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Resumo 

 

 

Em Portugal existem inúmeros recursos hídricos, com potencial hídrico distribuído 

principalmente por pequenos e médios cursos de água. A Divisão de Recursos Hídricos do 

INAG, é responsável por esta gestão da rede hidrométrica do país, há muitas décadas que o 

trabalho de hidrometria é desenvolvido, tendo naturalmente acompanhado ao longo do tempo a 

evolução tecnológica dos instrumentos e técnicas de medição. Nos dias que correm existe uma 

grande variedade de equipamentos com diferentes características e funcionalidades, de 

método de medição e cálculo de caudal.  

 

De modo a melhorar a gestão dos recursos hídricos, é essencial a representação gráfica do 

escoamento “curva de vazão”, a partir desta obtemos o caudal em função da altura 

hidrométrica.  

 

Este trabalho, tem como objectivo uma análise aos dados históricos relativos às medições 

conjuntas da altura de água e do correspondente caudal, pelo método tradicional, que foram 

utilizadas pelo INAG de modo a se obter as respectivas curvas de vazão. Após análise dos 

dados históricos, propomos novas curvas de vazão que consideramos mais adequadas. 

Conjuntamente com a equipa de hidrometria do INAG, foram efectuadas novas medições de 

caudal nas estações hidrométricas de estudo (Ponte Pinhal e Senhora da Rocha), de modo a 

obter uma curva de vazão recente e representativa das características actuais das estações. 

São também abordados os diferentes equipamentos de medição de caudal e comparação entre 

o sensor electromagnético e o mais recente aparelho de medição Stream Pro.  

 

Palavras Chave: Recursos   hídricos, Rede hidrométrica, Métodos de cálculo, Curva de Vazão, 

Equipamentos de medição de caudal 
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Abstract 

 

 

In Portugal there are numerous water resources, water potential distributed mainly in small and 

medium rivers. There is urgent need of quantifying and managing these resources. The Division 

of Water Resources INAG, is responsible for managing the hydrometric network in the country, 

for decades the work of hydrometry is developed, naturally over time the technological evolution 

of tools and techniques for measuring the quantities involved the hydraulic phenomena. For 

decades the technologies for measuring water velocity and calculation methods have been 

refurbished. Nowadays there is a wide variety of equipment with different features and 

functionalities, for the method of measurement and calculation of flow. 

 

For a proper quantification management of water resources is essential, flow measurements in 

various streams, with the knowledge of these values and their evolution over time, it is possible 

to determine a flow curve, which is representative of the flow at a given period of time. 

This work has as objective an analysis to historical data relating to joint measurements of water 

depth and corresponding flow, the traditional method, which was used by INAG in order to get 

their flow curves. Also covered are the different flows measuring devices and comparison 

between the latest electromagnetic and  Stream Pro. 

 

 

 

 

Keywords: Water resources, Hydrometric, methods of calculation, flow curve, flow 

measurements 
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Extended abstract 

 

 
In Portugal there are numerous water resources, water potential distributed mainly in small and 

medium rivers. There is urgent need of quantifying and managing these resources. The Division 

of Water Resources INAG, is responsible for managing the hydrometric network in the country, 

for decades the work of hydrometry is developed, naturally over time the technological evolution 

of tools and techniques for measuring the quantities involved the hydraulic phenomena. For 

decades the technologies for measuring water velocity and calculation methods have been 

refurbished. Nowadays there is a wide variety of equipment with different features and 

functionalities, for the method of measurement and calculation of flow. 

 

For a proper quantification management of water resources is essential, flow measurements in 

various streams, with the knowledge of these values and their evolution over time, it is possible 

to determine a flow curve, which is representative of the flow at a given period of time. 

This work has as objective an analysis to historical data relating to joint measurements of water 

depth and corresponding flow, the traditional method, which was used by INAG in order to get 

their flow curves. Also covered are the different flows measuring devices and comparison 

between the latest electromagnetic and  Stream Pro. 

 

Another important study in this work was to calculate the coefficient of roughness, this is only 

possible to calculate, if we have a section of study, which withdraws the slope. To obtain the 

coefficient of roughness, we used the methodology proposed by Cowan, Barnes, Dingman and 

Gauckler-Manning. This calculation is also important to obtain a extended flow curve, which is a 

great help in order to apply for other values. 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Water resources, Hydrometric, methods of calculation, flow curve, flow 

measurements, Coefficient of roughness. 
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2.22 – Cálculo da Rugosidade por Dingman, para escoamentos uniformes 

2.23 – Equação do raio hidráulico pela Eq. 2.19 

2.24 – Equação de Potência 

2.25 – Logaritmização da Eq. 2.24 

3.1 – Equação de Faraday 
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3.2 – Equação do Doppler shift 

4.1 – Equação da estatística do teste Signed Rank 

4.2a – Equação do índice de posicionamento de |DI| para Di>0 

4.2b – Equação do índice de posicionamento de |DI| para Di>0 

4.3 – Cálculo do declive de superfície 

4.4 – Cálculo do declive de fundo 
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Portugal é um país que possui recursos hídricos em quantidade, mas distribuídos com uma 

forte assimetria temporal, concentrando-se mais de 75% da precipitação e do escoamento no 

semestre húmido. Esta assimetria acentua-se espacialmente, diminuindo os recursos 

disponíveis, grosso modo, do norte para o sul do país. O necessário planeamento e gestão 

destes recursos só são possíveis se houver uma boa avaliação dos recursos existentes, da sua 

evolução temporal e espacial e da previsão de ocorrência de valores futuros. Esta avaliação, 

mesmo que feita em termos de previsão e recorrendo a modelos de balanço hidrológico ou 

outros mais sofisticados, tem de assentar numa base sólida de dados observados, relativa às 

diversas variáveis meteorológicas e hidrológicas intervenientes na componente terrestre do 

ciclo da água. 

 

Institucionalmente, o Instituto de Meteorologia (IM) é o responsável pela rede de medições das 

variáveis meteorológicas e o Instituto da Água (INAG) pelas redes de medições das variáveis 

hidrológicas, embora actualmente parte das atribuições deste estejam a ser transferidas para 

as Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH).  

 

Note-se, contudo, que o INAG também dispõe de uma rede de medições das variáveis 

meteorológicas. O INAG/ARH possui diversos tipos de redes dedicadas à medição de variáveis 

hidrológicas: hidrométrica, piezométrica, qualidade (da água das albufeiras, em secções de 

cursos de água e em furos para as águas subterrâneas, e sedimentológica), abrangendo assim 

os principais aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos. 

 

O objectivo fundamental da rede hidrométrica é caracterizar ou o escoamento que passa numa 

dada secção transversal de um curso de água ou o balanço hídrico numa dada albufeira. Neste 

trabalho apenas se irão analisar alguns aspectos relativos à rede hidrométrica associada à 

caracterização do escoamento na secção transversal de um curso de água. 

 

Com efeito, teve-se a oportunidade de desenvolver o estágio na Divisão de Recursos Hídricos 

do INAG. Nesta, há muitas décadas que o trabalho de hidrometria é desenvolvido, tendo 

naturalmente acompanhado ao longo do tempo a evolução tecnológica dos instrumentos e 

técnicas de medição das grandezas que intervêm nos fenómenos hidráulicos. A par de técnicas 

mais tradicionais dispõem de outras alternativas, havendo todo o interesse em avaliar os 

méritos relativos (de algumas) das técnicas disponíveis e já operacionais. 

 

 

1. Introdução 
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1.1. Objectivos da tese 

 

Esta tese tem como objectivo fundamental: (1) Analisar como se efectua actualmente, de uma 

forma corrente, a caracterização hidrométrica nas secções dos cursos de água, que se 

designará de método tradicional (MT), (2) discutir como se poderá melhorar o MT e (3) 

comparar o MT com um método mais moderno. Para este fim, a parte prática deste estudo 

efectuou-se em duas estações hidrométricas da bacia do Tejo: Ponte Pinhal e Senhora da 

Rocha. 

1.2. Organização da tese 

 

No capítulo 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica em que se abordam, de uma forma 

sintética, as principais características dos escoamentos com superfície livre e os métodos de 

medição de escoamento na secção de um curso de água. De seguida, apresentam-se de forma 

detalhada os métodos utilizados neste trabalho. No capítulo 3 descreve-se e caracteriza-se as 

duas estações hidrométricas onde se efectuou o trabalho prático e descrevem-se as 

campanhas feitas e os instrumentos de medida utilizados. No capítulo 4 efectua-se o estudo 

das características do escoamento na secção transversal de ambos os cursos de água.  

 

Em primeiro lugar, reuniram-se os dados históricos relativos às medições conjuntas da altura 

de água e do correspondente caudal, pelo MT. Estas medições foram utilizadas pelo INAG na 

obtenção de curvas de vazão para vários anos hidrológicos, cujos parâmetros também se 

recolheram. Com base nestes dados históricos discutem-se formas alternativas, julga-se que 

mais robustas, de obtenção daquelas curvas de vazão, cujos parâmetros são recalculados, 

assim como a sua validade temporal, de seguida apresentam-se os dados obtidos na 

campanha de medições com o MT, que permitiram obter as curvas de vazão para o ano 

hidrológico corrente, as quais se comparam com as anteriores. Em segundo lugar, discutem-se 

estratégias para extrapolação das curvas de vazão obtidas. Neste contexto, compara-se a 

estimativa do coeficiente de rugosidade de Manning com diferentes métodos, que vão desde 

métodos simples que consideram que o escoamento se processa em regime uniforme e se 

aplicam a cada secção transversal, até métodos mais elaborados que consideram que o 

escoamento se processa em regime não uniforme e em que para os quais é necessário 

caracterizar o escoamento num ou mais troços. Por fim apresenta-se uma análise comparativa 

dos resultados obtidos com as medições com o MT (sensor electromagnético) e com um 

método mais recente (Stream Pro), que vêm substituir os instrumentos convencionais de 

medição de velocidades em cursos de água naturais e artificiais. No capítulo 5 sintetizam-se as 

conclusões retiradas com este trabalho e dão-se sugestões para melhorar futuros 

desenvolvimentos. Por fim, no capítulo 6 identificam-se as referências bibliográficas efectuadas 

ao longo do texto. 
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2.1. Escoamentos com superfície livre 

2.1.1. Conceitos gerais 

As características do escoamento num curso de água natural ou num troço artificial estudam-se 

na Hidráulica de escoamentos com superfície livre. As variáveis de maior interesse são o 

caudal que atravessa uma secção transversal do curso de água, considerada como um fluído 

incompressível, a altura da água e a velocidade da água. Uma forma de classificar o 

escoamento baseia-se na caracterização da variação da velocidade no espaço e no tempo. 

O escoamento é variável quando a velocidade num ponto depende da localização do ponto e 

do instante considerado, sendo o caso mais geral de escoamento (Quintela, 1981). O caudal 

varia com o tempo em qualquer secção, sendo típico durante a onda de cheia de um rio. 

O escoamento é permanente quando a velocidade depende da localização do ponto, mas é 

independente do instante considerado, isto é, traduz-se pela condição:         , em que    é 

a velocidade num ponto de uma linha de corrente e t é o tempo. Nestes escoamentos as linhas 

de corrente coincidem com as trajectórias e o caudal é constante em cada secção (Quintela, 

1981). O regime permanente pode ser gradualmente variado (regolfo), onde as trajectórias são 

aproximadamente paralelas e rectilíneas podendo considerar-se que é válida a lei hidrostática 

das pressões, ou rapidamente variado, onde a curvatura das trajectórias não é desprezável e a 

distribuição das pressões numa secção recta não é hidrostática. 

O escoamento uniforme é um escoamento permanente em que a velocidade (vectorial) é 

constante ao longo de cada trajectória. A condição do movimento uniforme é:         , em 

que s é o arco da trajectória (Quintela, 1981). A secção líquida, o caudal e a velocidade média 

são constantes ao longo do percurso. O perfil da superfície livre (que coincide com a linha 

piezométrica) é paralelo ao perfil do leito e à linha de energia, como representado na Fig. 2.1. 

Nesta figura        (m) é a energia cinética por unidade de peso da água, ou altura cinética, α 

é o coeficiente de Coriolis (ou de energia cinética) e g é a aceleração da gravidade (m s
-2

). 

 

2. Revisão Bibliográfica 
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Figura 2. 1 – Escoamento em regime uniforme. 

O escoamento uniforme só é possível em canais de secção prismática (ou cilíndrica) (Quintela, 

1981), sendo o regime de equilíbrio para o qual o escoamento tende. Na Fig. 2.2 representa-se 

um troço de um curso de água em que o escoamento é uniforme entre A e B, com uma altura 

de escoamento constante, a altura uniforme Hu e em que o valor das velocidades são os 

mesmos, para profundidades equivalentes. Entre B e C o escoamento é não-uniforme, com a 

altura do escoamento e a velocidade a variarem. 

 

Figura 2. 2 – Escoamento uniforme e não-uniforme (Fonte: Shaw, 2005). 

Há dois regimes de escoamento, laminar e turbulento. No escoamento laminar as partículas 

movem-se em trajectórias regulares sem se cruzarem com as trajectórias das partículas 

vizinhas. Neste escoamento as forças viscosas dominam as restantes forças presentes, 

ocorrendo para muito pequenas alturas de água e pequenas velocidades (Shaw, 2005). Com o 

aumento da altura da água e da velocidade o escoamento torna-se turbulento, havendo grande 

mistura lateral e vertical no curso de água (Shaw, 2005). O regime de escoamento pode 

identificar-se através do número de Reynolds, que traduz a razão entre as forças de inércia e 

de viscosidade que actuam sobre a água: 

     
     

 
 (2.1) 

em que  é a massa volúmica da água (kg m
-3

),     a velocidade média da água (m s
-1

), d a 

profundidade da água (m) e  é viscosidade dinâmica da água (Pa s). O regime é laminar para 



Linha de energia 

Linha de fundo 

Superfície da água 

Plano de referência z = 0 

d 
z 

H 
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      , turbulento para        e de transição entre aqueles valores (Boiten, 2000). Num 

curso de água natural pode considerar-se que a generalidade do escoamento é turbulento. 

No escoamento turbulento a velocidade num dado ponto varia constantemente em magnitude e 

direcção. Continuam-se a definir escoamentos uniformes e permanentes, tratando-se então de 

uniformidade ou de permanência de valores médios no tempo (Quintela, 1981), como 

representado na Fig. 2.3. 

 
Figura 2. 3 – Variação  da velocidade com o tempo num escoamento permanente, em regime turbulento (Fonte 

Boiten, 2000). 

O escoamento pode também ser classificado recorrendo a conceitos energéticos. Para um 

dado caudal, a energia específica do escoamento é função da sua altura e da sua velocidade, 

sendo mínima para um dado valor destes, designados de altura crítica Hc e de velocidade 

crítica vc, e designando-se o regime de crítico (Shaw, 2005). Quando o escoamento não é 

crítico existem duas alturas possíveis para um mesmo valor de energia específica. Consoante 

a altura do escoamento é superior ou inferior à altura crítica, o escoamento diz-se lento (ou 

fluvial) ou rápido (ou torrencial) (Quintela, 1981). Este regime pode ser identificado pelo valor 

de outro número adimensional, o número de Froude, que traduz a razão entre as forças de 

inércia e de gravidade que actuam sobre a água: 

    
  

    
 (2.2) 

em que Hm representa a altura média do escoamento (razão entre a área da secção líquida e a 

largura superficial). Para      o regime é lento, para      o regime é crítico e para      o 

regime é rápido, como representado na Fig. 2.4. 
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Figura 2. 4 – Regime lento, crítico e rápido (Fonte: Shaw, 2005). 

Na maior parte dos cursos de água naturais o regime é lento (Dingman, 2009), mas quando o 

declive é muito pronunciado e/ou o material do leito é muito liso o regime pode aproximar-se do 

crítico ou ser mesmo rápido. Quando o regime se aproxima do crítico deixa de ser possível o 

escoamento uniforme (Dingman, 2009). 

Na secção transversal de um curso de água a distribuição da velocidade depende das 

características do leito e das margens, e da forma da secção. As velocidades máximas 

encontram-se um pouco abaixo da superfície da água e longe do efeito retardador do atrito das 

margens. Na Fig. 2.5 apresenta-se as linhas de igual velocidade (isotáquias) numa secção 

transversal regular (trapezoidal) e numa irregular. 

 
Figura 2. 5- Distribuição da velocidade (m/s) na secção transversal em canal regular (trapezoidal) e irregular 

(Fonte: Boiten, 2000). 

O perfil de velocidades numa vertical de um escoamento uniforme, em regime turbulento, pode 

caracterizar-se com a Eq. de Prandtl-von Kármán (Dingman, 2009), representada graficamente 

na Fig. 2.6. A integração desta permite mostrar que a velocidade instantânea que iguala a 

velocidade média se encontra a uma altura do fundo de               (Dingman, 2009). 
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Figura 2. 6 - Distribuição parabólica da velocidade ao longo de uma vertical (Fonte: Boiten, 2000). 

 

2.1.2. Escoamentos uniformes e resistência ao escoamento 

O problema central na hidráulica de escoamentos com superfície livre consiste em, dado um 

troço de um curso de água com uma determinada geometria, material e declive, saber quais 

são as relações entre a altura da água, a velocidade média, a largura e o caudal (Dingman, 

2009). A caracterização da resistência ao escoamento é essencial para a solução deste 

problema e pode ser estabelecida a partir dos conceitos associados ao escoamento uniforme. 

