGis, Hec-GeoRas e HEC-RAS. 

O modelo de avaliação da susceptibilidade é importante como complemento à 

informação de registos de cheias, pois permite determinar quais os cursos de água 

mais afectados em situação de cheia; a modelação hidráulica, por sua vez, permite 

obter a extensão da área inundável, a profundidade da coluna de água e a velocidade 

de escoamento. 

No primeiro ponto recorreu-se ao modelo de susceptibilidade proposto por Reis (2011) 

baseado em três variáveis condicionantes das cheias, sistematizado no respectivo 

modelo conceptual (Figura 4.1). 

Para o segundo ponto, recorreu-se a modelação hidráulica com base em dados 

hidráulicos e hidrológicos. Os caudais de ponta de cheia obtidos pelo método do SCS 

são utilizados para a delimitação de áreas susceptíveis de serem inundadas, para o 

período de uma cheia centenária, com base no software HEC-RAS. 

 

1. Avaliação da susceptibilidade à ocorrência de cheias 

1.1.  Metodologia para avaliação da susceptibilidade  
 

O modelo de susceptibilidade de cheias utilizado neste estudo segue a metodologia 

proposta por Reis (2011) para a identificação das áreas susceptíveis à ocorrência de 

cheias e inundações. O modelo desenvolve-se em várias etapas, como sistematizado 

na figura 4.1.  
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Figura 4.1 – Modelo conceptual para avaliação da susceptibilidade à ocorrência de cheias 
(adaptado de Reis, 2011). 

 

O modelo baseia-se na selecção e integração das variáveis condicionantes relevantes 

para a identificação da susceptibilidade: a área acumulada, o declive e a 

permeabilidade da bacia hidrográfica. Estas variáveis devem, no modelo utilizado, 

reflectir as condições da área de drenagem para montante de cada célula (unidade de 

terreno) e não os valores do terreno correspondentes a cada célula; estes parâmetros 

obtêm-se através do cálculo dos valores acumulados médios. Como o modelo 

conceptual indica, as variáveis a serem integradas são a área acumulada, o declive 

médio e a permeabilidade média. Estas variáveis foram determinadas com base no 

modelo numérico de elevação (MNE), na geologia e na ocupação do solo, tratadas 

previamente no Capítulo I.  

A área de acumulação corresponde à área de drenagem da bacia, ou seja, ao número 

de células que drenam para um determinado ponto da bacia hidrográfica, e fornece 

uma indicação do volume potencial de água em cada célula, com maior concentração 

nos fundos de vale. O declive médio representa a velocidade de escoamento em cada 
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célula e a permeabilidade (composta) média indica-nos quais as células que 

contribuem para o escoamento superficial e aquelas que retêm a água na bacia. 

Uma vez selecionadas as variáveis condicionantes para a bacia hidrográfica procedeu-

se ao cálculo de cada uma delas. A partir do MNE determinou-se o declive e a direcção 

dos fluxos que nos indica o sentido de escoamento a partir de cada célula da matriz; 

esta última, por sua vez, permite determinar as áreas com maior fluxo de acumulação 

de águas. Como será de esperar, os valores mais elevados localizam-se nos fundos de 

vale, para onde convergem os diversos sentidos de escoamento.  

O declive médio obtém-se com base na variável declive, ao qual é importante definir a 

direcção dos fluxos com vista a obtenção de valores acumulados de forma a reflectir as 

condições a montante de cada célula e não apenas o seu valor absoluto. Uma vez 

determinado o declive acumulado, entra-se em linha de conta com a variável 

acumulação de fluxos (área de acumulação de fluxos) de forma a obter-se o declive 

médio. 

A permeabilidade média entra em linha de conta com o mapa da geologia de onde se 

obtém a litologia (Quadro 4.1) e o mapa da ocupação do solo (POS-2007) (Quadro 4.2). 

Deste modo, do mapa da geologia obteve-se o mapa litológico determinado 

anteriormente no Capítulo I, à qual foi atribuída ponderações, numa gama de valores 

de 0 a 10, de acordo com a permeabilidade de cada material diferenciado, ou seja, aos 

materiais mais permeáveis foi dado um valor mais elevado, enquanto aos 

impermeáveis foi dado um valor mais baixo. Assim, obteve-se o mapa de 

permeabilidade relativa. O mapa de permeabilidade final ou composta foi efectuado 

através do cruzamento deste mapa com o mapa da ocupação do solo do qual foram 

apenas consideradas as áreas urbanas, industriais e de baixas aluvionares, ou seja, as 

áreas impermeabilizadas, sendo as últimas, as áreas de baixas aluvionares também 

consideradas como tal, pelo facto de se encontrarem em áreas em que a toalha 

freática se encontra próxima da superfície. De seguida, procedeu-se ao cruzamento da 

permeabilidade relativa com as áreas impermeáveis resultando a permeabilidade 

modificada. Esta entra em linha de conta com a direcção dos fluxos à semelhança do 

que se efectou com o declive de forma à obtenção da permeabilidade acumulada. Por 
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fim com base na permeabilidade acumulada e na acumulação dos fluxos obtém-se a 

permeabilidade média.   

 

Quadro 4.1 – Permeabilidades relativas atribuídas às classes de geologia, com base na 
classificação proposta em Leal (2011) para a AML-Norte. 

Classes de Geologia Permeabilidade 

Plano de água 0 

Aluviões de jusante 7 

Aluviões de montante 6 

Areias e cascalheiras de génese indiferenciada 6 

Aterros 5 

Complexo Vulcânico de Lisboa 2 

Conglomerado de Fanhões 5 

Depósitos de terraços fluviais e depósitos de terraços indiferenciados 6 

Filões e massas de rochas eruptivas 2 

Formação das Areias (MVa2, MIVb, MVb) 7 

Formação das Areolas de Estefânia (MII) 6 

Formação das Argilas de Forno do Tijolo (MIVa)  e dos Prazeres (MI) 3 

Formação de Benfica: conglomerados, arenitos e argilitos 4 

Formação de Benfica: intercalações calcárias (Calcários de Alfornelos) 5 

Formação de Bica: calcários com rudistas (inclui o nível com Neolobites vibrayeanus) 6 

