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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Este produto é relativo às FASES 2 e 3 e apresenta os detalhes dos diversos modelos 

implementados na bacia do Rio Sorraia, nomeadamente o modelo MOHID-Land para 

previsão dos caudais afluentes às albufeiras do Maranhão e de Montargil, o modelo MOHID-

Water para simulação da qualidade de água e risco de eutrofização da albufeira do 

Maranhão e o modelo de previsão do risco de cheia na bacia do Rio Sorraia. 
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2 APRESENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MODELAÇÃO 

2.1 MOHID WATER MODELLING SYSTEM 

O MOHID Water Modelling System é um sistema integrado de modelos numéricos para o 

ciclo da água, onde se destacam: 

• MOHID Land – aplicável a bacias hidrográficas, rios e zonas urbanas; 

• MOHID Water – aplicável a corpos de água superficiais (oceanos, área 

costeiras, estuários, albufeiras e lagos).  

Estes dois modelos partilham módulos que permitem simular descargas pontuais, transporte 

de matéria dissolvida e particulada, deposição e erosão de sedimentos, e processos de 

qualidade da água (incluindo ciclo do fósforo e azoto, e o crescimento de fitoplâncton), ou 

seja, todos os processos relevantes para o estudo integrado de bacias hidrográficas e 

qualidade da água de albufeiras. 

Os modelos numéricos do MOHID Water Modelling System são apoiados por uma interface 

gráfica que permite a configuração dos modelos e exploração dos resultados, possibilitando 

ao utilizador executar as tarefas relacionadas com o pré e pós-processamento. No âmbito 

do projeto OMEGA, o modelo MOHID Land foi implementado para as bacias de drenagem 

das albufeiras de Montargil e Maranhão, visando gerar caudais e cargas de nutrientes e 

sedimentos para as albufeiras, simuladas através do modelo MOHID Water. 

2.1.1 MOHID Land 

O MOHID Land é um modelo espacialmente distribuído. Em termos de processos 

hidrológicos, o modelo MOHID Land simula de forma integrada o escoamento superficial, o 

escoamento nos rios, o escoamento na zona não-saturada do solo e o escoamento na zona 

saturada do solo. O escoamento de superfície livre (escoamento superficial e escoamento 

nos rios) é simulado recorrendo a equação de Saint-Venant e o escoamento sub-superficial 

é simulado recorrendo a equação de Richards. Além dos processos hidrológicos, o MOHID 

Land permite simular: transporte de matéria dissolvida e particulada, incluindo erosão e 

deposição de sedimentos; processos microbiológicos; qualidade de água; e crescimento da 

vegetação.  

A implementação do modelo MOHID Land leva em consideração o levantamento de todos 

os dados que o modelo necessita, assim como a conversão dos dados para um formato 

perceptível pelo modelo. O modelo utiliza malhas computacionais estruturadas para 

descrever a área a simular, e os dados de base (e.g., modelo digital do terreno) são 

interpolados para esta malha.  
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2.1.2 MOHID Water 

O MOHID Water é um modelo tridimensional para massas de água superficiais. O MOHID 

Water permite ter em conta todos os processos que influenciam o escoamento como maré, 

estratificação térmica, gradientes de densidade, vento, descargas, atrito de fundo e ondas. 

O modelo resolve as equações de Navier-Stokes. Além dos processos hidrodinâmicos, o 

MOHID Water permite simular descargas pontuais, transporte de matéria dissolvida e 

particulada, erosão e deposição de sedimentos, processos microbiológicos, processos de 

qualidade da água e a interação com os sedimentos no fundo. Uma das virtudes do MOHID 

Water Modelling System é que permite estudar os processos que ocorrem numa bacia 

hidrográfica de forma integrada, uma vez que os caudais e as cargas de nutrientes e 

sedimentos dos rios afluentes à albufeira calculados com o modelo MOHID Land podem ser 

utilizados como entrada no modelo MOHID Water. 
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3 APLICAÇÃO NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

A barragem do Maranhão, localizada no concelho de Avis, Portalegre, nas coordenadas 

39°0᾽53.846᾽᾽N e 7°58᾽33.149᾽᾽O, situa-se no curso de água da Ribeira da Seda e tem uma 

bacia hidrográfica cuja área drenada é de 2282 km2 (Sistema Nacional de Informação em 

Recursos Hídricos, SNIRH, 2020). 