Embora este escoamento corresponda a um estado ideal raramente atingido em cursos de 

água naturais é muitas vezes uma hipótese válida pois os escoamentos com superfície livre 

são sistemas dinâmicos, que se auto-ajustam, tendendo para a existência de um balanço entre 

as forças que induzem o escoamento e as que o retardam: um aumento (diminuição) da 

velocidade produz um aumento da resistência (diminuição), que vai determinar uma diminuição 

(aumento) da velocidade (Dingam, 2009).Como não há aceleração num escoamento uniforme, 

a aplicação da segunda lei de Newton indica que a resultante das forças que actuam sobre a 

água se anulam. Chézy considerou que as forças resistentes ao escoamento se deviam à 

tensão tangencial resultante do contacto com a fronteira sólida e que aquela era proporcional 

ao quadrado da velocidade média (Dingman, 2009), tendo deduzido a equação: 

                 
 

  
 
   

         (2.3) 

em que KT é um coeficiente de proporcionalidade, adimensional, R é o raio hidráulico (m) 

(razão entre a área molhada e o perímetro molhado) e S é a perda de carga unitária, dada por: 

        (2.4) 

em que  é o ângulo que o perfil longitudinal do fundo do curso de água (e da superfície da 

água, em escoamento uniforme) faz com a horizontal, como representado na Fig. 2.1. Na 

maioria dos casos este perfil forma um ângulo pequeno com a horizontal, podendo considerar-

se o seu seno aproximadamente igual à tangente, ou seja, ao respectivo declive (Quintela, 

1981): 
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               (2.5) 

A Equação de Chézy é a Eq. básica para o escoamento uniforme, sendo mais conhecida com 

a forma (Dingman, 2009): 

            (2.6) 

em que C representa a condutância do troço do curso de água (m
1/2

 s
-1

) e é, a partir da Eq. 2.3: 

    
 

  
 
   

                                                                                                                  (2.7) 

Dingman (2009) define como resistência do troço do curso de água a razão: 

   
  

 
 (2.8) 

em que    é a velocidade de atrito, que mede a intensidade das flutuações turbulentas da 

velocidade (Dingman, 2009), que pode ser dada por: 

             (2.9) 

A partir das Eqs. (2.3), (2.7) e (2.9) pode obter-se a relação (Dingman, 2009): 

     
   

 (2.10) 

Note-se que a resistência do troço se relaciona com o conhecido factor de resistência f, ou 

factor de Darcy-Weisbach, por (Dingman, 2009): 

           
 

 
 
   

 (2.11) 

Em cursos de água naturais a resistência do troço depende de inúmeros factores, como 

irregularidades na sua geometria, vegetação no leito de cheia, instabilidade na superfície da 

água (quando o escoamento se aproxima do crítico ou do rápido) ou características dos 

sedimentos (Dingman, 2009). 

Tradicionalmente, a lei de resistência mais utilizada para escoamentos com superfície livre é a 

equação de Manning, de base empírica: 

    
 

 
       

   
 (2.12) 

em que o factor de resistência n é normalmente designado de número de Manning, e Ss é o 

declive da superfície livre da água. A principal diferença relativamente à equação de Chézy é o 

expoente do raio hidráulico de 2/3, em vez de 1/2, o que a torna uma equação 

dimensionalmente não-homogénea (Dingman, 2009). Note-se contudo, que é prática comum 

tratar o coeficiente de Chézy C como adimensional, tendo o mesmo valor em qualquer sistema 

de unidades. Neste caso, tem de se converter ao sistema internacional multiplicando-o pelo 

factor 0,552. 
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Uma das razões para a maior popularidade da equação de Manning reside na existência de 

métodos práticos para a sua estimativa, enquanto que nunca se publicaram métodos 

sistemáticos para estimar o coeficiente de Chézy C (Dingman, 2009). 

2.2. Medição do escoamento 

 

Dentro da caracterização do escoamento num curso de água é necessário efectuar medições 

que o permitam quantificar. Os métodos disponíveis encontram-se na Hidrometria, ramo da 

Metrologia relativo à medição do escoamento da água. 

As principais variáveis que caracterizam o escoamento são a altura da superfície livre da água, 

ou altura hidrométrica, H (m), e o caudal que atravessa uma dada secção do curso de água, Q 

(m
3
/s). De um modo geral, o caudal não costuma ser medido em contínuo, no tempo, mas sim 

a altura da superfície da água. Assim, embora a relação de interesse seja a evolução temporal 

do caudal na secção Q(t), o hidrograma, o que normalmente é medido (também pelo INAG) é a 

evolução temporal da altura da água H(t), o limnigrama. Para se converter um no outro é 

necessário conhecer a relação, não linear, entre o caudal e a altura da água Q(H), a curva de 

vazão. Na maior parte dos casos, em que não há estruturas hidráulicas de medição no curso 

de água, têm de se obter experimentalmente valores da relação Q(H), aos quais tem de ser 

posteriormente ajustado um modelo matemático empírico. Quaisquer erros existentes na curva 

de vazão vão reflectir-se e ampliar-se na obtenção do hidrograma de escoamento, com os 

impactos negativos que isso pode trazer à estimativa dos caudais de cheia ou dos volumes de 

escoamento. Por esta razão, é fundamental assegurar, em primeiro lugar, o menor erro 

possível nas medições dos caudais a serem utilizados na construção da curva de vazão. Em 

segundo lugar, é preciso assegurar a qualidade da curva de vazão, nomeadamente quanto à 

sua validade temporal ou quanto à sua eventual alteração com o aumento da altura da água 

(alteração da rugosidade do leito, modificação da forma da secção, inundação do leito de 

cheia, por exemplo). Este problema é particularmente importante por a curva de vazão ser 

empírica, o que não aconselha a sua utilização fora da gama de valores Q(H) utilizados na sua 

calibração, salvo se uma caracterização extra, com alguma base física, permitir efectuar 

extrapolações com maior segurança. 

Este capítulo é composto por uma síntese geral dos métodos de medição do caudal em cursos 

de água naturais, dos métodos de medição das alturas hidrométricas, sendo seguido da 

descrição detalhada dos métodos utilizados neste trabalho. 

2.3. Síntese dos métodos de estimativa de escoamento em cursos de 

água naturais 

 

Neste subcapítulo faz-se referencia aos métodos que frequentemente são utilizados nas 

medições de caudal em cursos de água naturais. 
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2.3.1. Métodos de medição de caudal em cursos de água naturais 

Tabela 2.1-Métodos de medição de caudal 

Método Sub-método 

Área-velocidade Pontual 

Barco em movimento 

Com flutuadores 

Ultra-sons 

Electromagnético 

Área-declive ___ 

Diluição Traçador químico 

Traçador radioactivo 

Traçador fluorescente 

Volumétrico ___ 

Estrutural ___ 

                                                                          

Apresentam-se de seguida as suas principais características, assim como os critérios que 

devem presidir à sua escolha. 

2.3.1.1. Área-Velocidade 

Este método considera que conhecida a área da secção transversal de um curso de água, A 

(m
2
), e a velocidade média da água nessa secção,    (m/s), o valor do caudal é dado por: 

                                                                                                                          (2.13) 

De um modo geral, consegue-se maior rigor na medição dividindo a secção em i segmentos 

com área Ai  e velocidade média    , calculando o caudal Qi em cada um deles e somando estes: 

               (2.14) 

Este método subdivide-se em várias formas, consoante a maneira como a área A e/ou a 

velocidade média    (da secção ou dos segmentos) são obtidas, como sintetizado na Tabela 

2.2. (Boiten, 2000, pelo INAG) 

É o método mais utilizado na medição de caudais em cursos  de água em Portugal. 
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Tabela 2.2-Submétodos utilizados no método área-velocidade (INAG, 2011) 

Submétodos Descrição 

Medições pontuais A secção transversal do curso natural é dividida em vários segmentos. A 

largura de cada segmento, a profundidade e a velocidade média numa 

vertical em cada segmento são medidas. 

O caudal total resulta da soma do produto da velocidade, largura e 

profundidade de cada segmento. 

As medições podem ser feitas: a vau, a partir de uma ponte, usando 

teleférico, usando um barco parado. 

Barco em 

movimento 

Um medidor de velocidade é suspenso do barco a uma profundidade 

constante enquanto o barco atravessa a secção transversal do curso. 

Durante a travessia são registadas, em intervalos definidos, a velocidade 

do escoamento, a profundidade do leito e a distância à margem. As 

velocidades perto da superfície são corrigidas de modo a obter a 

velocidade média em cada posição ao longo da secção transversal. O 

caudal total é a soma do produto da velocidade, a largura e profundidade 

de cada segmento em que a velocidade foi registada. 

  

Electromagnético A água em movimento atravessa um campo magnético vertical criado por 

um dispositivo instalado sob o leito do rio. Uma força electromotriz é 

induzida na água e medida por eléctrodos colocados nas margens do 

curso. Essa força é directamente proporcional à velocidade média do 

escoamento. O caudal obtém-se multiplicando esta velocidade pela área 

de escoamento. 

Ultra-sons A velocidade do som na água é medida simultaneamente, transmitindo 

sinais em duas direcções, a partir de equipamentos localizados nas duas 

margens do rio. Os equipamentos estão instalados de modo a que o sinal 

sonoro seja emitido contra a corrente num transdutor e a favor da corrente 

no outro. A diferença entre a velocidade das duas ondas sonoras está 

relacionada com a velocidade do escoamento à altura em que os 

transdutores estão instalados. A velocidade medida pode ser relacionada 

com a velocidade média da secção. Relacionando a área da secção com a 

coluna de água, o caudal pode ser calculado a partir de medições de 

velocidade e de altura da água. 

  

Flutuadores A velocidade média de uma dada secção é estimada contando o tempo 

que um flutuador demora a percorrer uma dada distância. O caudal é 

obtido multiplicando a velocidade pela área da secção de escoamento. 

2.3.1.2. Método área-declive 

 

A secção transversal do curso é medida em vários pontos ao longo de um troço longitudinal, 

rectilíneo e uniforme. A rugosidade do curso é estimada depois de examinadas as 

características do leito e das margens. O caudal é determinado medindo a altura de água em 

duas ou três secções, conhecendo a distância entre elas, e inserindo o declive, largura, 

profundidade e rugosidade numa equação de cálculo do caudal em cursos de água natural 

(como a equação de Chézy ou a de Manning apresentadas em 2.1.2).  

 



Métodos e Medições de Caudais – Análise e comparação de diversos métodos hidrométricos 

25 
 

Este método é pouco preciso mas pode ser usado para estimar caudais de ponta após 

inundações. Mesmo que as leituras das estações hidrométricas sejam insuficientes para o 

cálculo do declive da superfície da água (Ss) do troço, a marca que a cheia deixa após a 

passagem permite estimar este valor (Boiten, 2000, pelo INAG). 

 
Este método pode também ser usado para medir caudais moderados e pode ser aplicado em 

cursos de água não uniformes.  

2.3.1.3. Método de diluição 

 

Um traçador é injectado num ponto do curso, a montante. Uma amostra é recolhida a jusante 

assumindo que houve diluição uniforme do traçador na secção transversal. A aplicação do 

princípio de conservação da massa do traçador permite estimar o caudal na secção. Neste 

método pode ser utilizado um traçador químico, radioactivo ou fluorescente (Boiten, 2000, pelo 

INAG). 

Este método aplica-se a cursos de água de montanha, com declives elevados, em que a 

utilização de sensores é impraticável. 

 

2.3.1.4. Método volumétrico 

 

Este método restringe-se a situações em que há armazenamento de água. O nível de água e a 

superfície inundada são medidos em duas ocasiões num intervalo de tempo conhecido. O 

caudal médio é obtido dividindo a variação de volume armazenado pelo tempo do intervalo 

entre as duas medições (INAG, 2011). 

2.3.1.5. Estruturas de medição 

 

As estruturas de medição de caudal instaladas em cursos de água naturais permitem a 

quantificação do caudal a partir da relação com a altura de água medida imediatamente a 

montante da estrutura. Estas estruturas de medição, geralmente designadas por 

descarregadores, provocam uma redução na secção transversal do curso e consequente 

elevação do nível de água a montante. Um dos objectivos da instalação de descarregadores 

em cursos de água naturais é conseguir uma relação única entre a altura de água e caudal, 

pois, por construção, a curva de vazão do descarregador é conhecida (Boiten, 2000, pelo 

INAG). As estações de Monte da Ponte (Terges), Torrão do Alentejo (Xarrama) e Monte da 

Vinha (Guadiana) apresentam descarregador. 

2.3.2. Medição das alturas hidrométricas 

Na Tabela 2.3 apresentam-se os principais instrumentos utilizados na medição das alturas 

hidrométricas, de forma discreta e contínua. 
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Tabela 2.3-Medidores de observação discreta e contínua (DGRAH, 1884-1984) 

Observação Descrição 

Escalas  Constituídas por uma régua graduada em cm, 

podendo ser verticais ou inclinadas. 

Limnímetro de 

Flutuador  

Escala graduada sobre o flutuador dentro de um poço, 

em que a variação da altura de água actua sobre a 

régua. 

Limnímetro de fita As medições fazem-se com uma fita graduada desde 

um ponto de referência localizado na superfície do 

terreno. 

Limnígrafo de flutuador É colocado num poço com acesso ao rio. O 

movimento do flutuador é transmitido para um 

mecanismo que armazena os movimentos em papel 

ou numa memória fixa. (Fig.2.7) 

Limnigrafo pneumático 

ou de pressão 

As variações da altura hidrométrica são detectadas 

através das variações da pressão, no interior de um 

cilindro de ar comprimido, regulado por um manómetro 

de mercúrio. A água exerce pressão no orifício, 

dificultando a saída de bolhas de ar, aumentando a 

pressão do ar ao longo do tubo até ao cilindro, que por 

sua vez, a comunica ao aparelho registador. (Fig. 2.8) 

Sensor ultra-sônico O sensor emite pulsos de ultra-sons numa 

determinada frequência. As ondas sonoras inaudíveis 

são reflectidas pela superfície da água sendo 

recebidas pelo sensor. O tempo decorrido entre a 

transmissão e a recepção do eco é medido 

electronicamente e aparece como um sinal de “output” 

proporcional ao nível. (Fig. 2.9) 

Sensor de pressão O sensor mede a pressão exercida pela coluna de 

água onde está inserido, tendo como referência a 

pressão atmosférica. (Fig. 2.10) 

 

 

Figura 2. 7- Limnígrafo de flutuador (Fonte: Boiten, 2000). 
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Figura 2. 8 - Limnígrafo de pressão (Fonte: Boiten, 2000). 

 

Figura 2. 9 - Sensor ultra-sónico (Fonte: Boiten, 2000). 

 

Figura 2. 10 - Sensor de pressão (Fonte: SNIRH, Abril 2011). 
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2.4. Descrição dos métodos de estimativa do escoamento utilizados 

no estudo 

 

2.4.1. Método de medição de caudal de área-velocidade, utilizado no 

estudo 

O método área-velocidade foi sucintamente descrito em 2.3.1.1. A selecção da secção 

transversal, onde se efectuam as medições, deve ter em consideração as seguintes condições: 

 A secção transversal deve preferencialmente estar em linha recta de  modo a obter um 

perfil idêntico ao real.  

 A profundidade da água deve ser suficiente de modo a permitir usar os instrumentos de 

medição. 

 Sítios em que ocorram vórtice ou fluxo invertido devem ser evitados.  

 Os escoamentos devem ser definidos em cursos de água com margens estáveis e com 

dimensões geométricas bem definidas. 

 O sítio deve ser acessível para visitas regulares. 

 O local de medição deve estar situado num troço estável do rio. 

 A secção de medição deve ser perpendicular à direcção média do escoamento. 

A Fig. 2.11 indica as características óptimas para a escolha da secção de medições 

 

 

Figura 2. 11 – Selecção da área de estudo (Fonte: Boiten, 2000). 

2.4.1.1. Medições Pontuais 

 

As características geométricas da secção obtêm-se através da medição das distâncias 

horizontais das verticais a utilizar, a partir de um ponto de referência colocado numa das 

margens, assim como das respectivas profundidades como representado na Fig. 2.12. 
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Figura 2. 12 - Medições na vertical ao longo de um perfil (Local: Estação hidrométrica de Ponte Pinhal). 

As distâncias são medidas com recurso a uma fita métrica que liga uma margem a outra e 

estão sujeitas a erros, devido à flecha que a fita pode apresentar. 

 

As verticais devem ser o mais próximas possível, de modo a se obter um perfil mais preciso da 

secção. As profundidades podem ser medidas com recurso a hastes quando a profundidade do 

rio e a velocidade da corrente não é muito elevada. No caso de o ser, é preferível usar um cabo 

graduado com um peso na ponta que permita assentar no fundo do leito, uma eco-sonda ou 

outro equipamento de sondagem de profundidades. 

O número de verticais pode variar consoante a largura da secção, bt (m), conforme 

apresentado na Tabela 2.4. Uma regra empírica para a escolha do número de verticais é 

assegurar que em cada secção não passa um caudal superior a 10% do caudal total (Shaw, 

2005). 

 

Tabela 2. 4 – Variação do nº de verticais (Fonte: Boiten, 2000) 

Largura do curso de água (m) Nº de verticais 

bt < 0,5 3 

0,5 <bt <1,0 4 a 5 

1,0 <bt < 3,0 5 a 8 

3,0 <bt < 6,0 8 a 12 

bt > 6,0 12 e mais 
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Medição da velocidade média numa vertical 

 

O número de medições da velocidade em cada vertical, necessária para estimar a velocidade 

média,     (m/s), varia consoante a profundidade da secção, podendo considerar-se desde um 

ponto de medição a nº pontos. No presente estudo, apenas se efectuaram medições em dois 

pontos. 

 

i) Medição num ponto: 

Como apresentado em 2.1.1 e representado na Fig. 2.6 e 2.13, a velocidade média 

numa vertical corresponde, aproximadamente ao valor da velocidade pontual a 

uma profundidade aproximada cerca de 0,6 da profundidade do fundo. 

 

Figura 2. 13 – Medição de velocidade - método de um ponto (Fonte: Boiten, 2000). 

 

ii) Medição em dois pontos: 

Efectuam-se medições às profundidades de 0,2 e 0,8 do fundo (Figura 2.14). 

 

 

Figura 2. 14 – Medição da velocidade - método de dois pontos (Fonte: Boiten, 2000). 

Para o cálculo da velocidade média na transversal, recorre-se à média aritmética entre os dois 

pontos medidos. 

Métodos de medição 

 

Entre os métodos apresentados na Tabela 2.2 apenas se efectuaram medições a vau e a partir 

de uma ponte. 

 



Métodos e Medições de Caudais – Análise e comparação de diversos métodos hidrométricos 

31 
 

i. Medições realizadas a vau 

Em cursos de água de baixa profundidade as medições podem ser feitas a vau. O sensor é 

colocado numa haste graduada, que possui um apoio de fundo. Em muitos casos, o 

posicionamento na secção transversal é feito com recurso a uma fita, presa em cada uma das 

margens, e o operador desloca-se ao longo dessa mesma fita efectuando medições de 

velocidades em diversos pontos e medindo as distâncias entre verticais. 