Formação de Caneças: calcários e arenitos ("Belasiano") 5 

Formação de Cresmina: calcários e margas 4 

Formação de Farta Pão: calcários e margas 6 

Formação de Fonte Grada: arenitos, conglomerados e pelitos 5 

Formação de Freixial: arenitos, margas e calcários 4 

Formação de Porto da Calada: arenitos, pelitos, calcários e dolomitos 4 

Formação de Regatão: arenitos, pelitos e dolomitos 5 

Formação de Serreira: pelitos, arenitos e conglomerados 4 

Formação de Vale de Lobos: arenitos, conglomerados e pelitos 5 

Formação dos Calcários de Casal Vistoso (MVa1, MIII, MVc, MVa3) 6 

Formação de Rodízio: pelitos, arenitos e conglomerados 5 

Formações de Cabo Raso e de Guincho indiferenciadas: calcários recifais e calcários com 
Chofatellas 

6 

Formações de Ribamar e de Ribeira de Ilhas indiferenciadas: calcários, arenitos e pelitos 5 

Formações de Santa Susana e de Praia dos Coxos indiferenciadas: margas, arenitos, 
calcários e pelito 

3 

Formações de Serradão e de Guia indiferenciadas: calcários, margas e arenitos 4 

Rochas vulcânicas indiferenciadas 2 
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Quadro 4.2 – Permeabilidades atribuídas às classes de ocupação do solo do POS 2007. 

Classes de ocupação do solo Permeabilidade 

Áreas de indústria, comércio, logística e armazenagem 0 

Áreas edificadas compactas 0 

Áreas edificadas dispersas 0,5 

Áreas edificadas fragmentadas e não estruturadas 0 

Espaços vazios  0,5* 

Povoamentos florestais 1 

Matos e incultos 1 

Áreas Agrícolas 1 

Núcleos em espaço rústico 0,5 

Áreas de Baixas Aluvionares 0 

*Nota: Os espaços vazios consideram-se áreas parcialmente impermeabilizadas. 

 

 

Uma vez calculadas as três variáveis, procedeu-se à sua padronização. Considerou-se 

então, para que todas as variáveis integrantes do modelo tenham uma gama de 

valores semelhante, valores a variar entre 0 e 10, obtidos a partir duma função linear. 

Segue-se a integração das variáveis no modelo. O método de integração utilizado foi a 

análise multicritério.  

Partindo do princípio que os valores de acumulação de fluxos correspondem à variável 

mais importante, uma vez que define a convergência e a consequente acumulação de 

fluxos, foi-lhe atribuído o peso mais elevado. O declive é a variável responsável pela 

maior ou menor velocidade de escoamento, e a permeabilidade a que tem mais 

importância no volume de água disponível para escoamento à superfície. No caso 

desta última variável, deve ser calculado o inverso do seu valor, pois, ao contrário das 

duas restantes, um aumento da permeabilidade induz a uma diminuição da 

susceptibilidade.  

O método funciona de forma iterativa, através do ajustamento progressivo das 

funções e ponderações que representam as condições na bacia hidrográfica para cada 

variável considerada, tendo como referência os registos de cheias. Desta forma, 

testaram-se várias situações, com diferentes ponderações; após uma análise cuidada e 

pormenorizada, as ponderações seguintes demonstraram ser as que mais se 

aproximam da realidade do terreno: 

  DPADCPCACS DPACheias 05,010,085,0..   
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em que 

A, P e D são, respectivamente, a Acumulação, a Permeabilidade e o Declive, e 

CA, CP e CD são os respectivos coeficientes de ponderação. 

Desta forma, com base na expressão anterior, e após a identificação do limiar de 

susceptibilidade, obtêm-se os troços da rede hidrográfica com maior potencialidade 

para gerar inundações (Fig. 4.2). 

 

1.2. Classificação, validação e análise dos resultados  
 

Os resultados obtidos para a susceptibilidade na bacia hidrográfica do rio de Loures 

agruparam-se em 4 classes diferentes consoante o nível de susceptibilidade 

considerado em função das características naturais da bacia (Figura 4.2).  

A primeira classe de susceptibilidade foi considerada para valores entre [1,1 – 1,76[ 

tendo sido classificada como moderada. A segunda classe para valores entre [1,76 – 

3,20[ foi classificada de susceptibilidade elevada, a terceira para o intervalo [3,20 – 

5,07[ considerou-se susceptibilidade muito elevada e por fim a quarta e última classe 

com valores entre [5,07 – 9,22] considerou-se que a susceptibilidade é extremamente 

elevada.  

A validação do modelo desenvolvido anteriormente, na identificação de troços de 

cursos de água mais susceptíveis de provocar inundações, é de extrema importância. 

Todavia, há que referir que a própria construção do modelo é feita em função do 

conhecimento de ocorrências das cheias, ajustando-se à sua distribuição espacial, pelo 

que o modelo incorpora, em parte, uma componente de auto-validação. Desta forma, 

a validação propriamente dita, neste ponto refere-se a uma validação mais visual na 

sobreposição das ocorrências com base em registos de cheias fornecidas pela equipa 

DISASTER (Quadro 3.17) e de dois levantamentos relativos aos episódios de 10 de 

Fevereiro de 1979 e de 18 de Novembro de 1983 do EX-INAG disponível no Atlas da 

Água do SNIRH (Quadro 3.18), verificando-se que coincidem com as áreas mais 

susceptíveis a cheias obtidas com os resultados obtidos pelo modelo de 

susceptibilidade. 
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De acordo com as características do território e com as ocorrências conhecidas, é 

possível identificar correctamente as linhas de água mais susceptíveis de serem 

inundadas (Figura 4.2); para melhor percepção, procedeu-se à sobreposição entre os 

resultados da e as ocorrências anteriores.  

 

 

Figura 4.2 – Susceptibilidade à ocorrência de cheias na bacia hidrográfica do rio de Loures e 
distribuição espacial de ocorrências (ver Figura 3.7). 

 

Esta análise aplicada à bacia hidrográfica do rio de Loures demonstra que ao longo dos 

cursos de água principais, ao talvegue propriame nte dito, verificam-se estes como 

sendo os mais susceptíveis de provocar cheias. Verifica-se menor susceptibilidade, 

como se é de esperar, na parte montante de cada curso de água principal, 

aumentando para jusante à medida que aumenta também a hierarquia com a 
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confluência de outros cursos de água, podendo ser confirmado com os locais onde se 

verificam a maior parte das ocorrências. 

