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RESUMO  

Os fluxos de água que percorrem o interior das zonas urbanas são maioritariamente 

heterogéneos, pelo que a sua caracterização necessita de uma formulação que 

incorpore explicitamente essa variabilidade espacial. Para tal, o Laboratório de 

Hidráulica da Universidade da Madeira, os Sistemas de Informação Geográfica e 

softwares como o HEC RAS complementados por folhas de cálculo programadas, 

revelam-se como alternativas viáveis ao estudo de bacias hidrográficas, 

nomeadamente quanto à ocorrência de fenómenos de cheias e inundações. 

Os objetivos principais deste estudo são a caracterização e desenvolvimento de 

ferramentas numéricas de simulação do comportamento do escoamento em canais 

artificiais, no caso de uma variação súbita dos caudais afluentes; a aplicação de um 

modelo à escala de simulação hidrodinâmico, considerando os escoamentos variáveis 

em superfície livre no caso de situações de cheia, na simulação entre as condições 

variáveis das afluências e das condições hidromorfológicas do canal ou ainda a 

análise da viabilidade da simulação com o modelo à escala na gestão e prevenção de 

cheias em canais artificiais. 

A utilização conjunta dos três modelos de caraterização, simulação e modelação do 

escoamento — i.e. método empírico, modelo experimental e HEC-RAS — revela-se 

como a forma mais apropriada para o auxílio na prevenção e sobretudo na 

implementação de medidas mitigadoras de cheias e inundações, uma vez que permite 

suprimir lacunas da análise individual de cada um dos modelos. 

 

Palabras Clave: Canal de água artificial; Cheias Urbanas; Modelo experimental; 

Modelos matemáticos; Sistemas de Informação Geográfica. 

 

ABSTRACT  

Water flows that run through urban areas are mostly heterogeneous, thus their 

characterization must include a formulation that explicitly incorporates spatial variability. The 

University of Madeira´s Hydraulics Laboratory, Geographic Information Systems and software 
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such as HEC-RAS complemented by spreadsheets constitute viable alternatives for studying 

the occurrence of floods in river basins. 

The purposes of this study are the characterization and development of numerical tools 

accessing streamflow in artificial water channels, in case of a sudden variation of the tributary 

flows; application of a hydrodynamic scale model, considering the variable run-off in urban 

floods, with changes between the variable inflow conditions and the channel´s hydro-

morphological conditions; or even the feasibility of the hydrodynamic scale model and its 

utility to develop flood mitigation measures. 

The combined use of all three models (i.e. empirical method, experimental model and HEC-

RAS) towards runoff simulation and modelling, reveals itself to be the most appropriate way 

to prevent urban floods and to develop flood mitigation measures, removing gaps in each of 

the models used. 

 

Keywords: Artificial water channel; Urban floods; Experimental model; Empirical 

methods; Geographic Information Systems. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Com a evolução dos tempos, denotam-se nas áreas urbanas zonas onde a pressão 

antropogénica — que se verifica através das concentrações demográfica, de edifícios 

e de estradas — é elevada, concentrando-se na vizinhança dos cursos de água que 

vão consequentemente sofrendo alterações, aumentando deste modo o risco da 

ocorrência de cheias provocadas por fenómenos de precipitação intensa e de curta 

duração. Na ocorrência de chuvadas de alta intensidade, o caudal do curso de água 

aumenta de forma rápida e preocupante, na medida em que o transporte e deposição 

de sedimentos origina o entupimento do canal, resultando no transbordo do leito das 

ribeiras, com todas os prejuízos inerentes. 

 

O aumento de ocorrências deste género, verificadas com recurso á analises de 

modelos de alterações climáticas, surge como uma preocupação das entidades em 

relação à população e seus bens materiais. Urge deste modo, encontrar soluções no 

que concerne à gestão e planeamento do meio urbano, particularmente na questão 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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dos sistemas de drenagem pluvial. A análise udométrica, associada a um ciclo 

hidrológico em constante mudança devido a fenómenos como o aquecimento global, 

torna impossível encontrar uma solução finita, fomentando a constante inovação e 

otimização de soluções multidisciplinares que atuem de forma preventiva e mitigadora 

para o risco de cheias e inundações. 