 
A posição do operador não deve afectar as condições de escoamento, em torno do aparelho, 

sendo a melhor posição a jusante do mesmo, na diagonal ao sentido da corrente, à distância 

de um braço do aparelho para evitar erros. 

 

ii. Medições a partir de uma ponte 

Este tipo de medição é efectuado a partir de uma ponte, na qual o operador permanece e de 

onde efectua as medições. A grande vantagem deste método reside no fácil posicionamento 

que o operador consegue obter (Fig. 2.15). 

 

A desvantagem reside no facto de os pilares da ponte por vezes alterarem as condições de 

escoamento, criando algum refluxo (Boiten, 2000). 

 

 
 

 
Figura 2. 15 – Medição a partir de uma ponte (Local Estação hidrométrica de Ponte Pinhal). 
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Método de cálculo do caudal utilizado 

 

Método da secção média 

 

A secção transversal é dividida em subsecções delimitadas pelas verticais onde se mediram as 

velocidades, o que torna possível calcular os caudais parciais em cada subsecção (Fig. 2.16). 

Considera-se que a profundidade média e velocidade média de cada secção são bem 

estimadas pela média aritmética dos valores de fronteira, sendo o caudal parcial dado pela 

seguinte expressão: 

 

     
  
          

     

 
            

   

       

 
          

   

                                                                                     (2.15) 

 
Este processo é repetido para as diversas subsecções e o caudal total é a soma de todos os 

caudais parciais, como expresso pela Eq. (2.14):      . 

 

Para as subsecções adjacentes às margens, a Eq. (2.15) pode ser usada, substituindo-se a 

velocidade na margem por zero.  

 

Figura 2. 16 - Método da secção média (Fonte: Hayes, 1978, em Boiten, 2000). 

 

2.4.1.2. Método contínuo 

  

As medições contínuas podem ser realizadas por aparelhos de medição pontual, desde que o 

método a utilizar seja o método do barco em movimento, ou flutuadores. Pode também ser 

realizado por aparelhos de medição contínua de velocidades. 

 

Um destes tipos de equipamentos é o ADCP – Acoustic Doppler Current Profiler – com recurso 

a catamarã/trimarã ou acoplado a um barco, dependendo da largura e profundidade do rio. O 
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princípio operacional deste aparelho é diferente, sendo por isso o método da secção-

velocidade aplicado doutra forma, deixa-se de medir profundidades, larguras ou ângulos, pois o 

software do equipamento faz todas as leituras, assim como efectua o cálculo do caudal.  

 

Este tipo de aparelho de medição é explicado pormenorizadamente no capítulo 3. 

A Fig. 2.17 permite perceber o modo como o aparelho realiza a leitura em toda a secção. 

 

Figura 2. 17 - Técnica de leitura do ADCP de banda larga (Fonte: Boiten, 2000). 

 

2.4.2. Estimativa do coeficiente de rugosidade  

Em 2.1.2 caracterizou-se a resistência ao escoamento em cursos de água naturais através da 

resistência Ω e das equações de Chézy e de Manning. Nestas, os parâmetros que 

caracterizam a resistência são o coeficiente de Chézy C (conductância) e o número de 

Manning, n, respectivamente, sendo possível relacionar estes três parâmetros através das 

respectivas equações de definição. 

Como também indicado em 2.1.2, uma das razões para a maior popularidade da equação de 

Manning reside na existência de métodos práticos para a sua estimativa. Assim, considerando 

essencialmente o número de Manning, este pode ser estimado de três formas distintas. 

2.4.2.1. Estimativa a priori de n 

 

A experiência acumulada de diversos trabalhos de investigação permitiu estabelecer a relação 

entre n e diferentes características do curso de água, de mais fácil identificação, como 

sintetizado na Tabela 2.5. 

  



Métodos e Medições de Caudais – Análise e comparação de diversos métodos hidrométricos 

34 
 

 

Tabela 2. 5 - Abordagem geral para uma estimativa a priori do n de Manning (Fonte: Dingman, 2009) 

Abordagem Comentários Referências 

1. Comparação visual com 

fotografias dos cursos de 

água em que n foi medido. 

Dependente da experiência do 

operador, estando sujeito a uma 

incerteza considerável. 

Faskin (1963), Barnes 

(1967), Arcement e 

Schneider (1989), 

Hicks and Mason 

(1991) 

2. Tabelas de valores típicos 

de n para diversos tipos de 

materiais constituintes do 

leito (Tabela 2.6) 

Dependente da experiência do 

operador, estando sujeito a uma 

incerteza considerável. 

Chow (1959), French 

(1985) 

3. Fórmulas que consideram 

os diferentes componentes 

da resistência num curso de 

água (Tabela 2.7) 

Mais objectiva que as abordagens 

1 e 2, mas com falta de base 

teórica 

Cowan (1956), Faskin 

(1963), Arcement e 

Schneider (1989) 

4. Formulas que relacionam n 

com a dimensão dos 

sedimentos do leito. 

Exige a medição dos sedimentos 

do leito, confiável apenas para 

cursos de água quase prismáticos, 

onde a rugosidade do leito é o 

factor dominante da resistência. 

Chang (1988), Marcus 

et al. (1992) 

5. Formulas que relacionam n 

com o raio hidráulico e a 

rugosidade relativa 

Exige a medição dos sedimentos 

do leito, profundidade e declive; as 

equações são baseadas na teoria; 

os coeficientes são baseados nas 

medições de campo; pode dar 

bons resultados em condições 

semelhantes aquelas para as 

quais foram estabelecidos. 

Limerinos (1970), 

Bathurst (1985) 

6. Formulas estatísticas que 

relacionam n com parâmetros 

de escoamento mensuráveis. 

Pode dar boas estimativas, sendo 

especialmente útil quando a 

informação sobre os materiais do 

leito é reduzida; sujeita a 

incertezas consideráveis. 

Riggs (1976), Jarrett 

(1984), Dingman e 

Sharma (1997), 

Bjerklie et al. (2003) 

 

A Tabela 2.6 é um exemplo, entre muitos dos manuais de Hidráulica, dos valores de n 

associados a diferentes características dos cursos de água e das planícies de cheia, relativo à 

abordagem nº 2 da Tabela 2.5. 
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Tabela 2. 6 - Valores do n de Manning (m
-1/3

 s), para cursos de água naturais (Fonte: Chow, 1959), 

em Dingman, 2009 

Caracterização do curso de água Mínimo Normal Máximo 

Cursos de água menores (largura total <38 m) 
Em planície 

   

1. Limpo, em linha recta, cheio, sem zonas rápidas nem charcos 
profundos 

0,025 0,03 0,033 

2. Igual ao de cima, mas com mais pedras e ervas 0,03 0,035 0,04 

3. Limpo, sinuoso, com alguns charcos e baixios 0,033 0,040 0,045 

4. Igual ao de cima mas com mais pedras e ervas 0,035 0,045 0,05 

5. Igual ao de cima, mas com altura de água mais baixa e declive e 
secção menos eficaz, 

0,040 0,048 0,055 

6. Igual ao 4, mas com mais pedras 0,045 0,050 0,060 

7. Mais lento, mais vegetação e com charcos profundos 0,050 0,070 0,080 

8. Muita vegetação, charcos profundos e facilmente inundável devido a 
árvores e arbustos 

0,075 0,100 0,150 

Na montanha    
Sem vegetação no curso de água, margens geralmente íngremes, árvores e arbustos ao longo das margens 
submersas em casos de maior altura de água 

1. Fundo: Cascalhos, pedras e poucos pedregulhos 0,030 0,040 0,050 
2. Fundo: com seixos e pedregulhos 0,040 0,050 0,070 

Cursos de água maiores (largura total> 38 m)    
1. Secção regular sem pedregulhos, nem arbustos 0,025 ------ 0,060 

2. Secção irregular e áspera 0,035 ------ 0,100 

Planícies inundáveis    
1. Erva curta, sem arbustos 0,025 0,030 0,035 

2. Erva alta, sem arbustos 0,030 0,035 0,050 

3. Área cultivada, sem culturas 0,020 0,030 0,040 

4. Culturas maduras em linha 0,025 0,035 0,045 

5. Culturas arvenses maduras 0,030 0,040 0,050 

6. Moitas dispersas e ervas 0,035 0,050 0,070 

7. Arbustos pouco densos e árvores no inverno 0,035 0,050 0,060 

8. Arbustos pouco densos e árvores no verão 0,040 0,060 0,080 

9. Arbustos pouco ou medianamente densos, no inverno 0,045 0,070 0,110 

10. Arbustos pouco ou medianamente densos, no verão 0,070 0,100 0,160 

11. Salgueiros densos, de verão, em linha recta 0,110 0,150 0,200 
 

12. Terreno limpo, com tocos de árvores, sem rebentos 0,030 0,040 0,050 

13. O mesmo de 12, mas com rebentos 0,050 0,060 0,080 
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Tabela 2. 6- Valores do n de Manning (m
-1/3

 s), para cursos de água naturais (Continuação) (Fonte: Chow, 1959), em 

Dingman, 2009 

14. Árvores de grande porte, com poucas árvores baixas, pouca mata, 
inundação abaixo dos ramos 

0,080 0,100 0,120 

15. O mesmo que 14, mas a inundação atinge os ramos 0,100 0,120 0,160 

 

A abordagem nº 3 da Tabela 2.5 foi desenvolvida por Cowan (1956, em Dingman, 2009), que 

considerou que n se podia calcular entrando em linha de conta com os factores que 

determinam a resistência, já referidos em 2.1.2, através da expressão: 

                      (2.16) 

em que n0 é o valor de base para um troço natural recto, uniforme e liso; n1 é um factor relativo 

à rugosidade do fundo e das margens; n2 é um factor relativo à irregularidade da secção 

transversal; n3 é um factor relativo à existência de obstruções; n4 é um factor relativo à 

existência de vegetação e às condições do escoamento; e m  é um factor relativo à 

sinuosidade. A Tabela 2.7 apresenta os valores característicos para estes factores. 

Tabela 2. 7 - Valor dos factores para o cálculo de n (m
-1/3

 s), baseado na fórmula de Cowan (1956, 

em Dingman, 2009) 

Material n0 

Betão 0,011-0,018 

Rocha  0,025 

Solo firme 0,020-0,032 

Areia (     =0,2mm) 

Areia (     =0,5mm) 

Areia (        =1,0mm) 

Areia (1,0        2,0mm) 

0,012 

0,022 

0,026 

0,026-0,035 

Cascalho 0,024-0,035 

Seixos 0,030-0,050 

Pedregulhos 0,040-0,070 

Grau de irregularidade n1 

Suave 0,000 

Menor 0,001-0,005 

Moderado 0,006-0,010 

Severo 0,011-0,020 

Irregularidade na secção transversal n2 

Gradual 0,000 

Alternada, ocasionalmente 0,001-0,005 

Alternada, frequentemente 0,010-0,015 

Obstruções n3 

Insignificante  0,000-0,004 

Menor 0,005-0,015 

Moderada 0,020-0,030 

Severa 0,040-0,050 
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Tabela 2. 7- Valor dos factores para o cálculo de n baseado na fórmula 
de Cowan (Continuação). (1956, em Dingman, 2009) 

Quantidade de vegetação n4  

Pequena 0,002-0,0010 

Média 0,010-0,025 

Grande 0,025-0,050 

Muito grande 0,050-0,100 

Sinuosidade  m  

1,0    1,2 1,00 

1,2    1,5 1,15 

1,5    1,30 

 

A sinuosidade de um troço, , é definida como a razão entre o comprimento do troço, L, e o 

comprimento do vale, Lv (Dingman, 2009), como representado na Fig. 2.18. 

 

 

Figura 2. 18 – Sinuosidade de um troço do rio South Fork Payette, no Idaho. A seta a tracejado representa o 

comprimento do vale, Lv, que é de 2,61 km. O comprimento do troço é de 3,53 km, pelo que a sinuosidade é 

                 (Fonte: Dingman, 2009). 

2.4.2.2. Aplicação directa da equação de Manning 

 

A partir das medições de caudal descritas em 2.4.1 conhecem-se todas as variáveis 

intervenientes da equação de Manning (Eq. 2.12), à excepção do número de Manning, pelo 

que aquela equação pode ser resolvida em ordem a n: 

   
      

   

  
 (2.17) 
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Contudo, note-se que o declive da superfície livre da água SS não costuma ser medido nas 

medições de rotina do caudal, pelo que a Eq. (2.17) tem de ser aplicada admitindo que de facto 

o escoamento é uniforme e que aquele declive é igual ao do fundo do curso de água      . 

2.4.2.3. Medições para cálculo directo de n 

 

A forma mais exacta de obter n consiste em efectuar medições em várias secções do troço do 

curso de água que contém a secção onde se encontra o limnígrafo. Apresentam-se duas 

metodologias: a apresentada por Barnes (1967) e a apresentada por Dingman (2009). 

 

Barnes (1967) deduz a sua metodologia a partir de conceitos energéticos, aplicando o Teorema 

de Bernoulli ao troço de curso de água, e utilizando no cálculo da velocidade média do 

escoamento numa dada secção a equação de Manning. Dingman (2009) lembra que a 

equação de Manning foi deduzida de uma forma semelhante à equação de Chézy, isto é, 

recorrendo a conceitos não energéticos mas correspondentes à aplicação do princípio da 

conservação da quantidade de movimento. Considera assim que é mais coerente desenvolver 

uma metodologia da mesma forma que a utilizada na obtenção da resistência Ω, indicada em 

2.1.2. O valor de n pode depois obter-se através da expressão (Dingam, 2009): 

   
     

     (2.18) 

Barnes (1967), considera a seguinte relação para a energia mecânica em duas secções do 

curso de água, 1 e 2 (por unidade de peso da água): 

                            (2.19) 

Em que Z representa a soma das energias potenciais gravitacional e de pressão (ou carga 

piezométrica), hv é altura cinética, dada por        (Fig. 2.1), hf é a perda de carga contínua 

entre as secções 1 e 2, e       representa a perda de energia devida à aceleração 

(desaceleração) de velocidade devida à contracção (expansão) da secção de escoamento (Fig. 

2.19). O coeficiente de Coriolis é considerado nulo (   ); k é considerado nulo quando há 

contracção e       quando há expansão. 
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Figura 2. 9 – Planta e perfil de um troço e componentes energéticas (Fonte: Barnes, 1967). 

 

A equação de Manning é implicitamente utilizada no cálculo da velocidade média: 

    
 

 
      

   
 (2.12) 

mas Barnes admite que a equação é válida para escoamento não-uniforme, desde que se 

substitua o declive da superfície da água, Ss, pelo declive da linha de energia, Se: 

    
             

 
 (2.20) 

Considerando um troço com M secções transversais, medidas, as características geométricas 

de cada secção, estimada a velocidade média em cada uma com o método área-velocidade e 

obtido o caudal que passa no troço, o valor de n é dado por Barnes (1967): 

   
 

  
                                                     

    
      

 
    

      
   

        

        

 (2.21) 

 

em que         . 

Planta do troço 

Perfil do troço 
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Por seu lado, Dingman (2009), baseando-se nos conceitos utilizados para a dedução da 

equação de Chézy em cursos de água prismáticos, com escoamento uniforme, obteve a 

seguinte expressão para a resistência ao escoamento: 

         
 
          

   
      
 
   

       
 
       

    (2.22) 

em que X representa o comprimento do troço e Xi representa o comprimento entre duas 

secções transversais. O valor de n é depois obtido por aplicação da Eq. (2.19), onde se utiliza 

um raio hidráulico médio para o troço, média ponderada dos raios hidráulicos das secções 

pelos comprimentos entre as secções: 

    
 

  
   
 
       (2.23) 

2.5. Cálculo da curva de vazão 

 

Como referido em 2.2, as principais variáveis que caracterizam o escoamento são a altura da 

superfície livre da água, ou altura hidrométrica, H (m), e o caudal que atravessa uma dada 

secção do curso de água, Q (m
3
/s). Como se viu, de um modo geral o caudal não costuma ser 

medido em contínuo no tempo, mas sim a altura da superfície da água. Assim, embora a 

relação de interesse seja a evolução temporal do caudal na secção Q(t), o hidrograma (Fig. 

2.10), o que normalmente é medido é a evolução temporal da altura da água H(t), o limnigrama 

(Fig. 2.10). Para se converter um no outro é necessário conhecer a relação, não linear, entre o 

caudal e a altura da água Q(H), a curva de vazão (Fig. 2.10). 

 

Figura 2. 10 – Representação esquemática das relações entre limnigrama, hidrograma e curva de vazão. 

Quando existem estruturas hidráulicas de medição no curso de água a respectiva curva de 

vazão é conhecida. No entanto, quando estas não existem, com o método da área – velocidade 

descrito em 2.4 obtém-se apenas um valor de caudal Q e da altura de água na secção H, isto 

é, obtém-se um único ponto da relação pretendida. 

t (h) 
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A campanha de medições tem de ser repetida regularmente, de modo a se obterem mais 

pontos, havendo o cuidado de efectuar medições no estio e em cheia, para que exista um 

amplitude de valores observados tão grande quanto possível. 

Ao conjunto de pontos assim obtidos ajusta-se um modelo analítico, cuja forma mais usada é: 

          
   (2.24) 

O a e b1 são parâmetros da curva de vazão, com Q como caudal, H altura hidrométrica e H0 

altura hidrométrica para caudal nulo. 

Note-se que quaisquer erros existentes na curva de vazão vão reflectir-se e ampliar-se na 

obtenção do hidrograma de escoamento, com os impactos negativos que isso pode trazer à 

estimativa dos caudais de cheia ou dos volumes de escoamento. 

Por esta razão, é fundamental assegurar, em primeiro lugar, o menor erro possível nas 

medições dos caudais a serem utilizados na construção da curva de vazão. Em segundo lugar, 

é preciso assegurar a qualidade da curva de vazão, nomeadamente quanto à sua validade 

temporal ou quanto à sua eventual alteração com o aumento da altura da água. 

Com efeito, em cursos de água naturais, após uma cheia importante, o processo erosivo pode 

alterar suficientemente a forma da secção transversal do curso de água para que seja 

necessário recalcular uma nova curva de vazão. 