O troço mais susceptível de gerar cheias é o troço do rio de Loures, imediatamente 

antes da desembocadura e confluência com o rio Trancão (troço para onde confluem 

todos os afluentes), correspondendo à planície aluvionar “várzea de Loures”. No 

entanto, a ocorrência bastante frequente de cheias neste sector e a forte percepção 

deste fenómeno por parte da população, leva a uma fraca ocupação desta área (que se 

resume, essencialmente, a pequenas infraestruturas de apoio à actividade agrícola), 

daí não se registarem aqui quaisquer ocorrências. Por sua vez, os troços 

correspondente à rib.ª da Póvoa com susceptibilidade classificada de moderada a 

elevada, não sendo o troço mais susceptíveis à ocorrência de cheias, como é uma zona 

de forte edificação qualquer evento vai ter maior incidência e percussão nestas áreas. 

O troço correspondendo à rib.ª de Loures, mais a montante da bacia apresenta-se com 

susceptibilidade moderada tal como a rib.ª da Lousa (afluente da sua margem 

esquerda). Imediatamente a seguir à confluência, a susceptibilidade passa a elevada 

até a confluência com a rib.ª do Pinheiro de Loures. A rib.ª do Pinheiro de Loures inicia 

com susceptibilidade moderada, passando a elevada imediatamente a seguir à 

confluência com a rib.ª dos Camarões até à confluência com o troço da rib.ª de Loures, 

passando esta, a suscaptibilidade muito elevada até imediatamente à confluência com 

a rib.ª da Póvoa onde passa a susceptibilidade extremamente elevada, mantendo-se 

até à desembocadura.   

  

2. Modelação hidráulica 
 

Os estudos hidráulicos são necessários para a modelação de cheias de áreas 

inundáveis nas bacias hidrográficas. De entre os vários modelos hidráulicos existentes, 

optou-se pelo HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System), por ser 

um software gratuito e de uso recorrente neste tipo de estudos. A modelação 

hidráulica foi, assim, realizada neste software, com auxílio do ArcGIS e da ferramenta 

HEC-GeoRAS, que foi utilizada na criação da geometria do rio (leito, margens, trajectos 
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do fluxo, uso e ocupação do solo e secções transversais) a partir dos dados de base 

tratados anteriormente.  

Dos caudais obtidos com base no método de Correia (1984) para os períodos de 

retorno 5, 20, 25, 50 e 100 anos para a estação de São Julião do Tojal apresentados no 

capítulo anterior, escolheu-se o caudal centenário para simular o escoamento na sub-

bacia do rio de Loures no HEC-RAS, de acordo com os procedimentos apresentados em 

USACE (2010).  

Este software simula escoamentos unidimensionais, usa o método direct-step de Chow 

(1959) e permite considerar condições de regime permanente, variável ou misto. 

Dispõe ainda de uma interface gráfica que permite a visualização rápida dos resultados 

descritos mais a frente em pormenor.  

As simulações em HEC-RAS efetuadas para a avaliação da capacidade de transporte da 

linha de água permitem, não apenas a obtenção das cotas de cheia para os caudais de 

ponta determinados, mas também determinar a área inundável correspondente ao 

período de retorno indicado. Adicionalmente, obter-se-ão os valores das velocidades 

médias nas secções transversais de cálculo. 

A simulação efectuou-se a dois níveis temporais, utilizaram-se os dados de ocupação 

do solo dos padrões de ocupação do solo de 1995 e 2007 (POS1995 e POS207), de 

forma a permitir a verificação de uma evolução no comportamento da bacia 

hidrográfica face ao aumento da impermeabilização dos solos nos últimos anos. 

O HEC-GeoRAS é uma extensão para o ArcGIS 9.3, desenvolvida conjuntamente pelo 

Hydrologic Engineering Center (HEC) de United States Army Corps of Engineers e pelo 

Environmental System Research Institute (ESRI). Basicamente, é um conjunto de 

procedimentos, ferramentas e utilidades desenhadas para processar dados 

georreferenciados que possam ser tratados em ambiente de SIG com o objectivo de 

facilitar e complementar o trabalho com o HEC-RAS. O HEC-GeoRAS cria um arquivo 

para importar para o HEC-RAS dados da geometria do terreno incluindo o canal do rio, 

secções transversais, etc. Posteriormente, os dados resultantes das simulações de 

obtidos no HEC-RAS são exportados para o ArcGIS 9.3 para poderem ser processados 

para obtenção de mapas de inundação. 
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Figura 4.3 – Modelo conceptual da integração do SIG com o HEC-RAS. 

 

 
 

2.1. Preparação dos dados de entrada no modelo 
 
Apesar do processo de tratamento das várias variáveis necessárias ao modelo ter sido 

desenvolvido ao longo do decorrer de todo o estudo, neste ponto será apresentado o 

processo para a obtenção dos ficheiros correspondente às variáveis que compõem a 

geometria que fazem parte do ficheiro de entrada no software HEC-RAS. Serão 

também apresentados os caudais correspondentes a cada troço da bacia hidrográfica 

do rio de Loures e respectiva caracterização hidráulica. 

 

2.1.1. Dados geométricos 

 

O HEC-GeoRAS, apoia-se em SIG para gerar os dados de geometria da bacia 

necessários à simulação de caudais de ponta de cheia para a prevenção de cheias e 

inundações. Os dados utilizados para determinar a geometria do terreno a importar 

mais tarde no modelo hidráulico foram baseados nos dados de base de altimetria e 

rede hidrográfica à escala 1:25000.  

Com recurso ao Menu RAS Geometry, é gerado um TIN (Triangular irregular Network), 

a partir do qual são determinados os dados geométricos das secções transversais da 

rede hidrográfica da bacia.  
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O HEC-GeoRAS é composto por uma série de ferramentas que geram a geometria e os 

respectivos atributos dos canais fluviais, margens, localização de eventuais estruturas 

hidráulicas existentes ao longo dos canais fluviais necessários para entrada no HEC-RAS 

(Figura 4.2). Desta forma, descrevem-se sequencialmente os procedimentos utilizados. 

Inicia-se o processo com a ferramenta Stream centerline, que corresponde à 

vectorização da rede de drenagem que se pretende modelar, com a finalidade de 

estabelecer o alcance da rede de drenagem. As linhas de água foram traçadas com 

recurso à rede de drenagem criada anteriormente. A vectorização é efectuada de 

montante para jusante, seguindo uma ordem, com especial atenção para que todas as 

confluências fiquem correctamente conectadas. De seguida, procede-se à vectorização 

das Bank lines; esta ferramenta serve para distinguir o leito da linha de água da zona 

da várzea. É utilizada para atribuir propriedades diferentes para as secções 

transversais. Por exemplo, nas zonas de várzea são atribuídos valores mais elevados de 

Manning para explicar a maior rugosidade causada pela vegetação. A sua vectorização 

também é feita de montante para jusante. Ao contrário das Stream centerline, podem 

sofrer quebras e embora não existam quaisquer directrizes específicas, digitalizaram-

se de montante para jusante e primeiro a margem esquerda e depois a margem 

direita, de forma a manter a coerência com os procedimentos utilizados em outros 

parâmetros. De seguida, são indicados os Flowpaths, que correspondem ao centro de 

massa do escoamento fluvial que ocorre no leito maior, na margem esquerda e na 

margem direita da rede de drenagem. Uma vez que a Stream Centerline se encontra no 

centro do leito da rede de drenagem, optou-se por usar a mesma como Flowpath. 