 

Numa primeira etapa, com recurso aos modelos digitais do terreno (MDT) e ao 

programa ArcGIS, efetuou-se a caracterização morfométrica da bacia hidrográfica 

relativamente ao caso de estudo i.e. ribeira da Ribeira Brava, a partir da qual foi 

possível obter parâmetros inerentes às características geométricas, de relevo e do 

respetivo sistema de drenagem. Seguidamente procedeu-se à análise da precipitação 

com recurso a folhas de cálculo e dados fornecidos por entidades específicas como o 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídrico e o Instituto Português do Mar 

e Atmosfera, com o objetivo de obter valores de precipitação média diária e anual para 

posterior utilização em fórmulas empíricas, para o cálculo de valores de tempo de 

concentração e para caudais de ponta de cheia. 

 

A segunda etapa traduz-se na seleção dos troços do canal mais propícios à ocorrência 

de cheias e inundações, para que com recurso ao equipamento disponível no 

Laboratório de Hidráulica da UMa (modelo experimental), assim como ao programa 

HEC-RAS complementado por uma folha de cálculo programada (modelos 

numéricos), se torne possível a simulação/modelação/análise da bacia hidrográfica, 

nomeadamente dos seus trechos problemáticos, obtendo resultados aceitáveis de 

acordo com o expectável para uma situação de cheia. 

 

Por fim, são tecidas algumas considerações finais, assim como uma listagem de 

objetivos a alcançar nos próximos anos, onde se incluem, ações prioritárias e 

recomendações, visando a melhoria do processo de caracterização do escoamento 

em canais artificiais e a otimização da prevenção e gestão do risco de cheias e 

inundações. 
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2. CARATERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 
 

A bacia hidrográfica em análise neste estudo, situa-se na ilha da Madeira, pertencente 

a um arquipélago com o mesmo nome, Figura 1. O arquipélago da Madeira localiza-

se geograficamente no Atlântico Norte, entre as latitudes 30º 01’ e 33º 08’ e os 

meridianos 15º 41’ e 17º 16’.  

 

Com uma área de aproximadamente 802 km², o arquipélago é composto por um total 

de sete ilhas e dois ilhéus sendo elas: Madeira, com área aproximada de 742 km²; por 

Porto Santo, com cerca de 43 km²; desertas com 14 km², e pelas Selvagens com 3 

km² (Camacho et al., 2018). 

 

 

Figura 1 - Arquipélago Madeirense 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De acordo com Camacho (2015), o Arquipélago da Madeira apresenta condições 

específicas que contribuem para a ocorrência de cheias, nomeadamente: a existência 

de 126 bacias hidrográficas que ocupam 741 Km2, sendo que 94% destas possuem 

área total inferior a 25 Km2; As 7 maiores bacias (excluindo as funchalenses) ocupam 

uma área correspondente de aproximadamente 40% da ilha da Madeira; As ribeiras 

apresentam um comprimento inferior a 21 Km e tempo de concentração inferior a 2 

horas; O relevo acidentado favorece a impulsão vertical de massas de ar tropical 

marítimo, normalmente oriundas de  
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sudoeste; O substrato geológico vulcânico encontra-se muito alterado e pouco 

permeável, pelo que favorece o escoamento superficial; A morfologia de vales 

encaixados com fundo estrito propicia dinâmicas fluviais e outras associadas aos 

movimentos de massas ou vertentes. 

 

3. MÉTODOS E CONCEITOS 

Tal como foi enunciado anteriormente, para efetuar a correta caraterização 

morfométrica da bacia hidrográfica da ribeira da Ribeira Brava, recorreu-se a 

diferentes metodologias – i.e. método empírico, modelo experimental e HEC-RAS 

complementados por folhas de cálculo programadas. Seguidamente expõe-se as 

diferentes metodologias e respetivos resultados.  