Por outro lado, é natural que ocorram alterações da rugosidade do leito, modificação da forma 

da secção, inundação do leito de cheia, etc., à medida que a altura de água aumenta. Por 

exemplo,. se a forma da secção variar muito com a altura de água, nomeadamente se a partir 

de um dado valor H1 a água ocupar o leito de cheia, ocorre uma alteração significativa na forma 

da curva de vazão (Fig. 2.11). 

 

Figura 2. 11 – Corte transversal de um curso de água que atinge a planície de cheia acima da altura H1. 

 

Este problema é particularmente importante por a curva de vazão ser empírica, o que não 

aconselha a sua utilização fora da gama de valores Q(H) utilizados na sua calibração, salvo se 

uma caracterização extra, com alguma base física, permitir efectuar extrapolações com maior 

segurança. 

H1 
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Tradicionalmente, os parâmetros da Eq. (2.24) são obtidos após a linearização desta com 

logaritmização de ambos os membros: 

                    (2.25) 

Os parâmetros     e    são obtidos através da regressão linear simples de     sobre      

   , depois de ser arbitrado um valor para   . Como uma regressão linear só permite identificar 

dois parâmetros, o conjunto óptimo de três parâmetros é obtido por tentativas, para diferentes 

valores de   , escolhendo-se aqueles que conduziram ao maior valor do coeficiente de 

determinação. É este o procedimento utilizado operacionalmente no INAG. 

Note-se que um elevado valor do coeficiente de determinação não corresponde 

necessariamente a um bom ajustamento da curva aos pontos observados, mas sim a um bom 

ajustamento entre     e         . Assim, optou-se por calibrar os parâmetros da Eq. (2.24) 

considerando directamente as variáveis não transformadas. Para o efeito utilizou-se o 

programa de optimização não linear Solver, do Excel, tendo-se escolhido como função 

objectivo a minimizar o somatório dos quadrados dos erros. 

 

3.1. Selecção e descrição das estações hidrométricas 

 

A gestão da rede de estações hidrométricas de Portugal Continental está sob a 

responsabilidade do Instituto da Água INAG, I.P. Estas estações monitorizam  caudais e alturas 

de água em rios e em albufeiras. Estas quantificações permitem, entre outros objectivos, 

avaliar as disponibilidades dos recursos  superficiais quanto à sua distribuição no espaço e no 

tempo. Com os dados obtidos podem-se calibrar balanços hídricos, efectuar estudos 

hidrológicos, avaliar caudais de rios transfronteiriços, definir caudais ambientais, quantificar os 

fluxos de água doce para os meios lagunares, estuários e costeiros. Actualmente quase todas 

as estações hidrométricas se encontram automatizadas e são regra geral constituídas por uma 

sonda e um registador de dados (data logger) que permite o armazenamento de dados em 

suporte digital.  

Para este estudo seleccionaram-se duas estações hidrométricas da bacia hidrográfica do Tejo: 

Ponte Pinhal e Senhora da Rocha, cuja caracterização geomorfológica se apresenta de 

seguida, assim como os dados históricos hidrométricos. Parte deste trabalho foi desenvolvido 

dentro de um percurso formativo no INAG, apresentado em anexo. 

Ambas estações hidrométricas se localizam na bacia hidrográfica do rio Tejo (Fig. 3.1), a qual 

possui as características hidromorfológicas indicadas na Tabela 3.1, sendo a quinta maior 

bacia hidrográfica europeia, a terceira a nível da Península Ibérica, a seguir às do Douro e do 

Ebro, e a maior em Portugal.  

3. Avaliação hidrométrica nos rios Jamor e Loures 
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Figura 3. 1- Bacia hidrográfica do Tejo (Fonte: Site do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo mapa – 

1:1733376). 

 

Tabela 3.1-Bacia Hidrográfica do rio Tejo 

Área total (km
2
) 80629 

Área em Portugal (km
2
) 24800 

Altitude média (m) 1600 
Nascente Serra de Albarracín (Espanha) 
Foz Alcântara (Portugal Lisboa) 
Precipitação média anual (mm) 650 

 

3.1.1. Estação Senhora da Rocha 

 

A estação hidrométrica de Senhora da Rocha situa-se no rio Jamor (afluente do rio Tejo), 

próximo do Santuário da Senhora da Rocha, no seio de uma zona habitacional, como se pode 

observar na Fig. 3.2, nesta figura apresenta-se uma fotografia tirada da margem esquerda do 

Rio Jamor, próximo da estação hidrométrica de Senhora da Rocha. 

 A bacia hidrográfica que tem como secção de jusante a estação hidrométrica de Senhora da 

Rocha (Fig. 3.3) tem uma área de 41,36 km
2
, como indicado na. Tabela 3.2, onde se 

apresentam algumas características desta estação hidrométrica. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Albarrac%C3%ADn
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Figura 3. 2 – Localização e fotografia da zona da estação hidrométrica de Senhora da Rocha (Fonte: 

Google maps – mapa 1:13542). 

 

Figura 3. 3 – Bacia hidrográfica da estação hidrométrica de Senhora da Rocha (Fonte: SNIRH, 2011). 
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Tabela 3.2- Características gerais da estação hidrométrica de Senhora da Rocha (Fonte: Site SNIRH, Maio  2011) 

Código 21B/04H 

Longitude (ºW) -9.25 

Latitude (ºN) 38.721 

Coordenada_x (m) 102 904 043 

Coordenada_y (m) 195 394 984 

Área drenada (km
2
) 41,36 

Cota zero da escala (m) 14,68 

Entidade responsável (Automática) INAG, I.P. 

Tipo estação (Automática) Sensor de nível 

Entrada em funcionamento 
(Convencional) 

01-10-1988 

Entrada em funcionamento (Automática) 14-11-2001 

Telemetria Sim 

Estado Activa 

 

O funcionamento da estação hidrométrica de Senhora da Rocha foi controlado por duas 

secções (Tabela 3.3): uma secção localizada 60 m a montante, onde o leito é mais largo, com 

bastante vegetação, pedregulhos e alguma areia, ladeado por um muro de betão com cerca de 

1,5 m; outra secção localizada a 80 m a jusante, onde existe um afunilamento do troço, 

arenoso, com alguns pedregulhos e cujas margens apresentam bastante vegetação. Na Fig. 

3.4 apresenta-se o perfil transversal desta secção de jusante e na Fig. 3.5 apresenta-se o perfil 

de fundo longitudinal do troço delimitado pelas duas secções. Note-se que, por impossibilidade 

física, as medições de caudais nunca são feitas na secção transversal onde se encontra o 

limnígrafo, mas sim nas duas secções de controlo. 

Tabela 3.3- Localização das secções de controlo da estação hidrométrica de Senhora da Rocha 

Estação Rio Bacia Freguesia Concelho Distrito Secção 
Lat 
(ºN) 

Long 
(ºW) 

Senhora da 
Rocha 

Jamor Tejo Oeiras Carnaxide Lisboa 
1 (80 m jusante) 38.719 -9.717 

2 (60 m montante) 38.718 -9.249 
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Figura 3. 4 – Perfil da secção transversal a jusante da estação hidrométrica de Senhora da Rocha. 

 

 

Figura 3. 5– Perfil longitudinal entre as secções montante e a jusante da estação hidrométrica de Senhora da 
Rocha. 

 

Como indicado na Tabela 3.2, a estação entrou em funcionamento em 1988. No ano de 1991 a 

limpeza do leito alterou a forma da secção, pelo que, a partir desta data haverá uma nova 

curva de vazão. Os valores históricos indicam que a cota de máxima cheia é de 18,26 m com 

coordenadas (102888.30, 195364.07), em 18/02/2008.  
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3.1.2. Estação Ponte Pinhal 

 

A estação hidrométrica de Ponte Pinhal situa-se na ribeira de Loures (afluente da ribeira da 

Póvoa, que por sua vez é afluente do rio Trancão), próximo de Loures, numa zona de baldio, 

como se pode observar na Fig. 3.6, nesta figura, apresenta-se uma fotografia da estação 

hidrométrica de Ponte Pinhal tirada da margem direita da ribeira de Loures, um pouco a 

montante. A bacia hidrográfica que tem como secção de jusante a estação hidrométrica de 

Ponte Pinhal (Fig. 3.7) tem uma área de 77,63 km
2
, como indicado na Tabela 3.4, onde se 

apresentam algumas características desta estação hidrométrica.  

Figura 3. 6- Localização da estação hidrométrica de Ponte Pinhal (Fonte: Google maps - mapa 1:13542). 
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Figura 3. 7 – Bacia hidrográfica a montante da estação hidrométrica de Ponte Pinhal (Fonte: SNIRH, 2011). 

Tabela 3.4- Caracterização gerais da estação hidrométrica de Ponte Pinhal (Fonte: Site SNIRH, Maio 2011) 

Código 21C/01H 

Longitude (ºW) -9.16 

Latitude (ºN) 38.834 

Coordenada_x (m) 110 794 331 

Coordenada_y (m) 207 863 994 

Área drenada (km
2
) 77,63 

Cota zero da escala (m) 2,52 

Entidade responsável 
(Automática) 

INAG, I.P. 

Tipo estação (Automática) Sensor de nível 

Entrada em funcionamento 
(Convencional) 

29-11-1977 

Entrada em funcionamento 
(Automática) 

13-11-2001 

Telemetria Sim 

Estado Activa 

 

A nível geomorfológico, a montante da estação o leito apresenta muita vegetação, sendo o 

material do fundo arenoso. Debaixo da ponte, ao nível da estação, a secção tem perfil 

transversal trapezoidal (Fig. 3.8) sendo o leito arenoso com soleira e margens em betão; logo a 

jusante da ponte dá-se um alargamento substancial do leito. 
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Figura 3. 8 – Perfil da secção transversal da estação hidrométrica de Ponte Pinhal.  

Como indicado na Tabela 3.4, a estação de Ponte Pinhal entrou em funcionamento em 1977. 

Devido ao mau funcionamento da estação limnigráfica em situação de cheia foi instalada uma 

nova estação limnigráfica a montante da primeira, no início de 1979. A partir de 1979/1980 a 

curva de vazão e as medições de caudais dizem respeito a este limnígrafo de montante, cuja 

cota de caudal nulo (H0) é de 0,98 m. As estações de jusante e de montante trabalharam em 

simultâneo entre Fevereiro de 1979 e Outubro de 1979. Os registos históricos indicam que a 

altura máxima de cheia ocorreu em Fevereiro de 1979, a que corresponde uma cota de 5,605 

m. 

3.2. Instrumentos de medição de caudal utilizados  

 

3.2.1. Sensores de fluxo magnético Electro velocidade (EMS) 

 

Nas medições de caudais nas secções das estações acima mencionadas recorreu-se a dois 

instrumentos de medição: sensor electromagnético (modelo EMS), para a medição de 

velocidades pontuais, e o medidor ADCP(modelo Stream-Pro), equipamento moderno para a 

medição conjunta de velocidades, de características geométricas e de caudal.  

O sensor de fluxo magnético Electro velocidade (EMS) é utilizado na medição de velocidades 

em canais, sendo uma alternativa aos equipamentos convencionais (molinetes). 

 O princípio de operação segue a Lei de indução de Faraday: 

E = B × c × vf                                                                                                                           (3.1) 

Onde: 

E – Voltagem  medida (V); 

B – Densidade do fluxo magnético (T); 
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c – Comprimento do condutor (distância entre os dois eléctrodos) (m); 

vf – Velocidade  da corrente (m/s). 

No sensor, a voltagem entre dois eléctrodos especiais é medida. Dependendo do aparelho 

poderá possuir vários pares de eléctrodos (é pré-amplificada e directamente expressa em 

unidades S.I.). Para qualquer sensor electromagnético obter uma performance satisfatória o 

fluido onde é inserido deve possuir condutividade adequada, isto é, a condutividade mínima 

requerida para a medição é de 5 μS (a condutividade da água límpida é de cerca de 50 μS), 

todavia a condutividade mínima varia com o tipo de aparelho e com o fabricantes. Em geral, 

velocidades e condutividade baixas não combinam adequadamente, o que coloca em causa a 

performance da medição. A energia do aparelho provém de baterias que permitem uma 

autonomia aproximada de cerca de 30 horas de operação.  

O movimento da água (o condutor) através do campo magnético gerado pela bobina interna do 

dispositivo, gera potencial eléctrico. Este potencial pode ser detectado pelos eléctrodos e é 

proporcional: 

 À força do campo magnético (influenciado pela interface água/ar e água/leito); 

 ao tamanho do condutor (é função da forma e extensão da estimulação eléctrica da 

bobina e da orientação do campo, tendo em conta o sentido da corrente); 

 à velocidade do condutor através do campo. 

O sensor é independente de parâmetros como a temperatura, concentração de sedimentos 

suspensos, salinidade, e devido ao facto de não possuir partes móveis, revela-se robusto e 

muito resistente.  

 

A medição em cada ponto cobre apenas a componente axial da velocidade da corrente, o que 

significa que se obtém o efeito a 100 % da mesma componente. A velocidade obtida pode ser 

negativa, o que significa que a corrente se desloca no sentido contrário (esta situação 

acontece, geralmente, junto às margens em reentrâncias consideradas zonas mortas). É um 

aparelho muito sensível à verticalidade da haste (que controla a horizontalidade do aparelho), o 

que impossibilita a existência de movimentos bruscos ou inclinações. Para além de que 

necessita de um período mínimo, na mudança de um ponto para outro, não inferior a 10 

segundos em modo de leitura contínua, para permitir estabilizar e iniciar a leitura (lembrar os 

conceitos apresentados em 2.1.1 relativos ao escoamento turbulento e a Fig. 2.3). 

 

O peso do sensor é de cerca de 0,5 kg e do contador cerca de 1,8 kg, variando a forma e 

dimensão de modelo para modelo, sendo o cabo de ligação de 3 metros de comprimento. O 

indicador de velocidades possui um teclado operativo, que permite efectuar médias das 

velocidades em intervalos de 2 a 60 segundos (“average mode”) ou ler velocidades 

instantâneas (“online mode” – dois valores de velocidade por segundo), o que permite registar 

várias velocidades consecutivamente (apropriado para locais onde as velocidades variam 

rapidamente). 
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Este aparelho é adequado para medições de velocidades em águas rasas (pouco profundas), 

com recurso a uma haste, mas também pode ser utilizado com recurso a outros sistemas de 

suspensão, como por exemplo a cabo, tal como o sensor electromagnético.  

 

Com o objectivo de reduzir o tempo que uma medição demora a ser efectuada, é usual diminuir 

o tempo de medição de cada ponto. No entanto, menores tempos de medição aumentam a 

incerteza dos valores obtidos. Em regimes turbulentos a adopção de um tempo de medição 

menor ou igual a 30 segundos, torna a medição volátil, podendo a incerteza atingir os 20 %. 

 

Num curso de água com poucos obstáculos e de secção transversal rectangular, a incerteza 

total a um nível de 95 % de confiança será de 5 %. Em cursos de água com obstáculos 

naturais, a incerteza total será de 10 %. 

 

Para velocidades muito baixas (0,02 m/s), a incerteza é grande (±10 %), logo é necessário 

redobrar cuidados durante a medição, nomeadamente na verticalidade da haste. Para 

velocidades da gama dos 0,10 m/s é de esperar um erro de 3 % que diminui à medida que a 

velocidade aumenta. (Boiten, 2000) 

 

 
 

Figura 3. 9 - Sensor electromagnético. 

 
Dependendo do design específico do aparelho, a calibração pode ser única para o 

comprimento do cabo que faz a ligação ao contador de velocidades e para o tipo de sinal 

usado durante a calibração. Se o cabo for substituído por um de comprimento diferente será 

necessário proceder a uma nova calibração do aparelho. Assim sendo é necessário assegurar 

que o equipamento é calibrado na sua totalidade, combinando os diversos componentes 

constituintes (sensor, cabo e contador). 

 

Se alguma mudança nas propriedades for sentida e os valores obtidos se revelarem suspeitos, 

nomeadamente os obtidos nos testes preliminares que antecedem qualquer medição (descritos 

nos procedimentos, capítulo 4) é necessário proceder a uma nova calibração. 
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Estes aparelhos vêm calibrados de fábrica, mas mesmo efectuando uma boa manutenção 

exigem uma verificação, no mínimo, de 3 em 3 anos, independentemente do uso a que esteja 

sujeito (ISO/TS 15768:2000). 

 

3.2.2. Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)  

 

O ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) é um instrumento que determina a velocidade do 

escoamento num perfil vertical. Este instrumento emite ondas acústicas com uma determinada 

frequência que ao serem reflectidas por partículas suspensas na água sofrem um desvio de 

frequência proporcional à velocidade destas partículas, isto é, baseia-se no efeito doppler, 

(observador de frequência da corrente). O ADCP necessita de 3 feixes para determinar 3 

vectores componentes da velocidade da corrente e a configuração de 4 feixes fornece 2 

vectores verticais que utiliza para verificar a integridade dos dados obtidos, perfilador, (mede as 

velocidades de um grande número de pontos em profundidade, ao longo da mesma vertical).  

A equação da mudança de batimetria é: 

      
  

 
                                                                                                                             (3.2) 

Fd = Frequência do Doppler Shift (khz); 

Fs = Frequência do som que retorna (khz); 

vs = Velocidade relativa entre a do som que provém da fonte e do som que provém do receptor 

(m/s); 

s = Velocidade do som (m/s).  

ADCP usa o efeito de doppler ao transmitir o som a uma frequência fixa e recebendo o eco de 

retorno projectado pelas partículas transportadas pela água, Figura 3.10. 

 

Figura 3. 10 - Mudança de frequência causada pelo efeito Doppler (Fonte: Boiten, 2000). 

A diferença de frequências observadas tem o nome de pitch. Quando as partículas se afastam 

do local onde a onda sonora é emitida, o som reflectido possui uma frequência e pitch inferior 

(Doppler Shift negativo) ao ser reflectido quando a partícula se aproxima (Doppler shift 

positivo). A mudança de frequência do sinal transmitido pelo transdutor causada pelo 
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movimento relativo entre o aparelho e o material em suspensão na água sob a acção de feixes 

de ondas sonoras tem o nome de efeito Doppler. Como o material em suspensão se desloca 

com a mesma velocidade da corrente, a magnitude do efeito Doppler é directamente 

proporcional a essa velocidade. Medindo a frequência dos ecos que retornam do material em 

suspensão e comparando com a frequência do som emitido, o ADCP determina, não apenas a 

velocidade da partícula, que é a mesma da corrente à mesma profundidade, mas também a 

respectiva profundidade. 