Depois destes três processos, procedeu-se à criação dos Cross-sectional, ou seja à 

vectorização dos perfis transversais ao longo dos vales. São um dos principais inputs 

para o HEC-RAS e são utilizadas para extrair os dados de elevação do terreno ao longo 

de todos os fundos de vale onde escoam cursos de água relevantes para a análise de 

cheias. A sua vectorização obedece a três regras: é feita perpendicularmente à 

direcção do escoamento; tem de abranger a extensão da área inundável a ser 

modelada; e é feita da esquerda para a direita. Embora possam ser vectorizados um a 

um, não é muito prático para grandes extensões, uma vez que só o curso de água 

principal mede 22,6 km. Para isso, recorreu-se à ferramenta Construct XS Cut Lines, 

que permite criar os perfis automaticamente, indicando a distância entre perfis e a sua 
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extensão, aos quais foram posteriormente introduzidos novos perfis em zonas  onde se 

considerou necessário. 

O software também permite identificar, através da ferramenta Bridges/culverts, linhas 

que definem o eixo do tabuleiro de uma ponte ou passagens hidráulicas, por exemplo, 

assim como áreas de fluxo inactivo, ou seja, por exemplo, áreas de planície aluvial, 

áreas onde a velocidade é zero com recurso à ferramenta Inffective flow areas. 

A confluência de canais ou nós corresponde à localização onde acontece a confluência 

entre dois troços. No presente estudo foram considerados 3 nós, tendo por base as 4 

sub-bacias da área de estudo determinadas anteriormente; desta forma temos as 

confluências das seguintes sub-bacias: Loures - Pinheiro de Loures, Loures – Póvoa e 

Loures – Fanhões. 

Para cada uma das sub-bacias calculou-se os dados relativos à geometria necessários à 

determinação do caudal de ponta para cada uma delas (Quadro 4.3). 

 
 

Quadro 4.3 – Dados da geometria de cada sub-bacia. 

Principais características 
Dados 

Fanhões Póvoa Pinheiro de Loures Loures 

Área da bacia hidrográfica (km2) 23,86 46,97 30,33 43,48 

Curso de água principal (m) 15,6 16,5 12,2 12,6 

Cota na secção de montante (m) 324,0 283,0 323,0 430,0 

Cota na secção de jusante (m) 9,0 9,0 10,0 10,0 

Declive médio (m/m) 0,03 0,02 0,02 0,03 
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Figura 4.4 – Geometria dos vales para modelação hidráulica na bacia do rio de Loures. 

 

2.1.2. Dados hidráulicos 

 

Os dados hidráulicos são transmitidos ao modelo através dos coeficientes de Perda de 

Energia e de Rugosidade de Manning. 

No caso do modelo de estudo foram usados os coeficientes de Manning (Quadro 4.4), 

com base na ocupação do solo dos POS 1995 e 2007 à escala 1.10000, o valor de 

Manning não é obrigatório mas essencial pois armazena o valor da rugosidade. É 

utilizado pelo HEC-RAS para atribuir diferentes rugosidades a diferentes ocupações do 

solo interferindo directamente na velocidade de escoamento.  
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No HEC-GeoRAS através da aplicação atribui-se a cada tipo de ocupação um valor de 

rugosidade disponível em várias fontes (Chow et al., 1988; USACE, 2010), apresentada 

em forma de polígonos e mais tarde exportados em forma de tabela com a informação 

de cada secção transversal, de forma a ser introduzida no modelo.  

 

 
Quadro 4.4 - Coeficiente de Manning com base na ocupação do solo na sub-bacia hidrográfica 

do rio de Loures. 

Tipo de ocupação do solo Valor de Mannnig 

Núcleos em espaço rústico 0,05 

Áreas Agrícolas 0,04 

Áreas de Baixas Aluvionares 0,03 

Áreas edificadas compactas 0,06 

Áreas edificadas fragmentadas e não estruturadas 0,05 

Povoamentos florestais 0,06 

Matos e incultos 0,06 

Áreas de indústria, comércio, logística e armazenagem 0,05 

Espaços vazios sem construção 0,03 

Espaços vazios sem construção 0,03 

Áreas edificadas dispersas 0,05 

Áreas edificadas fragmentadas e não estruturadas 0,05 

Povoamentos florestais 0,06 

 

 

2.1.3. Escoamento 

 

Os dados de escoamento são necessários ao cálculo dos níveis da água e consistem em 

regimes de escoamento, caudais de ponta de cheia e condições de fronteira. 

Considerou-se o escoamento permanente (steady flow) para a velocidade 

independente do tempo e consequentemente dependente unicamente da posição, 

permitindo a introdução de dados relevantes sobre o escoamento em determinados 

pontos estratégicos.  

As condições de fronteira são os pontos em que se atribui a cota da superfície a 

montante ou a jusante ou em ambas, o que constitui um processo essencial para que o 

programa corra. 

O processo pode correr três condições essenciais: 
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- regime subcrítico, em que as condições de fronteiras necessárias são introduzidas a 

jusante no sistema; 

- regime supercrítico, em que as condições são inseridas a montante no sistema; 

- regime misto, em que são necessárias ambas as condições.  

Determinou-se o tempo de concentração e o coeficiente de escoamento para cada 

uma das sub-bacias e, com base no método SCS proposto por Correia (1984) 

determinou-se o caudal de ponta necessário para dados de entrada no modelo.  

Assim no quadro 4.5 apresentam-se os dados para cada uma das sub-bacias.  