 

3.1 ARCGIS E MÉTODO EMPÍRICO 
 

O propósito da utilização desta metodologia é a caraterização morfométrica da bacia 

hidrográfica tal como o efetuado por Moura et al. (2019) ou Lousada (2018).  

 

3.1.1 ArcGIS 

 

O ArcGIS consiste em uma ferramenta de informação geográfica criada pela ESRI, de 

forma a utilizar processos vetoriais e matriciais para a análise e caracterização de 

bacias hidrográficas. Através do tratamento dos ficheiros MDT fornecidos pela Direção 

Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, os quais possuem metadados 

referentes à altimetria e planimetria do terreno, procedeu-se à recolha e análise dos 

dados da bacia hidrográfica da ribeira da Ribeira Brava.  

 

À priori, efetuou-se a caracterização morfométrica da bacia hidrográfica supracitada, 

nomeadamente quanto a: delimitação da bacia, comprimento e mapas de declives, 

conforme apresentado nas Figura 2 e Figura 3. 
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 . 

Figura 2 - Comprimento da bacia da ribeira 

da Ribeira Brava 

Figura 3 - Mapa de declividade (graus) da 

ribeira da Ribeira Brava 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No que concerne ao escoamento desta bacia, efetuou-se a caracterização dos cursos 

de água pelas hierarquias de Shreve e Strahler, onde é possível verificar e quantificar 

a densidade de bifurcações presentes na bacia, como é notório nas Figura 4 e Figura 

5. 
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Figura 4 - Classificação de Shreve da ribeira 

da Ribeira Brava 

Figura 5 - Classificação de Strahler da ribeira 

da Ribeira Brava 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para a análise do tempo de concentração, tornam-se essenciais os parâmetros 

correspondentes ao desnível entre as secções em análise (curso de água principal) e 

o comprimento do trecho. Nesse sentido, através do ArcGIS procedeu-se à construção 

do perfil longitudinal do curso de água principal, o qual contempla os dois parâmetros 

requeridos, conforme ilustrado na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Perfil longitudinal da ribeira da Ribeira Brava 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O perfil longitudinal do curso de água principal da ribeira da Ribeira Brava foi obtido 

através do mapa hipsométrico da bacia, elaborado através da classificação das áreas 

pela respetiva altura, como demonstrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Mapa hipsométrico da ribeira da Ribeira Brava 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Por fim, com a utilização dos parâmetros morfométricos obtidos no software ArcGIS, 

procedeu-se ao cálculo de diversos outros parâmetros indicativos da suscetibilidade 

de cheias na bacia hidrográfica da ribeira da Ribeira Brava, apresentados na Tabela 

1. Ressalva-se que estes parâmetros foram calculados através de metodologias e 

fórmulas empíricas por diversos autores, de forma a obter valores paramétricos 

médios. 

 

Tabela 1 - Tabela resumo das características da bacia da ribeira da Ribeira Brava. 

Parâmetro Ribeira Brava Unidades 

Área (A) 41,0728 Km² 

Perímetro (Pe) 43,5000 Km 

Índice de compacidade de Gravelius (Kc) 1,9141 Adimensional 

Índice de alongamento (KL) 9,4114 Adimensional 

Fator de forma (KF) 0,2841 Adimensional 

Altitude média (Zmed) 789,5381 m 

Comprimento do curso de água principal (L) 17,9836 Km 

Altitude máxima do curso de água principal 1470,6630 m 

Declive médio do curso de água principal (imed) 81,7780 m/Km 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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Altura equivalente do curso de água principal (Zeq) 1279,9856 m 

Declive equivalente do curso de água principal (ieq) 10,4750 % 

Declive 10 - 85 (i10-85) 7,5402 % 

Índice de relevo (irelevo) 14,0564 % 

Declive médio da bacia 10,0374 º 

Declive médio da bacia 11,1526 % 

Hierarquização de Strahler 6,0000 Ordem 

Número de cursos de água 1668,0000 Unidades 

Comprimento total dos cursos de água 243,5486 Km 

Hierarquização de Shreve 258,0000 Magnitude 

Relação de bifurcação média (R ̅b) 6,1676 Adimensional 

Densidade de drenagem (Dd) 5,9297 Km/Km² 

Percurso médio sobre o terreno (P ̅L) 84,3216 m 

Comprimento da Bacia (Cb) 12,0230 Km 

Diretriz (Cca) 11,6857 Km 

Sinuosidade 1,5389 Adimensional 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.1.2 Método Empírico 