 

Figura 3. 11 - Stream Pro. 

Há duas diferenças importantes entre a cadeia de medidores de corrente e um perfil de 

velocidade ADCP. A primeira diferença é que as células de profundidade num perfil de ADCP 

são sempre uniformemente espaçados, enquanto medidores de corrente podem ser espaçados 

em intervalos irregulares. A segunda é que o ADCP mede a velocidade média durante o 

intervalo de profundidade de cada célula de profundidade, enquanto o medidor de corrente 

somente mede num ponto discreto no espaço (Boiten, 2000). 

 

Uma das limitações do ADCP é a inexistência de uma calibração independente e de um 

sistema de verificação. A calibração é limitada às especificações fornecidas pelos fabricantes e 

vendedores, no entanto, a verificação é acompanhada de alguns métodos (capítulo 4). Para 

além da aplicação destes métodos para assegurar que o equipamento está a trabalhar 

correctamente, devem ser efectuadas, periodica e simultaneamente, medições com 

instrumentos tradicionais e com os ADCP´s, para posterior avaliação e comparação dos 

resultados. 

 

De forma a verificar as medições de velocidades, os ADCP´s podem também ser colocados no 

mesmo tipo de tanques de reboque que são utilizados para a calibração de sensores de eixo 

horizontal e vertical. O aparelho é colocado num carrinho de reboque dentro do tanque a uma 

velocidade constante. O tanque deve ser relativamente largo e profundo (mais de 4 metros) de 

forma a evitar as interferências de fundo e laterais. É introduzido material no tanque para os 

testes, que sofre variações no retro espalhamento, o que provoca incertezas. 
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Para além dos tanques de reboque a calibração pode ser verificada, recorrendo ao modelo da 

“bacia de David Taylor”, em Carderock, Maryland. A bacia possui 15,5 metros de largura, e 6,7 

metros de profundidade (ISO/TS 24154:2005). 

3.3. Actividades de campo 

 

Ao longo dos cinco meses de estágio nas instalações do Instituto da Água, efectuaram-se, 

também, algumas visitas ao campo (Tabela 3.6), para efectuar medições de caudal, e para 

cotar pontos de referência tais como cotas do zero da escalda e marcas de cheia, obtidos por 

GPS (Tabela 3.5). 

Tabela 3.5- Cotas do zero da escala  

Local Secção Cota do Zero da Escala 
Ponte Pinhal 1 2,52 (m) 
Senhora da Rocha 1 13,36 (m) 
Senhora da Rocha 2 15,23 (m) 

 

Tabela 3.6- Actividades desenvolvidas nas saídas de campo 

Data Actividades desenvolvidas na saída de campo 

11/02/2011 - Saída à estação hidrométrica de Ponte Pinhal (secção 1), reconhecimento do 

local e medição de caudal recorrendo ao sensor electromagnético. (Fig. 3.12) 

  
17/02/2011 - Saída de campo às estações hidrométricas de Ponte Pinhal (secção 1) e 

Senhora da Rocha (secção 1). Na estação de Ponte Pinhal, fez se uma 

medição de caudal recorrendo ao Stream Pro, (Fig. 3.13) sendo impossível 

fazê-la a vau uma vez que o nível de água não o permitia. Na Senhora da 

Rocha, recorremos à medição com o sensor electromagnético bem como com 

o  Stream Pro.  

21/02/2011 - Saída às estações hidrométricas de Ponte Pinhal (secção 1) e Senhora da 

Rocha (secção 1). Em Ponte Pinhal efectuou-se medição de caudal com o 

Stream Pro e na, Senhora da Rocha fez-se a medição com Stream Pro e a vau, 

recorrendo ao sensor electromagnético.(Fig. 3.14) 

24/03/2011 - Saída de campo às estações hidrométricas de Ponte Pinhal e Senhora da 

Rocha (secção 1). Medições de caudal com sensor electromagnético e 

utilização do GPS para determinar as coordenadas dos vários pontos para 

medição. 

25/03/2011 - Visita à estação de Senhora da Rocha (secções 1 e 2) para colocar a escala a 

60 m a montante da estação e a 80 m a jusante da estação e medição de 

caudal na secção 1. A 60 m a montante da estação de Senhora da Rocha 

foram colocados 2 troços de escala de 1.00m a 2.00m e de 2.00m a 2.50m na 

margem esquerda, fixos em viga de ferro com perfil em U. Foram, também, 

colocados, a 80 m a jusante da estação de Senhora da Rocha, 2 troços de 

escala de 1,0m a 2,0m e de 2,0m a 2,5m na margem esquerda, fixos em viga 

de ferro com perfil em U. (Fig. 3.15 e 3.16) 
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Tabela 3.6 - Actividades desenvolvidas nas saídas de campo (Continuação) 

20/04/2011 - Visita às estações hidrométricas de Ponte Pinhal e da Senhora da Rocha para 

medir o caudal. Em Ponte Pinhal (secção 1), recorrendo ao sensor 

electromagnético e ao Stream Pro e na, Senhora da Rocha (secção 1) 

utilizando o sensor electromagnético e o Stream Pro, já na secção 2 apenas 

usamos o sensor electromagnético. 

 

11/05/2011 - Visita à estação hidrométrica de Ponte Pinhal para medir caudal e fazer 

levantamento topográfico da estação, contudo o GPS não recebia sinal, tiramos 

apenas a medição de caudal com o sensor electromagnético. 

17/05/2011 - Visita às estações hidrométricas de Ponte Pinhal e de Senhora da Rocha para 

medir caudal e fazer levantamento topográfica das estações. Desta vez o GPS 

funcionou correctamente. 

24/05/2011 - Visita às estações hidrométricas de Ponte Pinhal e da Senhora da Rocha para 

medir caudal e fazer levantamento topográfica das estações, pois ficou-nos a 

faltar cotar as margens. 

03/08/2011 - Visita à estação hidrométrica de Senhora da Rocha para medir caudal com 

sensor electromagnético. Foi também efectuado um reconhecimento de campo 

focando a caracterização das condições de escoamento ao longo do troço 

(entre a secção 1 e 2) e para jusante da (secção 2). Identificar pontos com 

necessidade de serem geo-referenciados e cotados. Definiu-se, também, um 

levantamento topográfica complementar. 

24/08/2011 - Realização do levantamento topográfico complementar definido na saída de 

03/08/2011. 

 

 

Figura 3. 12 - Medição de velocidade recorrendo a um sensor electromagnético, na estação hidrométrica de 

Ponte Pinhal (11/02/2011). 
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Figura 3. 13 - Medição de Caudal recorrendo ao Stream Pro, na estação hidrométrica  de Ponte Pinhal 

(17/02/2011). 

 

 

Figura 3. 14 - Medição de velocidades na secção 1 a 80 m jusante da estação hidrométrica de Senhora da 

Rocha (21/02/2011). 
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Figura 3. 15 - Colocação da escala a montante da estação hidrométrica de Senhora da Rocha (25/03/2011). 

 

Figura 3. 16 - Colocação da escala a jusante da estação hidrométrica de Senhora da Rocha (25/03/2011). 

 

4.1. Senhora da Rocha 

4.1.1. Análise das curvas de vazão históricas 

A partir do acervo histórico do INAG recolheram-se os dados existentes relativos às medições 

de caudal para obtenção das curvas de vazão (Anexo 4.1), assim como os parâmetros então 

obtidos para aquelas (Tabela 4.1). Pretende-se assim avaliar a qualidade dos dados existentes, 

a evolução temporal das curvas de vazão, a qual poderá ser completada com medições 

actuais, e verificar da possibilidade de melhorar a qualidade das curvas existentes. 

O detalhe da análise foi limitado por apenas existirem os dados já processados em gabinete e 

não os dados originais dos hidrometristas, cujo paradeiro se desconhece. A inexistência destes 

dados determina que não se possam verificar algumas medições em relação às quais a análise 

4. Características do escoamento 
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actual levanta algumas dúvidas, nem que se possam reconstruir os perfis transversais 

existentes na altura. 

Tabela 4 .1- Parâmetros da curva de vazão (Eq. 2.24) de Senhora da Rocha 

Período Troço a (m
3-b1 

s
-1

) b1 (-) H0(m) Hf(m) 

88/89 (até 25/11/89) 1 5,366 1,235 1,21 1,33 

89/90 e 90/91 (até 
30/04/91) 

1 6,702 1,848 1,15 1,6 

 

Os parâmetros apresentados na Tabela 4.1 correspondem à utilização da Eq. (2.24), tendo 

sido obtidos como descrito em 2.5, com regressão linear dos     sobre          (Eq. 2.25). 

A altura de água Hf representa o limite superior de validade de aplicação da curva de vazão. 

Relembre-se que a Eq. (2.24) é: 

          
                                                                                                              (2.24) 

Na Fig. 4.1 representam-se os valores de caudal e correspondentes alturas hidrométricas, 

fornecidos no Anexo 4.1, assim como as curvas de vazão cujos parâmetros figuram na Tabela 

4.1. 

Figura 4. 1- Alturas hidrométricas (H) e caudais (Q) medidos ao longo de vários anos hidrológicos na secção 

da estação hidrométrica de Senhora da Rocha. 

Como se pode observar nesta figura, há claramente duas relações distintas, uma para os anos 

hidrológicos de 1988/89 e 1989/90 e outra para os anos hidrológicos de 1991/92 e 1992/93, a 

que correspondem necessariamente duas curvas de vazão diferentes. Este comportamento 
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deve-se ao rebaixamento da escala efectuado na estação limnigráfica em 1991 e consequente 

modificação do zero da escala de observação das alturas hidrométricas, como indicado em 

3.1.1. 

Quanto às duas curvas cujos parâmetros são apresentados na Tabela 4.1 verifica-se que não 

se justifica a sua existência separada. Como é evidente, é preferível utilizar todos os dados 

relativos aos anos de 1988/89 e 1989/90 para se obter uma única curva de vazão para esse 

período. Note-se que há dois pontos observados que não foram utilizados na calibração da 

curva de vazão pelo INAG. Como não se teve acesso aos dados originais recolhidos pelos 

hidrometristas não se pode tentar perceber qual o problema com esses pontos, pelo que se 

aceitou a decisão do INAG e estes também não foram por nós considerados. Esta decisão é de 

lamentar pois são os únicos pontos relativos a situações de cheia. 

Com o objectivo de avaliar a qualidade das medições de caudal para os dois períodos de 

tempo acima identificados, analisou-se a relação das alturas hidrométricas com as velocidades 

médias de escoamento (Figs. 4.2, 4.4) e com as áreas molhadas das secções transversais 

(Figs. 4.3, 4.5).  

 

Figura 4.2- Altura hidrométricas (H) e velocidade médias (  ) obtidas nas medições de caudal de 1988/90. 
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Figura 4.3- Altura hidrométricas (H) e áreas da secção transversal (A) obtidas nas medições de caudal de 

1988/90. 

As Figs. 4.2 e 4.3 não parecem evidenciar a existência de pontos com um comportamento 

muito distinto dos restantes, que levem à suspeição quanto à validade da sua obtenção. Como 

seria de esperar, quer a velocidade média quer a área da secção são funções crescentes da 

altura hidrométrica, embora com uma natural variação amostral. Contudo, ambas as relações 

apresentam um aumento muito rápido quer da velocidade média quer da área da secção com a 

altura hidrométrica, que se julga justificar apenas por a amplitude de valores observados desta 

ser muito reduzida (          ), não havendo medições em cheia. 

 

Figura 4.4- Altura hidrométricas (H) e velocidade médias (  ) obtidas nas medições de caudal de 1991/92 e 

1992/93. 
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Figura 4.5- Altura hidrométricas (H) e áreas da secção transversal (A) obtidas nas medições de caudal de 

1991/92 e 1992/93. 

As Figs. 4.4 e 4.5 mostram um andamento idêntico ao das Figs. 4.2 e 4.3, mantendo-se os 

comentários efectuados. Neste caso a amplitude dos valores observados de alturas 

hidrométricas é ainda menor que o anterior (          ). 

Para cada um dos períodos de tempo identificados, anos hidrológicos de 1988/89 e 1989/90, 

anos hidrológicos de 1991/92 e 1992/93, utilizaram-se os pares de valores históricos de altura 

de água (H) e caudal (Q) na calibração de novas curvas de vazão, também representadas pela 

Eq. (2.24), mas através de optimização não linear, como descrito em 2.5. As duas curvas de 

vazão assim obtidas, para o primeiro e segundo período de tempo, apresentam-se 

respectivamente nas Figs. 4.5 e 4.6. 

 

Figura 4.6- Curvas de vazão calculadas para os anos hidrológicos de 1988/89 e 1989/90, pelo INAG e neste 
trabalho. 
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Alguns dos dados fornecidos pelo INAG relativamente aos anos hidrológicos 1988/89 e 

1989/90, não foram utilizados para o cálculo da curva de vazão representada acima, uma vez 

que estes davam origem a parâmetros de menor qualidade. Em anexo estão identificados os 

dados, que não foram utilizados. 

 

Figura 4.7 - Curva de vazão calculada para os anos hidrológicos de 1991/92 e 1992/93. 

Relativamente a esta curva de vazão, utilizou-se grande maioria das medições efectuadas. Em 

anexo estão identificados os dados, que não foram utilizados.  
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Figura 4. 8 – Apresentação das duas novas curvas de vazão, para os dados históricos na estação hidrométrica de 
Senhora da Rocha. 

4.1.2. Curva de vazão de 2010/2011 

No decurso das actividades de campo apresentadas em 3.3 e sintetizadas na Tabela 3.7 

efectuaram-se as medições de caudal (com sensor electromagnético e Stream Pro) que estão 

resumidas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2- Resumo das medições de caudal em Senhora da Rocha com o sensor electromagnético 

e com o Stream Pro (secções 1 e 2). 

Data Secção H (m) Q(m
3
/s) A(m

2
)    (m/s) bt (m) Pw (m) R (m) Hm (m) 

17-02-2011 1 1,65 1,443 4,013 0,360 6,300 6,920 0,580 0,630 

      17-02-2011* 1     1,66     1,990     4,140           0,481  
   

       
   

21-02-2011 1 1,65 1,648 3,468 0,475 6,300 6,520 0,532 0,560 

      21-02-2011* 1     1,65     1,395     2,920           0,479  
   

24-03-2011 1 1,51 0,343 2,273 0,151 6,300 6,449 0,352 0,320 

       
   

25-03-2011 1 1,51 0,293 2,318 0,129 6,300 6,378 0,363 0,340 

20-04-2011 1 1,52 0,345 2,595 0,133 6,300 6,540 0,397 0,390 

      20-04-2011* 1     1,52     0,312     2,330           0,134     

          
20-04-2011 2 1,22 0,311 1,200 0,259 9,000 9,000 0,132 0,120 

17-05-2011 1 1,52 0,245 3,123 0,078 6,300 6,666 0,468 0,470 

17-05-2011 2 1,22 0,182 0,888 0,205 9,000 9,023 0,098 0,100 

24-05-2011 1 1,49 0,170 2,982 0,057 6,300 6,543 0,456 0,450 

03-08-2011 1 1,45 1,748 3,170 0,551 6,500 6,788 0,467 0,470 

Em que: * = Medições efectuadas com recurso ao Stream Pro. H é altura hidrométrica, Q é 

caudal; A é a área molhada da secção transversal;    é velocidade média na secção; bt é a 

largura da secção; Pw é o perímetro molhado; R é o raio hidráulico e Hm é a altura média da 

secção. 
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Nas Figs 4.9 e 4.10 são apresentados os perfis transversais obtidos, durante as medições de 

caudal, para as secções 1 e 2 do troço de avaliação da secção da estação hidrométrica de 

Senhora da Rocha, respectivamente. 

A  Fig. 4.9 mostra que existem dois grupos distintos de perfis transversais na secção 1 (secção 

de jusante). Um, relativo às medições de 21 de Fevereiro a 20 de Abril, o outro relativo às 

medições de 17 de Fevereiro e de 17 de Maio a 3 de Agosto. Esta diferenciação poderá estar 

relacionada com uma ligeira translação do local onde se fizeram as medições, com o primeiro 

grupo a ser medido um pouco a montante do segundo. 

 

Figura 4.9 - Variação dos perfis transversais da secção 1 (jusante) em Senhora da Rocha, medidos com fita 

métrica e haste graduada.  
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Figura 4.10- Variação dos perfis transversais da secção 2 (montante) em Senhora da Rocha, medidos com fita 

métrica e haste graduada. 

A Fig. 4.9 mostra que a secção terá condições de secção móvel, expectável face às 

características arenosas que a secção apresenta, mas que pode determinar instabilidade na 

curva de vazão. O mesmo se verifica na secção a montante. 

4.1.2.1. Comparação dos caudais medidos pelos dois métodos 

 

Considerando que se efectuaram medições de caudal com dois métodos distintos (Tabela 4.2): 

(i) Método clássico de área-velocidade, com a geometria da secção transversal caracterizada 

com fita métrica e haste graduada e as velocidades nas verticais medidas com sensor 

electromagnético e (ii) método mais moderno de área-velocidade, com todas as medições 

efectuadas com o Stream Pro, é importante tentar perceber se existem diferenças significativas 

entre os valores medidos ou se é indiferente usar qualquer um dos métodos, tanto mais que o 

método mais moderno é de muito mais rápida aplicação. 

Para este tipo de comparação há dois testes estatísticos clássicos (Hirsch et al., 1993): o teste 

paramétrico do t emparelhado e o teste não paramétrico dos Sinais dos Índices de 

Posicionamento (Signed-rank test ou Wilcoxon signed-rank test). Qualquer dos testes 

considera que, dados os caudais medidos com dois métodos simultaneamente (xi,yi), com i = 

1,2, …, n, em que n é número de pares de medições efectuadas, se os valores de x e de y 

provierem da mesma população (hipótese nula H0), então a média ou a mediana das suas 

diferenças          deverá ser nula. O teste do t é mais potente apenas se as diferenças Di 

tiverem função de distribuição normal, com média zero. Dado o reduzido número de pares de 

observações (   ), não há base estatística para concluir da normalidade dos Di, pelo que é 

mais seguro utilizar o método não paramétrico, que não exige essa normalidade, nem sequer 

uma função simétrica. 
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Como salientado por Hirsch et al. (1993), é possível que nas medições de caudais, se estes 

forem baixos as diferenças Di também o sejam, mas se forem elevados as diferenças também 

o sejam. Neste caso indicam que o teste é mais potente se efectuado com os logaritmos dos 

caudais. 