 
 

Quadro 4.5  – Dados para período de retorno de 100 anos  

 
Fanhões Loures 

Pinheiro de 
Loures 

Póvoa 

Tc 1995 (horas?) 6,91 10,11 6,81 4,58 

Tc 2007 (horas?) 6,42 9,72 6,83 4,44 

CNII (POS 1995) 82,46 77,49 82,54 93,06 

CNII (POS 2007) 84,62 78,78 82,46 93,71 

Q (m3/s) 65,27 147,86 109,72 206,06 

 
 

3. Modelação Hidráulica: Simulação 

3.1. Inserção dos dados de entrada no modelo 
 
Os dados de entrada no modelo HEC-RAS correspondem aos dados geométricos, 

hidrológicos, condições de fronteira e aos valores do coeficiente de rugosidade de 

Manning anteriormente referidos nos pontos anteriores. 

No painel Geometric data, importou-se a geometria criada no Hec-GeoRAS, esta 

contendo a informação da topologia da rede hidrográfica, secções transversais e 

valores de Manning. 

O próximo passo diz respeito à inserção dos dados hidrológicos e das condições de 

fronteira. No painel Steady Flow Data introduz-se o valor do caudal de ponta para o 

período de retorno de 100 anos respectivo a cada troço e as respectivas condições de 

fronteira no painel Steady Flow Boundary Conditions, isto é, o declive da secção mais a 

montante (0,00081) e o declive da secção mais a jusante (0,0231). 
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3.2. Definição do plano geral e execução da modelação hidráulica  
 

Como referido anteriormente, o HEC-RAS permite a análise a dois tipos de regime – 

constante e variável –, optando-se pelo primeiro em virtude dos dados de escoamento 

disponíveis. Dos 3 tipos de regime disponíveis (subcrítico, misto e supercrítico) optou-

se pelo regime misto para que seja o programa a seleccionar as secções transversais 

onde ocorre cada um dos dois tipos de regime de escoamento.  

Nas opções definiu-se que a computação do transporte (conveyance) seja feita entre 

cada ponto das secções transversais e não apenas onde há mudanças de coeficiente de 

rugosidade; e adoptou-se o método de fricção do declive definido por defeito para as 

análises de escoamento constante (average conveyance). 

O tipo de condição de fronteira adoptado foi o declive médio da bacia, aceite no 

manual do USACE (2010) em substituição do Normal Depth Slope (declive de energia 

usado na equação de Manning). 

Uma vez introduzidos todos os dados necessários à simulação e definidas as condições 

de simulação, a fase da simulação no HEC-RAS é efectuada no painel Perform a Steady 

Flow Simulation através da ferramenta Compute e consiste na execução do modelo 

propriamente dito.  

O perfil das áreas inundáveis apresenta-se na figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Resultado da simulação correspondente ao perfil das áreas inundáveis. 

 

Os dados foram devidamente analisados e exportados para o Hec-GeoRAS a partir da 

opção Export GIS data no menu principal (Figura 4.6). 

 
Figura 4.6 - Painel GIS Export: condições  para a exportação dos dados para formato SIG (HEC-

GeoRAS).  

 



106 
 

3.3. Cálculo das áreas inundáveis 
 
De volta ao software HEC-GeoRAS para o pós-processamento dos dados obtidos na 

modelação, a extensão ApUtilities converte os dados do formato SDF para XML e 

posteriormente, cruzando esta informação com o MNE, produz informação geográfica 

nos formatos normalmente usados em SIG e neste caso em concreto, pelo ArcGIS 

(formatos SHAPE, GRID e TIN). O software gera camadas a partir dos resultados da 

simulação do HEC-RAS. 

As variáveis exportadas permitem não só a representação cartográfica do polígono da 

área inundável, como permitem, subtraindo o TIN representativo das alturas da coluna 

de água com o TIN representativo da morfologia do terreno, classificar as áreas de 

acordo com as profundidades verificadas e respectivas velocidades de escoamento.  

A modelação hidráulica realizada abrange as áreas anteriormente consideradas 

susceptíveis de serem inundadas pelo modelo de susceptibilidade. 

 

3.3.1. Polígonos das áreas inundáveis  

 

A área inundável obtida pela modelação hidráulica para a cheia centenária para a 

situação de 1995 é de 9,6 km2, sendo apenas 0,001 km2 (0,1 ha) menos extensa que a 

área inundável obtida na situação de 2007. Esta situação pode ser explicada pelo 

tempo que separa as duas situações; num espaço de 12 anos baseado nos padrões de 

ocupação do solo de 1995 e de 2007, embora tenham sofrido uma alteração da 

ocupação do solo, ou seja uma impermeabilização dos terrenos, a situação, quer no 

leito menor quer no leito maior não se alterou de forma considerável para provocar 

diferenças significativas nas duas situações em estudo.  

A cheia com um período de retorno de 100 anos resulta, como se pode verificar (Figura 

4.7), numa vasta área inundável, chegando a atingir áreas de grande urbanização como 

a zona da Póvoa de Santo Adrião e de Loures, mais propriamente nas áreas a jusante 

da confluência entre a rib.ª de Pinheiro de Loures e a rib.ª de Loures e nas áreas 

ribeirinhas que acompanham a rib.ª da Póvoa em praticamente toda a sua extensão. 
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Figura 4.7 – Polígonos das áreas inundáveis. A: Vista geral da bacia hidrográfica. B: Pormenor. 

 
 

3.3.2. Profundidade e velocidade das áreas inundáveis 

 
O resultado da modelação desenvolvida apresenta-se em estrutura raster, com 

profundidades a variar entre 0 e 4,85 m em 1995 e entre 0 e 4,89 m (Figura 4.8). A 

matriz de velocidades apresenta-se com valores a variar entre 0 e 4,9 m/s em 1995 em 

entre 0 e 5,1 m/s em 2007 (Figura 4.9). 

De um modo geral, e como seria de esperar, as profundidades e as velocidades de 

escoamento são maiores nas áreas de leito menor e de declive mais acentuado. 

Verifica-se também um aumento imediatamente a jusante da confluência de duas 

linhas de água. 

É também notório um aumento abrupto da velocidade e da profundidade nas zonas 

correspondentes à intersecção das curvas de nível com o talvegue, facto que poderá 

dever-se à utilização de informação altimétrica 1:25000, a qual não é a mais adequada 

para este tipo de trabalho. 

A B 
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Figura 4.8 - Resultados da simulação da profundidade. 

 

  

Figura 4.9 – Resultados da simulação da velocidade. 
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3.3.3. Áreas consideradas críticas com base numa cheia centenária 

 
As áreas que se apresentam de seguida são as mais susceptíveis de serem inundadas, 

correspondendo mais concretamente as povoações ribeirinhas. Apresentam-se em 

sobreposição a ortofotomapas e algumas imagens em situações de cheias ocorridas 

anteriormente. 