Os parâmetros mais relevantes a serem calculados são os tempos de concentração 

segundo vários autores, os caudais de ponta de cheia, a velocidade do escoamento, 

os números de Froude e Reynolds e ainda o coeficiente de Manning.  

 

O tempo de concentração é um parâmetro essencial a análise de uma bacia 

hidrográfica, sendo igualmente necessário para a determinação do caudal de ponta 

de cheia, que se afigura como o parâmetro mais utilizado no aspeto temporal (Wong, 

2009). Para Pavlovic e Moglen (2008), este fator influencia a velocidade com que a 

bacia hidrográfica responde ao caudal precipitado a montante. Ressalve-se que este 

parâmetro deve ser obtido da forma mais precisa possível, uma vez que valores muito 

baixos para o tempo de concentração resultarão num caudal de ponta de cheia muito 

superior à realidade, acontecendo o mesmo para valores demasiado baixos (Fang et 

al., 2007). 

 

De acordo com Almeida et al. (2013), apresentam-se diversas fórmulas para o cálculo 

do tempo de concentração, Tabela 2. A forma mais simples de compreender este 

parâmetro foi estabelecida por Chow et al. (1988), onde é enunciado que o tempo de 

concentração se refere à quantidade de tempo estimado para que a precipitação 

ocorrida no ponto mais distante chegue até à respetiva secção de referência. O cálculo 

deste parâmetro foi desenvolvido por diversos autores, sendo que cada uma das 
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fórmulas empíricas resulta das respetivas limitações como por exemplo a área total 

da bacia hidrográfica em estudo. 

 

Tabela 2 - Cálculo dos tempos de concentração 

Autores Fórmulas Tempo de concentração (horas) 

Témez tc1 = (
L

i0,25
)
0,76

 4,339 

Ven Te Chow tc2 = 0.8773 × (
L

i0,5
)
0.64

 1,499 

Giandotti tc3 =
(4 × √A) + (1.5 × L)

0.8 × √H̅
 2,340 

Médio tcm =
tc1 + tc2 + tc3

3
 2,726 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Segundo Rodrigues et al. (2011), o conceito de cheia não está completamente 

estandardizado, sendo que em alguns casos encontra-se vinculado à ocorrência de 

um evento extremo, como a inundação de terrenos contíguos ao leito de um 

determinado curso de água. Já no aspeto hidrológico, o termo refere-se à ocorrência 

de escoamento superficial direto, pelo que de certa forma se relaciona com o primeiro 

conceito apresentado. 

 

Deste modo, estabeleceram-se metodologias empíricas, cinemáticas e estatísticas 

para determinação dos caudais de ponta de cheia, Tabela 3. No que se refere as 

metodologias empíricas para determinação do caudal de ponta de cheia, são função 

exclusivamente da área total da bacia hidrográfica, (Lousada e Camacho, 2018). 

Nesse sentido, convém que as fórmulas aplicadas tenham a sua origem na análise de 

bacias hidrográficas semelhantes à da bacia em estudo (Rodrigues et al., 2011). 
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Tabela 3 - Cálculo dos caudais 

Autores Fórmulas Caudal (m3/s) 

Forti Qp1 = Ab ∙ (b ∙
500

Ab + 125
+ c) 338,856 

Iskowski Qp2 = KIs ∙ mI ∙ P̅ ∙ Ab 343,846 

Pagliaro Qp3 = Ab ∙ (
2900

90 + Ab

) 908,740 

Giandotti Qp4 =
λ ∙ Ab ∙ hmax

tc
 302,323 

Mockus Qp5 =
2,08 ∙ Ab ∙ Pe

√tc + 0,6 ∙ tc
 396,358 

Témez Qp6 =
C ∙ I ∙ Ab

3
 714,961 

Médio 𝑄pm =
𝑄p1 + 𝑄p2 + 𝑄p3 + 𝑄p4 + 𝑄p5 + 𝑄p6

3
 500,848 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.2 HEC-RAS E FOLHA DE CÁLCULO PROGRAMADA 