Teste dos Sinais dos Índices de Posicionamento (forma exacta para um número de pares 

de valores inferior a 15) (Helsel e Hirsch, 1992) 

Hipótese nula H0: mediana de D = 0 

Hipótese alternativa H1: mediana de D ≠ 0 

Estatística do teste:                
    (4.1) 

em que Ri é o índice de posicionamento do módulo da variável Di, depois de ordenado por 

ordem crescente e depois de retirados os valores nulos de Di (pelo que i = 1,2, … , n’, com n’ = 

n – número de Di = 0). O sinal dos Ri é: 

 Ri = + índice de posicionamento de     , para     , (4.2a) 

  = - índice de posicionamento de     , para     . (4.2b) 

Regra de decisão: rejeitar H0 se                     (isto é, os valores de x tendem a ser 

maiores ou menores que os valores de y), em que α é o nível de significância do teste e os 

quantis da estatística do teste estão na Tabela B6 de Helsel e Hirsch (1992). Um excerto dessa 

tabela é apresentado na Tabela 4.3, para n’ = 3. 

Tabela 4. 3 - Quantis para o Teste dos Sinais dos Índices de Posicionamento (Helsel e Hirsch, 1992), com 
                        . 

     

w p w’ 

4 0,357 2 
5 0,250 1 
6 0,125 0 

 

Este método não paramétrico foi aplicado aos caudais estimados com ambos os métodos e 

obtidos nas três campanhas indicadas na Tabela 4.2, cujos valores se apresentam na Fig. 

4.11. A série com os valores obtidos por aplicação do método em que se usou sensor 

electromagnético na medição das velocidades designou-se de xi e a série com os valores 

obtidos por aplicação do método em que se usou o Stream Pro designou-se de yi, com i = 1, 2 

e 3. Na Tabela 4.4 apresenta-se a aplicação deste método. 
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Tabela 4.4 - Aplicação do método dos Sinais dos Índices de Posicionamento 

Data x 

(m
3
 s

-1
) 

y 

(m
3
 s

-1
) 

D 

(m
3
 s

-1
) 

|D| 

(m
3
 s

-1
) 

|D|ordenado 

(m
3
 s

-1
) 

i R 

(Eq. 4.2) 

17-02-2011 1,443 1,99 -0,547 0,547 0,033 1 -3 

21-02-2011 1,648 1,395 0,264 0,264 0,264 2 2 

20-04-2011 0,345 0,312 0,033 0,033 0,547 3 1 

 

A aplicação numérica da Eq. (4.1) conduz a:         . Este valor não se encontra na 

Tabela 4.3, sendo claro que corresponde a uma probabilidade de excedência superior a 0,357 

(e certamente próxima de 0,50), ou seja, a um nível de significância atingido pelo teste superior 

a              . Como este valor é muito superior aos níveis de significância normalmente 

utilizados em estatística (abaixo de 0,1), não se rejeita a hipótese de os valores de x e y 

pertencerem à mesma população. 

 

Com base neste resultado pode-se dizer que será indiferente usar qualquer um dos dois 

métodos de medição de caudal, o que, dada a facilidade e rapidez de utilização do Stream Pro, 

é um argumento em favor da sua utilização. Note-se contudo que o reduzido número de pares 

de valores utilizados não permite ter muita confiança nesta conclusão, sendo desejável que 

esta seja melhor fundamentada no futuro, com um maior número de medições conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Comparação entre as medições de caudal efectuadas com dois métodos área-velocidade. 

Após a análise feita acima, chegamos à conclusão de que os caudais medidos com os dois 

aparelhos pertencem à mesma população, logo faz sentido que no cálculo da curva da vazão 

para o ano de 2010/11 estejam contempladas as medições feitas com dos dois aparelhos. 

4.1.2.2. Análise das medições de caudal 2010/2011 

Com o objectivo de avaliar a qualidade das medições de caudal efectuados na actividade de 

campo, analisou-se a relação das alturas hidrométricas com as velocidades médias de 

escoamento (Fig. 4.12) e com as áreas molhadas das secções transversais (Fig.4.13).  
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Figura 4. 12 - Altura hidrométricas (H) e velocidade médias (  ) obtidas nas medições de caudal de 2010/11. 

 

 

Figura 4. 13 - Altura hidrométricas (H) e áreas da secção transversal (A) obtidas nas medições de caudal de 

2010/11. 

As Figs. 4.12 e 4.13 mostram que a área e a velocidade média aumentam com a altura, como 

seria de esperar, contudo ambas apresentam um aumento muito rápido pois a altura apresenta 

uma amplitude de (          ).  

A partir das medições efectuadas, ao longo das actividades de campo (Tabela 4.2), calculou-se 

uma curva de vazão para o ano de 2010/2011, a partir da aplicação “solver”.  
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Figura 4.14- Curva de vazão proposta para 2010/11 para a secção 1 (secção de jusante) da estação hidrométrica 

de Senhora da Rocha. 

 

 

4.1.3. Estimativa da rugosidade 

Como indicado em 2.1.2, dado um troço de um curso de água com uma determinada 

geometria, material e declive, a caracterização da resistência ao escoamento é essencial para 

o estabelecimento das relações entre a altura da água, a velocidade média, a largura e o 

caudal. Esse conhecimento é importante para se tentar extrapolar com base física a curva de 

vazão desse troço. 

Em 2.4.2 apresentaram-se diversos métodos que permitem estimar essa resistência que, por 

simplicidade, se centrou na estimativa do número de Manning, n. A sua aplicação é aqui 

apresentada. 

4.1.3.1. Estimativa a priori de n 

A análise do troço do curso de água que contém a estação de Senhora da Rocha permitiu 

aplicar a metodologia de Cowan apresentada em 2.4.2.1, Eq. (2.16) e Tabela 2.6, que se 

sumariza na Tabela 4.5. 

A aplicação numérica da Eq. (2.16) conduz a:                                      

           m
-1/3

 s. A sinuosidade calculada conforme o referido em 2.4.2: o comprimento do 

vale é  140 m e o comprimento do troço é  144,31 m, o que conduz a m  = 1,03. Comparando 

com os valores apresentados na Tabela 2.6 este valor de n corresponde a cursos de água com 

bastante vegetação, o que de facto se verificava no local. 
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Tabela 4.5 – Valores escolhidos, correspondentes às características da estação hidrométrica de Senhora da Rocha, 
para aplicar a metodologia de Cowan 

Material n0 

Areia (1,0  Ø  2,0 mm) 0,035 

Grau de irregularidade n1 

Moderado 0,010 

Irregularidade na secção transversal n2 

Alternada, frequentemente 0,015 

Obstruções n3 

Severa 0,050 

Quantidade de vegetação n4 

Grande 0,050 

Sinuosidade   m  

1,2 1,5 1,03 

 

4.1.3.2. Aplicação directa da equação de Manning 

Como apresentado em 2.4.2.2, consiste em aproveitar o conjunto de medições de caudal feitas 

para obtenção dos pontos da curva de vazão e aplicar a Eq. (2.17). Quando o declive da 

superfície da água, SS, não tiver sido medido (o que acontece com frequência em muitas 

medições de rotina) substitui-se pelo declive do fundo do curso de água    (ou seja, admite-se 

que o escoamento é uniforme), calculado a partir do perfil longitudinal do troço. Considerando 

que       é mais conveniente dar à Eq. (2.17) a forma: 

   
       

   

 
 (2.17b) 

Na Tabela 4.2 apresentou-se um resumo das medições de caudal efectuadas em Senhora da 

Rocha, donde se extraíram os dados necessários para aplicação da Eq. (2.17b), como indicado 

na Tabela 4.6. 

A cota da superfície livre da água é igual à soma da cota do zero da escala (Tabela 3.6) com a 

altura da água lida na escala, H, isto é,            e           , para as secções 1 e 

2, respectivamente, pelo que quando há medições em ambas as secções (20-04-2011 e 17-05-

2011) é possível calcular o declive da superfície da água: 

    
     

 
 (4.3) 

em que L é a distância na horizontal entra ambas as secções, estimada em 144,31 m quando 

se efectuou o levantamento do perfil longitudinal do troço em 17-05-2011 (Tabela 3.7). 

Considerando os dados da Tabela 4.2, para aqueles dois dias o declive é,: 

                               . 

Na ausência de medições em ambas as secções tem de se utilizar o declive do fundo na Eq. 

(2.17b): 

    
       

 

 (4.4) 
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Em que Zf2 e Zf1 são as cotas do talvegue nas secções 1 e 2, respectivamente. A partir dos 

dados do perfil longitudinal do troço a Eq. (4.4) é, numericamente 

                              . 

Tabela 4.6 - Cálculo de n a partir dos valores de medição dos caudais (Eq. 2.17b) 

Data Secção Q (m
3
 s

-1
) 

A (m
2
) 

R(m) S(-) n (m
-1/3

 s) 

17-02-2011 1 1,443 4,013 0,580 0,0148 0,235 
21-02-2011 1 1,648 3,468 0,532 0,0148 0,168 
24-03-2011 1 0,343 2,273 0,352 0,0148 0,402 
25-03-2011 1 0,293 2,318 0,363 0,0148 0,489 
20-04-2011 1 0,345 2,595 0,397 0,0107 0,424 
20-04-2011 2 0,311 1,200 0,132 0,0107 0,103 
17-05-2011 1 0,245 3,123 0,468 0,0107 0,795 
17-05-2011 2 0,182 0,888 0,098 0,0107 0,107 
24-05-2011 1 0,170 2,982 0,456 0,0148 1,264 
03-08-2011 1 1,748 3,170 0,467 0,0148 0,132 

S representa o declive da superfície da água, SS, ou do fundo,   , consoante o caso (ver texto). 

A Tabela 4.6 fornece um valor médio de         m
-1/3

 s para a secção de montante (secção 

2). Embora elevado, parece ser um valor aceitável para o curso de água em questão; é inferior 

à estimativa feita à priori e, de acordo com a Tabela 2.6, corresponde a valores em cursos de 

água menores, em planície, com muita vegetação. 

Já para o troço de jusante os valores obtidos apresentam uma enorme variabilidade e são 

fisicamente impossíveis, por demasiado elevados. Para tentar encontrar uma justificação para 

estes resultados efectuou-se uma análise mais pormenorizada do local de estudo, tendo-se 

constatado que as cotas aumentam logo a seguir à secção de jusante, como representado na 

Figura 4.14, que corresponde a uma actualização do perfil longitudinal apresentado na Fig. 3.6, 

e mostra claramente este problema após a secção de jusante. 

Este aumento das cotas introduz um controlo do escoamento do troço a jusante, diminuindo 

muito o caudal, deixando de haver um controlo da velocidade do escoamento e da altura da 

água apenas pela rugosidade natural do leito, ou seja, inviabilizando o escoamento uniforme. 

Daí que os valores obtidos de n de Manning sejam muito elevados. Quer isto dizer que a 

secção não é apropriada para o estabelecimento de uma curva de vazão. 
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Figura 4.15 - Perfil longitudinal ampliado, do troço relativo à estação de Senhora da Rocha. 

 

4.1.3.3. Cálculo directo de n 

Em 2.4.2.3 apresentaram-se duas metodologias para o cálculo directo de n de Manning: de 

Barnes e de Dingman, cuja aplicação exige que se considerem varias secções transversais de 

medição dos caudais para caracterizar o escoamento no troço. Dadas as características físicas 

do local onde se encontra a estação limnigráfica apenas se consideraram duas secções 

transversais, número escasso para uma boa identificação de n. Com efeito, mais a montante 

da secção 2 o curso de água tem uma ramificação e a jusante da secção 1 o acesso é difícil e 

o troço apresenta zonas com alguma estagnação. 

A partir do resumo das medições de caudal efectuadas (Tabela 4.2) extraíram-se os dados 

necessários para a aplicação da metodologia de Barnes (1967), como apresentado na Tabela 

4.7 Como se pode observar, os valores obtidos para n são bastante elevados, quase no limite 

do aceitável (mas para planícies de cheia com muita vegetação, o que não é o caso), 

continuando a fazer-se sentir o controlo do escoamento a jusante. A melhoria da estimativa 

deve-se ao cálculo estar a ser feito para todo o troço. Julga-se que havendo mais secções 

transversais para caracterizar o troço a estimativa de n seria mais realista. 

Também a partir do resumo das medições de caudal efectuadas (Tabela 4.2) extraíram-se os 

dados necessários para a aplicação da metodologia de Dingman (2009), como apresentado na 

Tabela 4.8. Os valores obtidos para n são muito elevados e impossíveis do ponto de vista 

físico. Para este resultado contribuem dois factores: o primeiro, já discutido, relativo ao controlo 

do escoamento por jusante; o segundo, relativo à utilização de um número demasiado reduzido 

de secções transversais para caracterizar o troço, que para este método deviam ser superiores 

a duas. Como se pode observar na Tabela 4.8 os valores obtidos para as médias ponderadas 

(pelo comprimento entre secções, que neste caso é o comprimento do troço) da área, raio 

hidráulico e perímetro molhado correspondem aos valores destas variáveis para a secção de 

jusante. Se fosse utilizada a média aritmética daquelas variáveis, relativas às secções de 
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montante e de jusante, os valores obtidos para n seriam 0,242 m
-1/3

 s e 0,408 m
-1/3 

s, mais 

próximos dos valores calculados com o método de Barnes (que, mesmo assim, ainda são 

demasiado elevados). 



Tabela 4.7 - Cálculo de n de Manning com o método de Barnes (1967) 

20-04-2011 

Local Secção A (m
2
) Z(m) L (m) R (m)    (m/s) Z (m) 

hv (m) 
Eq. (2.19b) 

hv (m) k (-) H+hv (m) khv (m) 
Z (m

8/3
) 

Eq. (2.21b) 
L/(Z1Z2) (m

-13/3
) 

n (m
-1/3

 s) 
Eq. (2.21) 

Montante 2 1,200 16,45  0,132 0,259  0,0034  0,0 16,453  0,31  

0,210 
Jusante 1 2,595 14,88 144,31 0,397 0,133 1,57 0,0009 0,0025 0,5 14,881 0,0013 1,40 330,93 

17-05-2011 

Local Secção A (m
2
) Z(m) L (m) R (m)    (m/s) H (m) 

hv (m) 
Eq. (2.19b) 

hv (m) k (-) H+hv (m) khv (m) 
Z (m

8/3
) 

Eq. (2.21b) 
L/(Z1Z2) (m

-13/3
) 

n (m
-1/3

 s) 
Eq. (2.21) 

Montante 2 0,888 16,45  0,098 0,205  0,0021  0,0 16,452  0,19  
0,291 

Jusante 1 3,123 14,88 144,31 0,468 0,078 1,57 0,0003 0,0018 0,5 14,880 0,0009 1,88 406,13 

 

Tabela 4. 8 – Cálculo de n de Manning com o método de Dingman (2009) 

20-04-2011 

Local Secção A (m
2
) Z (m) R (m) P (m) X (m) Z (m) 

AX 
(m

3
) 

PX (m
2
) 

RX 
(m

2
) 

Ss=Z/X (-) ASsX (m
3
) 

 (-) 
Eq. (2.22) 

n (m
-1/3

 s) 
Eq. (2.18) 

Montante 2 1,200 16,45 0,132 9,059        

1,628 0,446 Jusante 1 2,595 14,88 0,397 6,540 144,31 1,57 374,48 943,9 57,29 0,01 4,07 

Média ponderada 2,595  0,397 6,54        

17-05-2011 

Local Secção A (m
2
) Z (m) R (m) P (m) X (m) Z (m) 

AX 
(m

3
) 

PX (m
2
) 

RX 
(m

2
) 

Ss=Z/X (-) ASsX (m
3
) 

 (-) 
Eq. (2.22) 

n (m
-1/3

 s) 
Eq. (2.18) 

Montante 2 0,888 16,45 0,098 9,023        

3,271 0,920 
Jusante 

1 3,123 14,88 0,468 6,666 144,31 1,57 450,68 961,97 67,54 0,01 4,90 

Média ponderada 3,123  0,468 6,666        



4.1.3.4. Resumo das estimativas feitas para n 

Na Tabela 4.9 sintetizam-se os valores obtidos para n de Manning com as diferentes 

metodologias acima descritas. Considerando a inadequação da secção de jusante para a 

estimativa de n, visível nos valores impossíveis obtidos para este quando se trata desta secção 

ou do troço, julga-se que será mais razoável o valor de n obtido para a secção de montante. 

Assim sendo, para a obtenção da curva de vazão e posterior extensão só se deveriam utilizar 

medições na secção de montante. 

Tabela 4. 9 - Cálculo de n de Manning com diferentes metodologias 

Método Secção n (m-1/3 s) 

Estimativa à priori (4.1.1.1) Troço 0,165 

Aplicação directa da equação de Manning (4.1.1.2) 
Montante 0,104 a 0,108 
Jusante 0,124 a 1,180 

Cálculo directo (4.1.13)   
Métodologia de Barnes Troço 0,210 a 0291 
Metodologia de Dingman Troço 0,446 a 0,920 
Metodologia de Dingman, modificada Troço 0,238 a 0,401 

 

4.1.4. Extensão da curva de vazão 

Dado o carácter empírico da parametrização da curva de vazão e a reduzida amplitude de 

valores de altura de água existente durante as medições de caudais só se poderá encarar a 

extensão da curva de vazão com algumas aproximações de base física. 

Do que foi exposto acima parece claro que a extensão da curva de vazão se deveria basear 

nas medições efectuadas na secção transversal de montante. Infelizmente, a informação 

disponível só permite trabalhar com a secção de jusante, pelo que o que segue tem apenas 

interesse teórico quanto às etapas a seguir. 

A partir do perfil obtido com GPS calcularam-se os valores da área molhada e do raio hidráulico 

para várias alturas de água, como representado nas primeiras 3 colunas da Tabela 4.10. 