Consideraram-se áreas críticas, de montante para jusante, as povoações: Guerreiros, S. 

Sebastião de Guarreiros, Boticas, Fonte Santa, Barros no rio de Loures (Figura 4.10), 

assim como o Bairro da Vitória, na rib.ª Pinheiro de Loures, imediatamente a jusante 

da confluência com a rib.ª de Camarões (Figura 4.11). A rib.ª da Póvoa é a área da 

bacia mais urbanizada, na margem direita encontra-se a povoação de Frielas, situada 

praticamente junto à Várzea, na proximidade da desembocadura da bacia e da 

confluência com o rio Trancão, é a povoação mais susceptíveis e mais sujeita a cheias e 

inundações. Por outro lado, a margem esquerda é a área da bacia mais urbanizada, 

sendo as povoações de Flamenga em Santo António dos Cavaleiros e Póvoa de Santo 

Adrião praticamente sempre afectadas em episódios de precipitações intensas (Figura 

4.13). 

A Sub-bacia de Fanhões (Figura 4.12) é a das 4 sub-bacias a menos susceptível e menos 

afectada, pelo simples facto da área inundada, não afectar áreas urbanas. Na sua 

maioria são campos agrícolas. 
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Área: Loures: Margem esquerda. Parque de Loures  
Altura da água (m): 

1995: leito menor 0,63 e leito maior 0,13 

 

2007: leito menor 0,74 e leito maior 0,16 

Velocidade da água (m/s): 

1995: leito menor 0,67 e leito maior 0,11 

 

2007: leito menor 0,77 e leito maior 0,18 

Infraestruturas afectadas: Estrada N8, armazéns, habitações 

Área: Margem direita. Rua da Republica/Travessa Joaquim Saraiva 

Altura da água (m): 
1995: leito menor 0,44 e leito maior 0,06 

 
2007: leito menor 0,48 e leito maior 0,08 

Velocidade da água (m/s): 

1995: leito menor 0,61 e leito maior 0,07 

 

2007: leito menor 0,76 e leito maior 0,12 
Áreas afectadas: Estrada N8, infraestruturas, habitações 

 

Área: Fonte Santa/ Boticas/ S. Sebastião de 
Guarreiros/ Guerreiros 

Altura da água (m): 

1995: leito menor 1,04 e leito maior 0,08 
2007: leito menor 1,07 e leito maior 0,11 

 
Velocidade da água (m/s): 

1995: leito menor 1,96 m e leito maior 0,23 

2007: leito menor 2,13 e leito maior 0,49 

 

Áreas afectadas: habitações na proximidade da 
margem direita  

ME 

MD 
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Área: Barros 

Altura da água (m): 

1995: leito menor 0,75 e leito maior 0,08 
2007: leito menor 0,77 e leito maior 0,11 

 
Velocidade da água (m/s): 

1995: leito menor 1,46 e leito maior 0,10 

2007: leito menor 1,52 e leito maior 0,12 

 

Áreas afectadas: Áreas agrícolas, habitações na 
proximidade da margem direita 

Figura 4.10 – Áreas inundáveis da sub-bacia do rio de Loures resultantes da modelação 
hidráulica. 

 

 

 

Área: Bairro da Vitória 

Altura da água (m): 
1995: leito menor 1,24 e leito maior 0,21 

2007: leito menor 1,27 e leito maior 0,24 

 
Velocidade da água (m/s): 

1995: leito menor 0,67 e leito maior 0,10 

2007: leito menor 0,62 e leito maior 0,12 

 

Áreas afectadas: Armazéns na confluência e 
habitações na proximidade da margem direita 

Figura 4.11 – Áreas inundáveis da sub-bacia do rio Pinheiro de Loures resultantes da 
modelação hidráulica.  

 
 

 

Área: São Roque 
 
Altura da água: 
1995: leito menor 1,29 e leito maior 0,03 m 

2007: leito menor 1,46m e leito maior 0,17m 

 
Velocidade da água: 

1995: leito menor 0,21 m/s e leito maior 0,03m/s 

2007: leito menor 0,27 m/s e leito maior 0,05m/s 

 

Áreas afectadas: Campos agrícolas 

Figura 4.12 – Áreas inundáveis da sub-bacia do rio Fanhões resultantes da modelação 
hidráulica. 

 
 

 
 

 



112 
 

 
 

  

Área: Frielas – Caminho do Povo  

Altura da água: 
1995: leito menor 1,31 m e leito maior 0,43 m 

 
2007: leito menor 1,27 m e leito maior 0,29 m  

Velocidade da água: 

1995: leito menor 0,21 m/s  e leito maior 0,06 
m/s 

 

2007: leito menor 0,36 m/s e leito maior 0,11 m/s 

Áreas afectadas: E.T.A.R., ponte e caminhos 

  
Área: Flamenga   

Altura da água: 
1995: leito menor 1,54 m e leito maior 0,58 m 

 
2007: leito menor 1,70 m e leito maior 0,79 m  

Velocidade da água: 

1995: leito menor 0,49 m/s e leito maior 0,14 
m/s 

 

2007: leito menor 0,52 m/s e leito maior 0,16 m/s 

Áreas afectadas: Avenida Almirante Gago Coutinho/N8  
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Área: Stº. António dos Cavaleiros  

Altura da água: 
1995: leito menor 1,76 e leito maior 0,68 m 

 
2007: leito menor 1,95m e leito maior 0,97m 

Velocidade da água: 

1995: leito menor 0,61 m/s e leito maior 0,10 

m/s 

 

2007: leito menor 0,67 m/s e leito maior 0,12m/s 

Áreas afectadas: Estrada N8, infraestruturas, habitações 

  
Área: Póvoa de Stº. Adrião  

Altura da água: 
1995: leito menor 0,57 m e leito maior 0,27 m 

 
2007: leito menor 0,91m e leito maior 0,85 m  

Velocidade da água: 

1995: leito menor 0,84 m/s e leito maior 0,03 

m/s 

 

2007: leito menor 0,83 m/s e leito maior 0,06 m/s 

Áreas afectadas: Campos agrícolas, estrada N8  

Figura 4.13 – Áreas inundáveis da sub-bacia da ribeira da Póvoa resultantes da modelação 
hidráulica. 
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3.4. Considerações finais  
 
No decorrer deste ponto, o objectivo centrou-se na aplicação de modelação hidráulica 

aplicada às áreas mais susceptíveis de sofrer inundação, com base no modelo de 

susceptibilidade.  