A utilização do software HEC-RAS complementada com folhas de cálculo 

programadas no Microsoft Excel permitem determinar não só a possibilidade da 

ocorrência de cheias e inundações através da visualização das linhas de energia, da 

cota de fundo e da cota de superfície livre, assim como a sua relação com a altura de 

água num evento de precipitação intensa, Figura 8. Por outro lado, este método 

possibilita a determinação de parâmetros que caraterizam o escoamento nas referidas 

condições, sendo disso exemplo os números de Froude e de Reynolds, a velocidade 

ou a altura crítica.  

 

3.2.1 Hec-ras 
 
O U.S. Army Corps of Engineers’ River Analysis System, vulgarmente conhecido como 

HEC-RAS é um sistema integrado de software, utilizado para avaliar escoamentos 

unidimensionais, uniformes ou não, em canais naturais ou artificiais, avaliando 

também o transporte de sedimentos e a qualidade da água. Este sistema é composto 

por uma interface gráfica do usuário, com capacidade para armazenar e gerir dados, 

com componentes de análise hidráulica, podendo ainda elaborar relatórios e gráficos, 

Figura 8. 
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Figura 8 - Janela de edição de secções no HEC-RAS 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 

3.2.2 Folha de cálculo programada  
Para determinação das curvas de regolfo, foi programada uma folha de cálculo em linguagem de 

programação Visual Basic, baseando-se em outras já criadas na Unidade Curricular de “Obras 

Marítimas e Fluviais”, lecionada na UMa. De seguida são representados através de um esquema os 

cálculos executados pela folha programada, Figura 9. Trata-se de um processo iterativo que tem em 

conta o método das diferenças finitas, com aproximações sucessivas até alcançar a tolerância 

estabelecida. 

Figura 9 - Representação esquemática do programa da folha de cálculo. 

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Camacho (2015). 

 

Posteriormente criou-se uma outra folha contemplando parâmetros referentes às secções em estudo, 

onde se destacam o coeficiente de Manning e os números de Froude e Reynolds. Para definir o mais 

corretamente possível o coeficiente de Manning, tornou-se vital conhecer o estado de conservação do 
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canal, nomeadamente quanto às paredes e fundo, na medida em que o seu grau de rugosidade 

influencia a definição do escoamento ocorrido. O coeficiente n utilizado foi calculado através de uma 

média ponderada considerando 75% da secção de betão em má condição com 𝑛 = 0,018 e 25% de 

alvenaria de pedra seca em má condição com 𝑛 = 0,035, resultando no valor médio de 𝑛 = 0,022 m-

1/3s. 

3.3 MODELO EXPERIMENTAL 

O canal multifunções utilizado para realizar este estudo corresponde a um modelo 

básico, uma vez que com o apoio dos vários acessórios, apenas permite a medição 

da altura de água, sendo os restantes parâmetros — i.e. velocidade, área da secção, 

perímetros, etc. — obtidos através de uma folha de cálculo. 

 

Antes de iniciar a simulação, é ajustada a inclinação do canal multifunções para o 

valor desejado, neste caso 2%. Após ligar a bomba, é aberta lentamente a válvula de 

controlo do caudal até atingir o valor pretendido. De seguida tenta-se estabilizar o 

escoamento, e faz-se uso do equipamento disponível para obter os valores de altura 

de água em pontos pré-estabelecidos a 9, 41, 91, 141, 191, 241 cm da entada de água 

no canal multifunções. O motivo para a escolha destes valores prende-se com as 

dimensões do indicador de nível, só podendo utilizá-lo a partir dos 9 cm, a contar do 

fim e do início do canal. Assim, o canal possui um comprimento efetivo de 2,32 m, ao 

longo do qual é possível medir a altura de água. De modo a obter o valor da altura de 