Tabela 4. 10 - Relações entre características geométricas do perfil transversal e características hidráulicas 

H (m) A (m
2
) R (m)    (m/s) Q (m

3
/s) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0,74 0,000 0,000 0,001 0,000 

0,84 0,049 0,042 0,001 0,001 

1,04 0,521 0,166 0,026 0,026 

1,24 1,228 0,292 0,088 0,088 

1,44 2,107 0,402 0,186 0,186 

1,64 3,161 0,512 0,328 0,328 

1,84 4,376 0,616 0,514 0,514 

2,04 5,768 0,696 0,735 0,735 

2,24 7,626 0,649 0,928 0,928 

2,44 9,985 0,740 1,325 1,325 
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Tabela 4. 10- Relações entre características geométricas do perfil transversal e características hidráulicas 
(Continuação). 

2,64 12,667 0,836 1,823 1,823 
2,84 15,548 0,980 2,488 2,488 
3,04 18,540 1,118 3,240 3,240 
3,44 24,860 1,379 4,999 4,999 

 

Na Fig. 4.16, verifica-se que a concordância entre os valores de ambas as proveniências é 

surpreendentemente boa.  

 

Figura 4. 16 - Altura (H) e área (A) das medições de caudal em 2011 e no perfil topográfico (GPS). 

Seguidamente, estimou-se a velocidade média e o caudal correspondentes aos valores das 

primeiras 3 colunas da Tabela 4.10, por aplicação numérica das Eqs. (2.12) e (2.13), 

respectivamente, e apresentados nas colunas (4) e (5) da mesma figura. Na aplicação da Eq. 

(2.12) considerou-se       m
-1/3

 s e              (4.4.2). Como referido, este exemplo 

tem interesse teórico, caso contrário o valor utilizado para n não faria sentido. 

Nas Figs. 4.17 e 4.18 mostra-se a sobreposição das relações entre H e   , e H e Q medidas e 

calculadas a partir do perfil topográfico. O valor de       m
-1/3

 s foi escolhido de maneira a 

forçar uma correspondência razoável entre os valores medidos e os valores estimados (Fig. 

4.17). 
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Figura 4. 17 - Altura (H) e velocidade média (  ) das medições de caudal em 2011 e no perfil topográfico (GPS) 

 

Figura 4. 18 - Altura (H) e caudal (Q) das medições de caudal em 2011 e no perfil topográfico (GPS) 

Julga-se que o procedimento apresentado poderia conduzir à extensão de uma curva de vazão 

com qualidade, para a secção de montante. 

4.2. Ponte Pinhal 

4.2.1. Análise das curvas de vazão históricas 

 

A partir do acervo histórico do INAG recolheram-se os dados existentes relativos às medições 

de caudal para obtenção das curvas de vazão (Anexo 4.1), assim como os parâmetros então 

obtidos para aquelas (Tabela 4.11). Pretende-se assim avaliar a qualidade dos dados 

existentes, a evolução temporal das curvas de vazão, a qual poderá ser completada com 

medições actuais, e verificar da possibilidade de melhorar a qualidade das curvas existentes. 
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O detalhe da análise foi limitado por apenas existirem os dados já processados em gabinete e 

não os dados originais dos hidrometristas, cujo paradeiro se desconhece. A inexistência destes 

dados determina que não se possam verificar algumas medições em relação às quais a análise 

actual levanta algumas dúvidas, nem que se possam reconstruir os perfis transversais 

existentes na altura. 

Tabela 4.11- Parâmetros das curvas de vazão (Eq. 2.24) de Ponte Pinhal 

Período Troço a b1 H0(m) Hmin(m) Hf(m) 

77/78 1 29,45 2,65 0,02 0,02 0,39 

2 20,21 1,36 0,20 0,39 1,23 

3 10,91 2,12 -0,13 1,23 2,50 

78/79 1 26,68 2,11 0,07 0,07 0,50 

2 17,99 1,68 0,11 0,5 3,20 

79/80 1 26,77 2,91 0,98 0,98 2,50 

80/81 1 31,94 3,27 1,10 1,10 1,70 

2 7,62 2,24 0,98 1,70 2,60 

81/82 1 9,09 2,10 0,98 0,98 2,50 

82/83 1 10,09 1,56 1,08 1,08 2,60 

83/84 1 11,69 1,85 1,07 1,07 4,50 

84/85 1 9,84 1,53 1,11 1,11 2,50 

85/86 1 9,47 2,07 1,01 1,01 3,00 

87/88-86/87 1 10,94 1,63 1,10 1,10 3,00 

88/89 1 10,44 2,14 0,97 0,97 2,98 

90/91-89/90 1 10,44 2,14 0,97 0,97 2,98 

 
Os parâmetros apresentados na Tabela 4.11 correspondem à utilização da Eq. (2.24), tendo 

sido obtidos como descrito em 2.5, com regressão linear dos     sobre          (Eq. 2.25). 

A altura de água Hf representa o limite superior de validade de aplicação da curva de vazão. 

Relembre-se que a Eq. (2.24) é: 

          
                                                                                                              (2.24) 

Na Fig. 4.18 representam-se os valores de caudal e correspondentes alturas hidrométricas, 

fornecidos no Anexo 4.1, assim como as curvas de vazão cujos parâmetros figuram na Tabela 

4.11. 
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Figura 4.19- Alturas hidrométricas (H) e caudais (Q) medidos ao longo de vários anos hidrológicos na secção da 
estação de Ponte Pinhal. 

Na Fig. 4.19, verifica-se que se podem utilizar os valores de 1977 a 1979, relativamente à 

primeira estação limnigráfica para ajustar uma única curva de vazão; o mesmo se verifica de 

1980 a 1989 para os dados relativos ao novo limnigrafo de montante, pois descrevem uma 

linha quase perfeita, não havendo necessidade de determinar uma curva de vazão para cada 

ano hidrológico efectuado indicado pelo INAG.  

Com o objectivo de avaliar a qualidade das medições de caudal para os dois períodos de 

tempo acima identificados, analisou-se a relação das alturas hidrométricas com as velocidades 
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médias de escoamento (Figs. 4.20, 4.22) e com as áreas molhadas das secções transversais 

(Figs. 4.21, 4.23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20- Alturas hidrométricas (H) e velocidade médias    ) obtidas nas medições de caudal de 1977/78 e 

1978/79. 

 

Figura 4.21- Alturas hidrométricas (H) e áreas da secção transversal (A) obtidas nas medições de caudal de 

1977/78 e 1978/79. 

Pelas relações entre as alturas hidrométricas e velocidade média (Fig. 4.20) e a área molhada 

(Fig. 4.21), verifica-se uma descontinuidade, relacionada com o funcionamento em simultâneo 

das duas estações limnigrafas, logo é justificável ajustar duas curvas de vazão com os dados 

provenientes as duas estações complementares, uma com registo até 1,25 m e outra com 

registo superiores a 1,5 m. Este intervalo (1,25 a 1,5 m) corresponde à descontinuidade 

anteriormente descrita. Para os valores inferiores a 1,25 m a amplitude apresentada está na 

ordem de (H = 1,09 m), relativamente aos valores superiores a 1,5 m a amplitude corresponde 

a (H = 1,58 m). 

 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 
A (m2) 

H
 (

m
) 

Descontinuidade 
 

Ponte Pinhal 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
velocidade média (m/s) 

H
 (

m
) 

Descontinuidade 

Ponte Pinhal 



Métodos e Medições de Caudais – Análise e comparação de diversos métodos hidrométricos 

81 
 

 

Figura 4.22- Alturas hidrométricas (H) e velocidades médias (  ) obtidas nas medições de caudal de 1980/89. 

 

Figura 4.23- Alturas hidrométricas (H) e áreas da secção transversal (A) obtidas nas medições de caudal de 

1980/89. 

Na Fig. 4.22, estão referenciados 3 pontos mais afastados da tendência entre H e   . Estes 

pontos foram excluídos do cálculo da curva de vazão, alias procedimento idêntico ao efectuado 

pelo departamento do SNIRH. Nas Figs. 4.22 e 4.23, como era de esperar a velocidade média 

e a  área da secção são funções crescentes da altura hidrométrica, ambas as relações 

apresentam uma aumento muito rápido com a altura hidrométrica, que se justifica com a 

amplitude de (           . 

 

Face às anteriores considerações propõe-se as seguintes curvas de vazão: 

Curva de vazão para 1977/78 e 1978/79 para valores de alturas inferiores e superiores a 1,5m 

(Fig.4.24). 
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Figura 4. 24 - Curva de vazão calculada para anos hidrológicos de 1977/78 e 1978/79 com H inferiores e 
superiores a 1,5m. 

Curva de vazão para 1979/80 a 1988/89 (Fig. 4.25). 

 

Figura 4.25-Curva de vazão calculada para os anos hidrológicos de 1980/89. 

Seguidamente, apresenta-se as novas curvas de vazão propostas para os dados históricos da 

estação hidrométrica de Ponte Pinhal. 
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4.2.2. Curva de vazão de 2010/2011 

No decurso das actividades de campo apresentadas em 3.3 e sintetizadas na Tabela 3.7 

efectuaram-se as medições de caudal (com sensor electromagnético e Stream Pro) que estão 

resumidas na Tabela 4.12. 

Tabela 4.12- Resumo das medições de caudal em Ponte Pinhal com o sensor electromagnético e 

com Stream Pro (secção 1). 

Data H (m) Q (m
3
/s) A (m

2
)    (m/s) bt (m) Pw (m) R 

(m) 
Hm 
(m) 

11-02-2011 1,81 0,522 1,888 0,276 7,00 7,248 0,260 0,25 

17-02-2011*      2,39     6,799     10,13          0,675     

21-02-2011*      2,14   3,18    6,52          0,503     

24-03-2011 1,82 0,471 2,375 0,198 7,00 7,203 0,330 0,33 

20-04-2011 1,91 0,985 2,965 0,332 7,00 7,338 0,404 0,4 

20-04-2011*      1,91    0,977    3,23          0,304     

11-05-2011 1,79 0,254 1,96 0,130 7,00 7,201 0,272 0,27 

17-05-2011 1,79 0,310 1,990 0,156 7,00 7,202 0,276 0,26 

24-05-2011 1,77 0,194 1,835 0,106 7,00 7,273 0,252 0,25 

Em que * = Medições efectuadas com recurso ao Stream Pro. H é altura hidrométrica, 

Q é caudal; A é a área molhada da secção transversal;    é velocidade média na 

secção; bt é a largura da secção; Pw é o perímetro molhado; R é o raio hidráulico e Hm 

é a altura média da secção. 
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Na Figura 4.27 estão representados os perfis transversais da secção de medição de caudal de 

avaliação da secção da estação hidrométrica de Ponte Pinhal, ainda na Fig. 4.27 observa-se o 

perfil da secção obtido através de GPS. Verifica-se a que os perfis são muito idênticos entre si. 

 

Figura 4.27- Variação dos perfis transversais na secção de Ponte Pinhal , medidos com fita métrica e haste 

graduada. 

Com o objectivo de avaliar a qualidade das medições de caudal efectuadas na actividade de 

campo acima identificada, analisou-se a relação das alturas hidrométricas com as velocidades 

médias de escoamento (Fig. 4.28) e com as áreas molhadas das secções transversais (Fig. 

4.29).  
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Figura 4. 28 - Alturas hidrométricas (H) e velocidades médias (  ) obtidas nas medições de caudal de 2010/11.

 

Figura 4. 29 - Alturas hidrométricas (H) e áreas da secção transversal (A) obtidas nas medições de caudal de 

2010/2011. 

As Figs. 4.28 e 4.29, demonstram como seria de esperar, um aumento de área e velocidade 

médias com o aumento da altura hidrométrica, este aumento é mais acentuado relativamente à 

variação da altura hidrométrica, como se verifica pela amplitude (           .  

A partir das medições efectuadas, ao longo das actividades de campo (Tabela 4.5), calculou-se 

uma curva de vazão para o ano de 2010/2011, a partir da aplicação “solver”, visto terem sido 

obtidas medições em número significativo (nove medições) e abrangendo uma gama de 

valores que permitem estimar uma curva de vazão válida (Fig. 4.28). 

Os valores acima foram utilizados para o cálculo dos parâmetros da curva de vazão para 

2010/11, com uma altura final (Hf ) de 2,39m.  
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Figura 4.30- Curva de vazão proposta para 2010/11 para a estação hidrométrica (Ponte Pinhal). 

Os dados das medições históricas expostos no presente capítulo estão com mais detalhe 

apresentados em anexo. 

O coeficiente de rugosidade (n) não foi calculado uma vez que para a estação hidrométrica de 

Ponte Pinhal, não se efectuou o estudo do declive, sem este valor torna-se impossível o cálculo 

do coeficiente de rugosidade (n)   pelos métodos apresentados em 2.4.2. 

 

Esta tese teve como propósito a análise de dados das estações de Senhora da Rocha e Ponte 

Pinhal, cedidos pelo INAG e recolhidos durante o estágio, efectuar sugestões relativas ao 

cálculo das curvas de vazão históricas, propor uma curva de vazão actual e fazer uma 

avaliação dos métodos de determinação dos caudais.  

Após análise das curvas de vazão e das medições de caudal da estação hidrométrica de 

Senhora da Rocha, concluiu-se que faz sentido considerarem-se duas curvas de vazão, uma 

vez que em Maio de 1991 foi efectuado o rebaixamento do leito do rio quando efectuaram a 

limpeza e a sua regularização. Assim, existe uma curva de vazão válida para o período anterior 

a Maio de 1991 e uma para o período posterior. 

Após a análise das curvas de vazão e das medições da estação hidrométrica de Ponte Pinhal, 

constatou-se que para o período 1977 e 1991 o INAG ajustou treze curvas de vazão. No 

entanto, verifica-se que para o mesmo período apenas se justifica existirem duas, e como tal, 

propõe-se a troca das treze curvas de vazão presentemente existentes por duas curvas, 

válidas para os períodos de 1977 a 1979 e 1980 a 1989. 
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A instalação em 1979 de uma nova estação de Ponte Pinhal situada a montante da primeira e 

estando as duas a recolher dados em simultâneo no período de 1979 verifica-se uma 

descontinuidade entre as alturas hidrométricas 1,25 e 1,5m. Os dados com as alturas até 

1,25m são referentes à estação a jusante, sendo os restantes da estação a montante. Sendo 

assim, é necessário para o período de 1977/1979 utilizar duas curvas de vazão. 

Com as nove medições de caudal realizadas, durante 2011, na secção da estação hidrométrica 

de Ponte Pinhal e treze no troço da estação de Senhora da Rocha foram determinadas curvas 

de vazão válidas para 2010/2011, válidas para alturas hidrométricas finais de respectivamente, 

2,39 e 1,65m 

Para efectuar a estimativa do coeficiente de rugosidade de Manning (n) utilizaram-se as 

metodologias propostas por  Cowan,  Barnes, Dingman e a equação de Gauckler-Manning, a 

partir das quais se obtiveram diferentes valores, que correspondem na generalidade a 

rugosidades associadas a cursos de água com bastante vegetação. Após um estudo mais 

aprofundado do troço de medição, verificou-se que  na secção de jusante do troço de avaliação 

da estação de Senhora da Rocha não ocorre um escoamento uniforme, pois verifica-se uma 

alteração das condições hidráulicas que permitem assegurar este tipo de regime permanente. 

Assim sendo, o método adoptado para estimar o coeficiente de rugosidade não se adapta às 

condições de escoamento do troço. 

No que toca à extensão da curva de vazão para a estação de Senhora da Rocha, como já foi 

referido, só podemos desenvolver esta base física  na secção de jusante, pois não temos 

informação suficiente na secção a montante, contudo podemos tirar de conclusão que a 

extensão da curva de vazão com boa qualidade é possível, utilizando o procedimento 

apresentado no subcapitulo 4.1.3.5.  

Após as campanhas efectuadas, podem-se efectuar algumas considerações relativamente ao 

funcionamento dos dois instrumentos de medição utilizados (Sensor electromagnético e 

ADCP). 

O sensor electromagnético permite efectuar medições a vau das velocidades com precisão, 

pois existe a possibilidade de manter  o aparelho no sentido da corrente e controlar a 

verticalidade da haste, e, simultaneamente, obter pormenorização na definição do fundo da 

secção em causa (sondagem). Mais ainda, quanto mais reduzida for a distância entre verticais, 

mais preciso será o perfil da secção obtido. 

 
O ADCP (tipo Stream Pro) permite completar uma medição em tempo muito reduzido. O ADCP 

flutua à superfície da água e move-se ao longo da secção transversal para efectuar uma 

medição. Cada travessia demora cerca de 5 minutos (dependendo da largura da secção), o 

que permite efectuar 4 ou mais travessias por secção, comparativamente com os 20 a 30 

minutos que o sensor electromagnético demora em cada medição.  
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Em relação às medições efectuadas com os dois instrumentos, chegou-se à conclusão que a 

precisão é igual para os dois, uma vez que os valores de caudal obtidos por estes fazem parte 

da mesma amostra, após ter-se efectuado o Signed-Rank Test (Wicoxon) com os valores 

obtidos pelos instrumentos, pode-se concluir que estas pertencem à mesma população daí que 

o sensor electromagnético e o Stream Pro, possuem um desempenho muito semelhante, e 

uma performance razoável. 
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1. Formação no INAG 

 

No primeiro mês (Janeiro/2011):  

 Introdução sobre instrumentos usados nas estações meteorológicas e hidrométricas e 

de como funcionam as estações; 

 Carregamento de resumos das medições de caudais em falta no Snirh intranet, 

necessárias ao cálculo das curvas de vazão.  

No segundo mês (Fevereiro/2011):  

 Medições de caudal na estação hidrométrica de Senhora da Rocha e Ponte Pinhal, 

recorrendo ao electromagnético e ao stream pro, podendo assim analisar ambos os 

resultados de forma critica. 

No terceiro mês (Março/2011): 

 Carregamento de alturas hidrométricas das estações (Ponte Pinhal e Senhora da 

Rocha), necessários para poder obter os caudais correspondentes a partir das curvas 

de vazão calculadas. 

No quarto mês (Abril/2011): 

 Validação de alturas hidrométricas, que se resume a uma análise aos relatórios de 

manutenção de estação e verificar se a altura da escala corresponde à leitura de 

sensor e se foi feito algum offset (igualar a leitura de sensor à da escala) ou alteração 

de parâmetros do sensor (máx e min), sempre que necessário tem que se aferir à 

última leitura de nível da escala.  

No quinto mês (Maio/2011):  

 Medições de caudal. 