Com vista a obtenção de polígonos de inundação com recurso ao software de 

modelação HEC-RAS, e sempre apoiado pelo SIG através da extensão HEC-GeoRAS, foi 

possível obter um conjunto de conclusões baseadas em pontos fortes e limitações.  

De seguida descrevem-se as principais conclusões obtidas:  

- De uma forma geral, o SIG demonstrou ser uma ferramenta extremamente útil e 

imprescindível ao longo de todo o desenvolvimento do estudo;  

- A extensão HEC-GeoRAS do software ArcGIS apresenta uma interface amigável entre 

o software HEC-RAS, através de um conjunto menus que fornecem uma série de 

variáveis necessárias a modelação hidráulica; 

- O software HEC-GeoRas é uma mais valia, uma vez que o HEC-RAS, apesar de ser o 

responsável pelo processo de modelação, não tem a mesma qualidade que em 

ambiente SIG, permitindo a visualização e o cruzamento com outras fontes de 

informação, garantindo uma melhor percepção da qualidade dos resultados finais da 

modelação. 

- A metodologia SIG aplicada é simples e demonstrou ser eficiente, apesar de alguns 

contratempos e limitações; os resultados obtidos demonstraram-se satisfatórios no 

que diz respeito ao polígono das áreas inundáveis; contudo, verificam-se ser 

fortemente influenciados pelo rigor dos dados de entrada;  

- As simulações desenvolvidas segundo os caudais para o período de retorno de 100 

anos, para as duas datas distintas, demonstram que apesar de ocupação do solo ter 

sofrido alterações ao longo dos 12 anos, não foram suficientemente significativas 

neste período no que diz respeito ao CN, de forma a alterar substancialmente o caudal 

de ponta de cheia e as correspondentes áreas de inundação; 
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- A análise das profundidades e velocidades que se pretendia desenvolver para a bacia 

do rio de Loures foi possível, mas mediante alguns contratempos, devido a problemas 

com origem, certamente, na falta de pormenor dos dados da cartografia altimétrica 

utilizada, à escala 1:25000; 

- Os resultados da simulação dos polígonos das áreas inundáveis, profundidades e 

velocidades, possuem uma descontinuidade imediatamente a montante da 

intersecção de cada curva de nível com o talvegue, apresentando também nestes sítios 

um aumento injustificado da profundidade e da velocidade. Esta descontinuidade não 

deverá ter origem no processo de simulação, embora não tenha sido possível verificar 

a sua origem e retificá-lo. Mesmo nas áreas onde o erro é mais reduzido, existem 

sempre algumas discrepâncias que se deverão, certamente, ao detalhe insuficiente da 

informação altimétrica utilizada na construção do MNE;  

- De uma forma geral os softwares de modelação hidráulica HEC-RAS/HEC-GeoRAS 

demonstraram ser uma ferramenta capaz de solucionar problemas concretos, relativos 

à simulação de caudais de ponta de cheia. Todavia, trabalhar com estes softwares 

exige uma preparação técnica considerável.  
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CONCLUSÃO 
 

As cheias são conhecidas como fenómenos que provocam a destruição de 

infraestruturas (edifícios, estradas, etc.) e terrenos ribeirinhos essencialmente 

agrícolas, deixando, por vezes, a população e várias entidades impotentes perante o 

fenómeno. 

A bacia hidrográfica do rio de Loures, afluente da margem direita do rio Trancão, é 

uma bacia frequentemente atingida por cheias rápidas, que, ao contrário das 

progressivas, não permitem colocar as pessoas e os seus bens em segurança. São 

desencadeadas por precipitações intensas e concentradas, levando ao 

desencadeamento de enxurradas de água e lama, que podem apanhar as populações 

desprevenidas. 

A bacia hidrográfica de Loures é realçada pela sua fraca permeabilidade, na sua 

maioria constituída por materiais vulcânicos do Complexo Vulcânico de Lisboa, de 

margas, argilas, argilitos e pelitos. 

Da análise quantitativa das características biofísicas da bacia, verifica -se um grande 

potencial de cheias, pois os dados apontam-nos para uma bacia arredondada.  

 

A distribuição das precipitações na área da bacia de Loures apresenta grande 

variabilidade, registando-se o máximo de precipitação anual na estação de Caneças 

com 1800,1 mm e o valor mínimo em Sacavém de Cima com 319,6 mm.   

O período de análise (1980-2002) comum a todas as estações, mostra-se, através da 

comparação (análise) com séries mais longas, representativo do comportamento da 

precipitação anual. 

Verifica-se uma variação sazonal clara entre os meses mais chuvosos e os meses 

menos chuvosos, apresentando-se duas estações bem definidas sendo a do período 

chuvoso (Outubro a Abril) e o seco (Maio a Setembro).  

Das estações utilizadas na caracterização, todas apresentam uma forte correlação 

entre elas, sendo a estação de São Julião do Tojal a que apresenta uma relação mais 

forte com as restantes, sendo também a estação com a série de dados mais longa, 

permitindo uma análise mais pormenorizada à escala diária. 
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Verifica-se que os meses mais chuvosos (Novembro, Dezembro e Janeiro) são os meses 

que apresentam mais dias com precipitação superior a 20 mm, juntando-se a estes os 

meses de Outubro e Fevereiro como os que apresentam mais dias com precipitação 

igual ou superior a 50 mm. 

Precipitações iguais ou superiores a 100 mm apenas se verificam nos meses de 

Novembro e Fevereiro. 

A susceptibilidade da bacia à ocorrência de cheias resulta do cruzamento de três 

variáveis condicionantes, permitindo determinar os troços de cada afluente, assim 

como do curso de água principal e classifica-los segundo diferentes classes de 

susceptibilidade. A área mais susceptível é a área imediatamente antes da 

desembocadura, área para onde convergem todos os cursos de água, não sendo no 

entanto a que apresenta maior risco, por ser a área da bacia menos povoada, também 

em grande parte pelo conhecimento do fenómeno que a população foi adquirindo ao 

longo dos anos. A área da bacia que apresenta maior risco de cheias é a área da ribeira 

da Póvoa, não sendo a mais susceptível, com susceptibilidade classificada como muito 

elevada, por ser a área mais densamente povoada de toda a bacia hidrográfica. 

Os riscos são mais reduzidos nas áreas mais a montante na bacia, sendo a área da sub-

bacia do rio Fanhões a menos susceptível, por ser a menos urbanizada e 

impermeabilizada da bacia hidrográfica. 