água, efetua-se uma média dos valores registados em 3 ensaios,  

 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Medições das alturas de água no canal multifunções 

Número Secção 
Trechos (m) 

I= 2% 

1 

0 0,0480 

1 0,0380 

2 0,0360 

3 0,0340 

4 0,0355 

5 0,0350 

2 

0 0,0480 

1 0,0380 

2 0,0360 

3 0,0335 

4 0,0350 

5 0,0350 
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3 

0 0,0485 

1 0,0375 

2 0,0355 

3 0,0330 

4 0,0340 

5 0,0340 

Média 

0 0,0482 

1 0,0378 

2 0,0358 

3 0,0335 

4 0,0348 

5 0,0347 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O escoamento é principalmente influenciado pelas forças de inércia e de gravidade, o 

que equivale a analisar o modelo experimental com base na Lei de Froude. As 

relações entre os valores das diferentes grandezas medidas no modelo experimental 

e no caso “real” (programa HEC-RAS) são as apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Razão entre a situação “real” (r) e o modelo experimental 

Qr/Qm br/bm Lr/Lm hr/hm vr/vm Jr/Jm 

200339,100 480,348 10,775 52,904 7,723 0,2143 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os valores da tabela anterior, nomeadamente a altura de água, velocidade e perda de 

carga unitária, representam um valor médio. No caso dos modelos numéricos o valor 

do comprimento do canal não tem qualquer influência na análise no que diz respeito 

a efeitos de redução geométrica. Por outro lado, no caso do modelo experimental a 

relação entre o modelo e o caso real pode influenciar os resultados obtidos através do 

mesmo. Contudo, podem ser postos de parte os efeitos de escala, se forem 

asseguradas no modelo experimental algumas condições para valores de caudal 

relevantes, nomeadamente: para escoamentos turbulentos, no modelo experimental 

e no caso “real”, se os números de Reynolds estiverem acima da zona de transição 

de escoamento laminar para turbulento, ainda que diferentes, a semelhança é 

satisfatória; para dimensões das secções transversais do escoamento não muito 

pequenas (larguras superiores a 8 ou 10 cm e profundidade de escoamento superior 

2 cm), os efeitos de escala propriamente ditos, são pouco relevantes. 
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3.4 ANÁLISE COMPARATIVA 

Neste subcapítulo encontram-se expostos os resultados correspondentes ao estudo 

do escoamento efetuado através da folha de cálculo programada, do programa HEC-

RAS e do modelo experimental, para a ribeira da Ribeira Brava, Tabela 6, Tabela 7, 

Tabela 8 e Tabela 9.  

 

Os resultados para o trecho final regularizado de 25 m da ribeira da Ribeira Brava, 

obtidos através da folha de cálculo programada e do programa HEC-RAS são muito 

semelhantes, o que demonstra que para a secção estudada e para um caudal médio 

de 500,847 m3/s (situação de cheia, com período de retorno de 100 anos), inclinação 

de 2% e coeficiente de Manning de 0.022 m-1/3s, apresenta números de Froude 

maiores que 1 (de forma geral) e números de Reynolds superiores a 5000, o que 

significa que estamos na presença de um escoamento rápido e turbulento. 

 

Tabela 6 - Folha da cálculo programada. 

Secção L (m) b (m) h (m) Q (m³/s) U (m/s) Ks Froude Reynolds 

0 0 34,13 3,507 500,85 4,185 0,022 0,714 12052755,033 

1 25 41,31 1,698 500,85 7,139 0,022 1,750 11092024,276 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Tabela 7 - HEC-RAS. 

Secção L (m) b (m) h (m) Q (m³/s) U (m/s) Ks Froude Reynolds 

0 0 34,13 2,79 500,85 5,26 0,022 1,006 12487759,025 

1 25 41,31 1,66 500,85 7,30 0,022 1,811 11111111,604 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Tabela 8 - Modelo experimental do canal do laboratório da UMa. 