 Levantamento topográfico em ambas as estações com o Sistema de 

Georreferenciação. Com este levantamento obteve-se o zero da escala em Ponte 

Pinhal e Senhora da Rocha, no caso de Senhora da Rocha mediu-se a cota do zero da 

escala a montante e a jusante, sendo esta informação importante para o cálculo do 

declive no troço.  

 A partir do programa ArcMap conseguimos obter uma representação tridimensional das 

estações de estudo.  
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2. Perfis das estações de estudo 

2.2. Estação Senhora da Rocha 

Perfis obtidos com Stream Pro  

 

Figura 1 - 17/02/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 1(Stream pro). 

 

 

Figura 2 - 21/02/2011 Perfil Senhora da Rocha na secção 1 (stream Pro). 
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Figura 3 - 20/04/2011 Perfil Senhora da Rocha na secção 1 (stream Pro). 

 

Perfis obtidos com sensor electromagnético 

 

Figura 4 - 17/02/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 1. 
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Figura 5 - 21/02/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 1. 

 

 

Figura 6  - 24/03/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 1. 
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Figura 7 - 25/03/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 1. 

 

Figura 8  - 20/04/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 1. 
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Figura 9 - 20/04/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 2. 

 

 

Figura 10  - 17/05/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 1. 
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Figura 11  - 17/05/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 2. 

 

 

Figura 12 - 24/05/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 1. 
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Figura 13 - 03/08/2011 Perfil Senhora da Rocha secção 1. 

 

 

2.3. Estação Ponte Pinhal 

Perfis obtidos com Stream Pro  

 

Figura 14 -  17/02/2011 Perfil Ponte Pinhal secção 1(Stream pro). 
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Figura 15 - 21/02/2011 Perfil Ponte Pinhal secção 1(Stream pro). 

 

 Figura 16 - 20/04/2011 Perfil Ponte Pinhal na secção 1 (stream Pro). 
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Perfis obtidos com sensor electromagnéctico 

 

Figura 17 - 11/02/2011 Perfil Ponte Pinhal secção 1. 

 

 

Figura 18 - 24/03/2011 Perfil Ponte Pinhal secção 1. 
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Figura 19 - 20/04/2011 Perfil Ponte Pinhal secção 1. 

 

 

Figura 20 - 11/05/2011 Perfil Ponte Pinhal secção 1. 
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Figura 21 - 17/05/2011 Perfil Ponte Pinhal secção 1. 

 

 

Figura 22 - 24/05/2011 Perfil Ponte Pinhal secção 1. 
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3.  Troço das estações efectuados em Arc Map 
 

3.1. Troço Senhora da Rocha (Arc Mac) 

 

Figura 23-Troço Senhora da Rocha vista lateral de Montante para Jusante. 

 

Figura 24-Troço de Senhora da Rocha vista de cima de Jusante a Montante. 
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Figura 25-Troço de Senhora da Rocha visto de frente Jusante para Montante. 

 

Figura 26-Troço de Senhora da Rocha vista lateral Jusante para Montante. 



Métodos e Medições de Caudais – Análise e comparação de diversos métodos hidrométricos 

106 
 

 

Figura 27-Troço de Senhora da Rocha visto de cima de Montante para Jusante. 
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3.2. Troço Ponte Pinhal em Arc Mac 

 

Figura 28-Troço de Ponte Pinhal vista de cima de Montante para Jusante. 

 

Figura 29-Troço de Ponte Pinhal vista de trás de Montante para Jusante. 
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Figura 30-Troço de Ponte Pinhal visto de frente de Jusante a Montante. 

 

 

Figura 31-Troço de Ponte Pinhal vista lateral de Jusante a Montante. 
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4. Dados Históricos 
Medições fornecidas pelo INAG, tratadas em Excel de modo a calcular as curvas de vazão. 

4.1. Senhora da Rocha  
Tabela4. 1 – Medições efectuadas no INAG (1988 a 1993) 

Medições  

TIME H(m) Q(m
3
/s) Vel. Méd (m/s) Área (m

2
) 

11-11-1988 1,245 0,342 0,510 0,670 

11-11-1988 1,245 0,343 0,520 0,660 

04-12-1988 1,220 0,331 0,525 0,630 

04-12-1988 1,220 0,350 0,538 0,650 

10-01-1989 1,260 0,484 0,654 0,740 

02-02-1989 1,280 0,340 0,507 0,670 

13-02-1989 1,300 0,257 0,415 0,620 

07-03-1989 1,310 0,332 1,220 0,332 

07-03-1989 1,310 0,345 0,278 1,240 

14-03-1989 1,300 0,273 0,325 0,840 

06-04-1989 1,335 0,448 0,390 1,150 

06-04-1989 1,330 0,380 0,342 1,110 

18-04-1989 1,325 0,342 0,300 1,140 

18-04-1989 1,325 0,346 0,312 1,110 

16-05-1989 1,320 0,207 0,244 0,850 

16-05-1989 1,320 0,209 0,238 0,880 

07-06-1989 1,320 0,225 0,234 0,960 

26-10-1989 1,490 0,253 0,228 1,110 

21-11-1989 1,585 7,288 1,247 5,840 

03-01-1990 1,625 4,277 1,251 3,420 

08-03-1990 1,400 0,491 0,314 1,570 

05-04-1990 1,450 0,797 0,405 1,970 

09-05-1990 1,320 0,220 0,165 1,330 

30-06-1990 1,270 0,147 0,130 1,130 

MUNDANÇA NA SECÇÃO DE SENHORA DA ROCHA - REBAIXAMENTO EM 
MAIO DE 1991 

16-12-1991 0,960 0,307 0,230 1,330 

22-01-1992 0,980 0,228 0,206 1,109 

04-02-1992 0,985 0,187 0,199 0,940 

20-10-1992 0,975 0,194 0,292 0,664 

12-11-1992 0,960 0,182 0,247 0,740 

19-11-1992 0,940 0,167 0,264 0,634 

07-01-1993 0,930 0,145 0,216 0,672 

11-02-1993 1,045 1,760 0,931 1,890 

18-02-1993 0,935 0,282 0,480 0,588 

15-04-1993 0,980 0,153 0,256 0,597 

24-05-1993 1,010 0,749 0,408 1,837 
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Nota: dados sinalizados a amarelo não foram usados no cálculo da curva de vazão. 

4.2. Ponte Pinhal 

 

Tabela4. 2 - Medições efectuadas no INAG (1978 a 1989) 

Medições  

TIME H(m) Q(m
3
/s) Vel. Méd. (m/s) Área (m

2
) 

01-02-1978 0,325 1,334 0,397 3,360 

02-02-1978 0,690 7,439 0,805 9,240 

09-02-1978 0,345 1,465 0,525 2,790 

09-02-1978 0,345 1,445 0,497 2,910 

16-02-1978 0,725 8,500 0,880 9,500 

16-02-1978 0,760 8,700 0,840 10,120 

16-02-1978 1,225 21,300 1,147 18,050 

24-02-1978 0,815 10,240 0,872 11,750 

24-02-1978 0,775 9,332 0,870 10,730 

01-03-1978 0,600 6,462 0,863 7,490 

01-03-1978 0,595 5,750 0,753 7,640 

30-03-1978 0,220 0,372 0,573 0,650 

30-03-1978 0,225 0,392 0,585 0,670 

27-04-1978 0,200 0,357 0,435 0,820 

27-04-1978 0,200 0,369 0,424 0,870 

03-05-1978 0,650 6,608 0,780 8,470 

03-05-1978 0,645 6,785 0,798 8,500 

09-11-1978 0,150 0,155 0,360 0,430 

09-11-1978 0,150 0,146 0,356 0,410 

23-11-1978 0,135 0,083 0,189 0,440 

23-11-1978 0,135 0,085 0,194 0,440 

07-12-1978 0,600 5,545 0,667 8,310 

07-12-1978 0,585 5,063 0,611 8,280 

11-12-1978 1,170 17,720 1,214 14,600 

11-12-1978 1,055 15,000 1,157 12,970 

13-12-1978 0,385 2,472 0,694 3,560 

13-12-1978 0,390 2,420 0,680 3,560 

18-12-1978 0,330 1,451 0,459 3,160 

18-12-1978 0,335 1,538 0,491 3,170 

28-12-1978 0,490 4,430 0,813 5,450 

02-02-1979 0,785 8,976 0,903 9,940 

02-02-1979 0,760 8,648 0,881 9,820 

02-02-1979 0,680 7,503 0,879 8,540 

09-02-1979 1,840 46,100 3,289 14,000 

09-02-1979 1,605 37,670 3,231 11,660 

09-02-1979 1,525 33,950 3,073 11,050 

09-02-1979 1,500 32,840 3,084 10,650 
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10-02-1979 3,085 103,600 3,911 26,500 

10-02-1979 1,965 52,700 3,497 15,080 

10-02-1979 2,130 61,700 3,603 17,030 

17-10-1979 1,300 1,013 

 
 
 
 
 

Sem dados 

17-10-1979 1,300 1,009 

22-11-1979 1,220 0,413 

22-11-1979 1,220 0,415 

28-12-1979 1,280 0,811 

28-12-1979 1,280 0,820 

23-01-1980 1,250 0,622 

27-02-1980 1,270 0,697 

27-02-1980 1,270 0,686 

20-03-1980 1,260 0,588 

20-03-1980 1,260 0,597 

07-05-1980 1,240 0,559 

07-05-1980 1,240 0,557 

03-10-1980 1,450 1,037 

03-10-1980 1,445 0,975 

03-11-1980 1,450 1,037 0,293 3,540 

03-11-1980 1,445 0,975 0,278 3,510 

11-11-1980 1,405 0,887 0,285 3,110 

11-11-1980 1,405 0,905 0,287 3,150 

29-01-1981 1,250 0,059 0,151 0,390 

29-01-1981 1,250 0,062 0,159 0,390 

20-02-1981 1,250 0,069 0,173 0,400 

20-02-1981 1,250 0,068 0,170 0,400 

30-03-1981 1,505 1,780 1,141 1,560 

30-03-1981 1,520 1,956 1,207 1,620 

09-04-1981 1,390 1,022 0,293 3,490 

09-04-1981 1,380 0,966 0,282 3,430 

11-05-1981 1,330 0,734 0,825 0,890 

11-05-1981 1,330 0,732 0,823 0,890 

23-12-1981 1,380 0,992 0,278 3,570 

23-12-1981 1,380 0,995 0,279 3,570 

04-01-1982 1,525 2,608 0,546 4,780 

04-01-1982 1,525 2,658 0,561 4,740 

08-02-1982 1,260 0,722 0,350 2,060 

08-02-1982 1,260 0,717 0,348 2,060 

15-02-1982 1,990 9,043 0,876 10,320 

15-02-1982 1,980 9,099 0,902 10,090 

29-03-1982 1,180 0,252 0,225 1,120 

29-03-1982 1,180 0,265 0,237 1,120 

18-10-1982 1,100 0,017 0,043 0,400 

18-10-1982 1,100 0,017 0,043 0,400 
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10-11-1982 1,210 0,385 0,310 1,240 

10-11-1982 1,210 0,363 0,290 1,250 

14-12-1982 1,245 0,611 0,327 1,870 

14-12-1982 1,245 0,605 0,323 1,870 

18-01-1983 1,165 0,177 0,126 1,400 

18-01-1983 1,160 0,165 0,120 1,380 

23-02-1983 1,200 0,374 0,217 1,720 

23-02-1983 1,200 0,375 0,218 1,720 

29-03-1983 1,120 0,071 0,059 1,210 

29-03-1983 1,120 0,066 0,055 1,210 

04-05-1983 1,220 0,483 0,282 1,710 

04-05-1983 1,220 0,480 0,281 1,710 

09-11-1983 1,280 0,689 0,177 3,880 

09-11-1983 1,280 0,676 0,174 3,880 

17-11-1983 1,755 5,290 0,609 8,690 

17-11-1983 1,720 4,870 0,584 8,310 

28-12-1983 1,345 1,028 0,469 2,190 

28-12-1983 1,345 1,017 0,469 2,170 

16-02-1984 1,250 0,334 0,285 1,170 

16-02-1984 1,250 0,352 0,317 1,110 

22-03-1984 1,330 0,922 0,454 2,030 

22-03-1984 1,330 0,933 0,457 2,040 

08-05-1984 1,210 0,298 0,438 0,680 

08-05-1984 1,210 0,278 0,441 0,630 

27-11-1984 1,215 0,292 0,176 1,660 

27-11-1984 1,215 0,295 0,178 1,660 

23-01-1985 1,760 5,227 0,783 6,670 

23-01-1985 1,755 5,142 0,771 6,670 

30-01-1985 1,420 1,788 0,508 3,520 

30-01-1985 1,420 1,925 0,547 3,520 

12-02-1985 1,850 6,044 0,815 7,420 

12-02-1985 1,840 5,970 0,805 7,420 

26-02-1985 1,440 1,610 0,475 3,390 

26-02-1985 1,435 1,610 0,465 3,460 

06-03-1985 1,400 1,358 0,501 2,710 

06-03-1985 1,400 1,340 0,496 2,700 

26-03-1985 1,280 0,615 0,418 1,470 

26-03-1985 1,280 0,611 0,436 1,400 

16-04-1985 1,270 0,551 0,420 1,310 

16-04-1985 1,270 0,555 0,451 1,230 

28-05-1985 1,235 0,446 0,429 1,040 

28-05-1985 1,235 0,448 0,431 1,040 

02-07-1985 1,150 0,067 0,248 0,270 

02-07-1985 1,150 0,070 0,259 0,270 

08-08-1985 1,120 0,007 0,163 0,050 
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08-08-1985 1,120 0,007 0,154 0,050 

27-11-1985 1,340 0,723 0,438 1,650 

27-11-1985 1,335 0,704 0,427 1,650 

22-01-1986 1,250 0,472 0,437 1,080 

22-01-1986 1,250 0,471 0,436 1,080 

03-02-1986 1,450 1,909 0,557 3,430 

03-02-1986 1,450 1,882 0,549 3,430 

18-02-1986 2,095 10,600 1,005 10,560 

18-02-1986 2,050 10,440 1,044 10,000 

25-02-1986 1,520 2,798 0,742 3,770 

25-02-1986 1,520 3,001 0,718 4,180 

07-03-1986 1,455 1,962 0,574 3,420 

07-03-1986 1,445 1,896 0,566 3,350 

19-03-1986 1,260 0,518 0,370 1,400 

19-03-1986 1,260 0,511 0,365 1,400 

11-04-1986 1,195 0,292 0,356 0,820 

11-04-1986 1,195 0,286 0,349 0,820 

07-05-1986 1,180 0,245 0,357 0,690 

07-05-1986 1,180 0,236 0,344 0,690 

17-12-1986 1,250 0,574 0,383 1,500 

17-12-1986 1,250 0,573 0,382 1,500 

15-01-1987 1,400 1,566 0,557 2,810 

15-01-1987 1,400 1,650 0,587 2,810 

27-01-1987 1,695 4,405 0,831 5,300 

27-01-1987 1,695 4,256 0,803 5,300 

02-02-1987 1,725 4,635 0,837 5,540 

02-02-1987 1,715 4,802 0,867 5,540 

11-02-1987 2,100 11,940 1,120 10,660 

11-02-1987 2,095 12,010 1,071 11,210 

12-02-1987 1,620 4,430 0,768 5,770 

12-02-1987 1,620 4,460 0,733 5,770 

18-02-1987 1,480 2,113 0,621 3,400 

18-02-1987 1,480 2,190 0,642 3,410 

25-02-1987 1,910 7,990 0,835 9,570 

25-02-1987 1,890 7,514 0,807 9,310 

05-03-1987 1,300 0,951 0,468 2,030 

05-03-1987 1,300 0,940 0,479 1,960 

18-03-1987 1,220 0,410 0,328 1,250 

18-03-1987 1,220 0,382 0,306 1,250 

27-03-1987 1,250 0,550 0,356 1,630 

27-03-1987 1,250 0,601 0,376 1,600 

14-04-1987 1,270 0,608 0,334 1,820 

14-04-1987 1,270 0,583 0,320 1,820 

22-04-1987 1,220 0,352 0,215 1,640 

05-05-1987 1,600 0,153 0,134 1,140 
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05-05-1987 1,160 0,157 0,380 1,140 

18-05-1987 1,145 0,098 0,086 1,140 

18-05-1987 1,145 0,099 0,084 1,180 

11-11-1987 1,285 0,868 0,308 2,820 

11-11-1987 1,285 0,845 0,300 2,820 

19-11-1987 1,200 0,342 0,145 2,360 

04-12-1987 1,490 2,829 0,571 4,950 

10-12-1987 1,830 7,257 0,860 8,430 

14-12-1987 1,710 5,325 0,767 6,940 

14-12-1987 1,715 5,857 0,831 7,050 

06-01-1988 1,425 1,839 0,457 4,020 

19-01-1988 1,465 2,315 0,547 4,230 

27-01-1988 1,885 7,484 0,825 9,070 

27-01-1988 1,845 6,848 0,778 8,800 

03-02-1988 1,420 2,271 0,674 3,370 

03-02-1988 1,420 2,271 0,674 3,370 

24-02-1988 1,590 3,619 0,609 5,940 

18-03-1988 1,210 0,334 0,185 1,800 

25-03-1988 1,195 0,282 0,097 1,790 

20-04-1988 1,240 0,583 0,287 2,030 

13-05-1988 1,345 1,467 0,458 3,200 

22-11-1988 1,200 0,398 0,171 2,320 

22-11-1988 1,200 0,379 0,161 2,350 

06-01-1989 1,170 0,241 0,125 1,930 

27-01-1989 1,320 1,146 0,367 3,120 

09-02-1989 1,290 0,906 0,323 2,800 

01-03-1989 1,370 1,861 0,504 3,690 

01-03-1989 1,370 1,709 0,510 3,350 

16-03-1989 1,210 0,406 0,206 1,970 

29-03-1989 1,355 1,300 0,388 3,350 

29-03-1989 1,350 1,296 0,402 3,220 

07-04-1989 1,320 1,255 0,428 2,930 

07-04-1989 1,320 1,066 0,369 2,890 

20-04-1989 1,240 0,563 0,261 2,150 

18-05-1989 1,165 0,195 0,137 1,450 

19-06-1989 1,100 0,147 0,101 1,460 

 

Nota: dados sinalizados a amarelo não foram usados no cálculo da curva de vazão. 

 

 

 