A existência de registos históricos de ocorrências (DISASTER) e de marcas de cheias 

(DGRAH e SNIRH), permitiram, de certa forma, sustentar o modelo de susceptibilidade 

a partir da sua sobreposição ao modelo, verificando-se as ocorrências nas 

proximidades dos troços mais susceptíveis. 

A delimitação e conhecimento das áreas afectadas  por cheias permitem fazer uma 

cartografia do risco de cheias, ferramenta indispensável para que se faça uma 

ocupação correcta dos leitos de cheia, com vista a um adequado ordenamento do 

território à escala municipal. 

Os resultados obtidos com base na metodologia aplicada podem ser melhorados de 

modo a obter resultados mais precisos, mediante um levantamento topográfico/ topo- 

hidrográfico de algumas secções transversais em pontos estratégicos da bacia (curvas 

e locais onde o fluxo sofre estrangulamento) além de utilização de uma base 
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cartográfica de maior pormenor. A existência de caudais máximos anuais históricos ou 

mesmo níveis hidrométricos instantâneos ou até mesmos diários na área de estudo em 

alguns troços teriam sido também uma mais-valia ao presente estudo.   

O trabalho mostra que a bacia hidrográfica em estudo com um vasto historial de 

situações de cheias, contínua susceptível de sofrer cheias, verificando-se um aumento 

em 6,5% das áreas impermeabilizadas entre 1995 e 2007 sendo uma região bastante 

urbanizada, com tendência a aumentar. No entanto a percentagem de áreas 

inundáveis aumentaram apenas em 0,0007%, mostrando que apesar do aumento de 

áreas impermeabilizadas, estas estão, de certa forma, a ir em linha de conta com o 

ordenamento do território, respeitando as áreas ribeirinhas e o leito de cheia. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

Quadro 1  -  Coeficiente de determinação (R2) das precipitações mensais,  entre as estações 
meteorológicas em estudo, para o período de 22 anos, para aplicabilidade do método da 

regressão linear múltipla. 

OUTUBRO 

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0.63 -           

Caneças 0.73 0.86 -         

Lousa 0.92 0.81 0.91 -       

Milharado 0.91 0.71 0.76 0.93 -     

Sacavém 0.59 0.8 0.79 0.75 0.67 -   

S. J. Tojal 0.58 0.84 0.91 0.81 0.6 0.79 - 

NOVEMBRO  

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0.94 -           

Caneças 0.97 0.94 -         

Lousa 0.98 0.92 0.98 -       

Milharado 0.99 0.92 0.95 0.97 -     

Sacavém 0.93 0.93 0.93 0.91 0.91 -   

S. J. Tojal 0.97 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 - 

DEZEMBRO  

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0.93 -           

Caneças 0.96 0.97 -         

Lousa 0.97 0.9 0.92 -       

Milharado 0.95 0.86 0.91 0.96 -     

Sacavém 0.93 0.91 0.92 0.88 0.86 -   

S. J. Tojal 0.97 0.95 0.96 0.95 0.9 0.92 - 

JANEIRO  

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0.91 -           

Caneças 0.98 0.92 -         

Lousa 0.98 0.92 0.98 -       

Milharado 0.95 0.88 0.96 0.98 -     

Sacavém 0.79 0.84 0.84 0.86 0.84 -   

S. J. Tojal 0.88 0.91 0.93 0.93 0.92 0.94 - 



125 
 

FEVEREIRO  

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0.71 -           

Caneças 0.9 0.66 -         

Lousa 0.96 0.68 0.92 -       

Milharado 0.93 0.82 0.86 0.94 -     

Sacavém 0.8 0.79 0.8 0.84 0.84 -   

S. J. Tojal 0.89 0.69 0.93 0.89 0.88 0.93 - 

MARÇO  

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0.69 -           

Caneças 0.79 0.52 -         

Lousa 0.91 0.72 0.75 -       

Milharado 0.89 0.79 0.68 0.87 -     

Sacavém 0.81 0.83 0.72 0.93 0.81 -   

S. J. Tojal 0.8 0.78 0.77 0.94 0.79 0.93 - 

ABRIL 

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0.56 -           

Caneças 0.93 0.47 -         

Lousa 0.77 0.45 0.78 -       

Milharado 0.96 0.61 0.89 0.76 -     

Sacavém 0.53 0.15 0.65 0.2 0.62 -   

S. J. Tojal 0.8 0.16 0.83 0.53 0.79 0.9 - 

MAIO 

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0.86 -           

Caneças 0.87 0.88 -         

Lousa 0.9 0.88 0.94 -       

Milharado 0.82 0.74 0.85 0.89 -     

Sacavém 0.58 0.8 0.67 0.73 0.46 -   

S. J. Tojal 0.89 0.88 0.93 0.89 0.72 0.78 - 

JUNHO  

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0.83 -           

Caneças 0.76 0.84 -         
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Lousa 0.84 0.9 0.91 -       

Milharado 0.96 0.83 0.88 0.91 -     

Sacavém 0.69 0.54 0.44 0.79 0.58 -   

S. J. Tojal 0.84 0.78 0.92 0.91 0.92 0.49 - 

JULHO  

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0,85 -           

Caneças 0,72 0,81 -         

Lousa 0,26 0,46 0,63 -       

Milharado 0,73 0,71 0,86 0,80 -     

Sacavém 0,59 0,73 0,92 0,70 0,75 -   

S. J. Tojal 0,31 0,54 0,65 0,86 0,71 0,68 - 

AGOSTO 

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0,84 -           

Caneças 0,85 0,86 -         

Lousa 0,86 0,81 0,91 -       

Milharado 0,57 0,20 0,45 0,30 -     

Sacavém 0,94 0,85 0,92 0,91 0,53 -   

S. J. Tojal 0,62 0,40 0,49 0,54 0,54 0,59 - 

SETEMBRO 

  Arranhó Calhandriz Caneças Lousa Milharado Sacavém S. J. Tojal 

Arranhó -             

Calhandriz 0,74 -           

Caneças 0,94 0,67 -         

Lousa 0,86 0,74 0,93 -       

Milharado 0,95 0,63 0,94 0,94 -     

Sacavém 0,74 0,44 0,70 0,79 0,79 -   

S. J. Tojal 0,92 0,62 0,90 0,87 0,94 0,85 - 
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ANEXO 2 
 
 
Quadro 1 – Valores médios do coeficiente de escoamento a utilizar no método nacional  

 

 
 