Secção L (m) b (m) h (m) Q (m³/h) U (m/s) Ks Froude Reynolds 

0 0 0,086 0,048 9 0,604 0,022 0,878 13575,398 

1 0,41 0,086 0,038 9 0,768 0,022 1,262 15310,809 

2 0,91 0,086 0,036 9 0,811 0,022 1,369 15699,244 

3 1,41 0,086 0,034 9 0,868 0,022 1,514 16178,088 

4 1,91 0,086 0,035 9 0,835 0,022 1,428 15900,948 

5 2,32 0,086 0,035 9 0,839 0,022 1,439 15935,070 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Tabela 9 - Transformação à escala. 
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Secção L (m) b (m) h (m) Q (m³/h) U (m/s) Ks Froude Reynolds 

0 0 34,13 2,548 2E+06 4,661 0,022 0,933 10232538,586 

1 4,42 34,01 2,002 2E+06 5,934 0,022 1,340 10522029,274 

2 9,81 33,90 1,896 2E+06 6,266 0,022 1,454 10577490,299 

3 15,19 33,80 1,772 2E+06 6,702 0,022 1,608 10644250,654 

4 20,58 37,52 1,843 2E+06 6,446 0,022 1,517 10708581,667 

5 25 41,31 1,834 2E+06 6,477 0,022 1,528 10801418,953 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Seguidamente apresentam-se os gráficos referentes a cada um dos métodos de 

análise utilizados, os quais contêm a linha de energia (E), a cota da superfície livre 

(Y), a cota do fundo (Z) e a velocidade (U), Figura 10, Figura 11 e Figura 12. 
 

 
Figura 10 - Resultados obtidos através da folha de cálculo para a secção da ribeira da 

Ribeira Brava. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Figura 11 - Resultados obtidos através do programa HEC-RAS para a secção da ribeira 

da Ribeira Brava. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 12 - Resultados obtidos através do modelo experimental (após transformação). 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Depois de feita uma análise aos gráficos anteriormente apresentados, tanto a cota de 

fundo com a cota de superfície livre e a linha de energia vão diminuindo de montante 

para jusante, sendo que a velocidade aumenta, no sentido inverso (exceção para o 

programa HEC-RAS, devido ao facto da ribeira possuir diferentes cotas de fundo com 

valores definidos em cada uma das secções, introduzidas neste programa de acordo 

com o ficheiro de AutoCAD do levantamento da zona). 

 

Para este mesmo trecho e para o valor do caudal e condições de escoamento 

admitidas, verificamos que a água não ultrapassa a altura das paredes, facto a ser 

observado nas Figura 13 e Figura 14. 

 
Figura 13 - Secção do trecho a montante da ribeira da Ribeira Brava, obtida através do 

programa HEC-RAS. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 14 - Secção do trecho a jusante da ribeira da Ribeira Brava, obtida através do 

programa HEC-RAS. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A essência deste estudo resume-se em caraterizar os principais parâmetros da bacia 

hidrográfica da ribeira da Ribeira Brava e simular o escoamento da ribeira em um 

canal artificial a uma escala reduzida. Estes objetivos foram alcançados de forma 

satisfatória, considerando que: 

 

 Para o cálculo dos caudais e tempo de concentração, foram utilizadas fórmulas 

empíricas e semi-empíricas devido à sua aplicação de caráter prático, porém, 

ressalva-se que a aplicação destas metodologias estão restritas a condições 

prévias para que se obtenham valores paramétricos com erros considerados 

aceitáveis; 

 O presente estudo foi elaborado com base em três metodologias principais: o 

modelo experimental, a folha da cálculo programada e o software HEC-RAS; 

 Considerando um período de retorno (T) de 100 anos, verificou-se que em 

todos os trechos a montante os escoamentos caraterizam-se como lentos (Fr 

< 1) e turbulentos (Re > 5000), e para a jusante todos os escoamentos 

caraterizam-se como rápidos (Fr > 1) e também turbulentos (Re > 5000). A 

análise destes parâmetros comprovam a validação das metodologias 

utilizadas, apresentando resultados expectáveis em relação à secção 

analisada; 
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 Uma vez que as velocidades mínimas e máximas de escoamento sugeridas 

por Tomaz (2011), respetivamente 0,75 e 4,5 m/s, em eventos extremos de 

aluviões como o caso de 20 de fevereiro de 2010 a velocidade do escoamento 

será consideravelmente superior à máxima sugerida, o que resultará no 

desgaste das paredes e do fundo do canal e subsequente redução da 

capacidade de escoamento da ribeira; 

 Devido a um defeito no fundo do canal multifunções utilizado para simulação 

do escoamento, houve um acréscimo da altura da água a ¾ do comprimento 

do canal, sendo que o expectável seria a redução gradual da altura da água de 

montante para jusante. Portanto, enfatiza-se que para este estudo o ideal seria 

a utilização de um canal artificial de simulação em perfeitas condições; 

 Mesmo que os modelos físicos apresentem resultados aceitáveis sem a 

necessidade de efetuar simplificações, esta metodologia geralmente 

carateriza-se como morosa e está suscetível a problemas de imperfeições e 

escala; 

 Foi necessário atribuir um comprimento equivalente ao último trecho, uma vez 

que a folha de cálculo programada não considera o último ponto da secção. 

Assim sendo, considerou-se uma variação do comprimento total de 0,5 m para 

suprimir esta lacuna. 

 

Inicialmente, estabeleceram-se objetivos enunciados no resumo deste estudo: 

 

 Caracterização e desenvolvimento de ferramentas numéricas de simulação do 

comportamento do escoamento em canais artificiais, no caso de uma variação 

súbita dos caudais afluentes;  

 Aplicação de um modelo à escala de simulação hidrodinâmico, considerando 

os escoamentos variáveis em superfície livre no caso de situações de cheia, 

na simulação entre as condições variáveis das afluências e das condições 

hidromorfológicas do canal; 

 Análise da viabilidade da simulação com o modelo à escala, para a gestão e 

prevenção de cheias em canais artificiais. 
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Para o primeiro objetivo, determinou-se as curvas de regolfo através da folha de 

cálculo programada, a qual teve por base outras folhas de cálculo programadas na 

Unidade Curricular de “Obras Marítimas e Fluviais”, do Mestrado em Engenharia Civil 

na Universidade da Madeira. Uma vez que a folha de cálculo possui limitações quanto 

à geometria e tipologia do escoamento, o software HEC-RAS apresentou-se como 

uma alternativa viável para determinação e consideração de parâmetros que a folha 

de cálculo não permite.  

 

Referente ao segundo objetivo, a simulação à escala (modelo experimental) 

apresentou resultados satisfatórios quando comparado com os outros dois métodos 

(empírico e HEC-RAS). Entre todas as capacidades de análise realizadas no presente 

estudo, destaca-se a possibilidade de verificar o desenvolvimento imediato do 

escoamento, conforme sejam alterados os parâmetros hidráulicos. 

 

Por fim, o terceiro objetivo cumpriu-se simultaneamente ao segundo, pois os 

resultados obtidos apresentam-se como satisfatórios apesar de todos os erros 

associados à prática experimental. Portanto, evidencia-se que o modelo experimental 

se estabelece como uma importante ferramenta para o estudo hidráulico das ribeiras 

e a subsequente prevenção do risco de cheias. 

 

Referente ao aspeto morfométrico da bacia hidrográfica da ribeira da Ribeira Brava, 

foi possível concluir que esta bacia apresenta uma área de contribuição elevada em 

comparação com outras bacias da ilha da Madeira. Além disso, os parâmetros indicam 

que a bacia possui uma elevada densidade de drenagem, ou seja, uma maior 

quantidade de troços de escoamento que tendem a contribuir para evitar as situações 

de cheias e inundações. Por outro lado, trata-se de uma bacia alongada e de grandes 

dimensões, portanto, a probabilidade de uma precipitação intensa acontecer e afetar 

toda a bacia é reduzida. 
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