Segundo a descrição apresentada no SINRH, a bacia hidrográfica afluente à barragem do 

Maranhão apresenta uma altitude mínima de 78 m e uma altitude máxima de 513 m, com a 

média a situar-se nos 251 m (Figura 1). 

 

 

Figura 1 Modelo digital do terreno da bacia hidrográfica afluente à barragem do Maranhão 
(fonte: SNIRH). 

 

3.2 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO MOHID-LAND 

O modelo hidrológico MOHID-Land foi implementado na bacia hidrográfica afluente à 

barragem do Maranhão, com base numa malha de espaçamento regular e resolução de 

cerca de 600 m (0.006°) em ambas as direções (latitude e longitude). Com origem localizada 

no ponto de coordenadas 38°45᾽16.5᾽᾽ N e 8°03᾽12.4᾽᾽ O, a malha de implementação foi 
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definida com 140 linhas e 110 colunas, perfazendo um total de 15 400 células de cálculo 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2 Malha de implementação. 

 

Para cada célula da referida malha foram definidos os seguintes dados: 

• Cota do terreno proveniente do modelo digital do terreno da Agência Europeia do 
Ambiente (EU-DEM) com resolução de 0.00028°, aproximadamente 30 m 
(https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/copernicus-land-monitoring-service-
eu-dem); 

• Parâmetros hidráulicos do modelo de Mualem–van Genucthen extraídas da 
European Soil Hydraulic Database, com uma resolução são de 250 m (Tóth et al., 
2017); 

• Tipo de vegetação identificado de acordo com os dados do Corine Land Cover 2012 
com resolução de 100 m (Copernicus Land Monitoring Service. 
https://land.copernicus.eu/pan-european/corineland-cover/clc-2012); 

• Coeficiente de Manning definido a partir do uso de solo identificado no Corine Land 
Cover 2012. 

Assim, o modelo digital do terreno (MDT) adotado na aplicação do modelo MOHID-Land a 

este caso de estudo é apresentado na Figura .a, onde se verifica que a cota mínima é de 

107 m e a máxima é de 726 m. A partir deste MDT foi delineada a bacia hidrográfica, cuja 

https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/copernicus-land-monitoring-service-eu-dem
https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/copernicus-land-monitoring-service-eu-dem
https://land.copernicus.eu/pan-european/corineland-cover/clc-2012
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área é de 2311 km2, bem como a rede de drenagem considerando que 10 km2 era a área 

mínima para iniciar uma linha de água (Figura .a). 

 

Figura 3 Dados de entrada do MOHID-Land: (i) modelo digital do terreno, delineação da bacia 
hidrográfica e rede de drenagem; (ii) coeficiente de Manning; (iii) tipos de vegetação; (iv) 
identificação dos solos do primeiro horizonte; (v) identificação dos solos do segundo 
horizonte; e (vi) identificação dos solos do terceiro horizonte. 
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As secções transversais da rede de drenagem foram definidas recorrendo a uma base de 

dados de abrangência europeia, que disponibiliza uma estimativa da profundidade e da 

largura à superfície das secções transversais de diferentes rios (Andreadis et al., 2013). 

Assim, em função da área drenada, foram definidas as dimensões das secções transversais 

apresentadas na Tabela 1, considerando que as secções têm uma geometria retangular. As 

dimensões das secções transversais para áreas drenadas intermédias foram obtidas por 

interpolação dos valores apresentados na referida tabela. 

 

Tabela 1 Geometria das secções transversais da rede de drenagem em função da área 
drenada. 

Área drenada 

(km2) 

Largura 

(m) 

Profundidade 

(m) 

10.0 2.0 0.04 

49.2 4.6 0.19 

86.8 6.2 0.24 

143.7 8.1 0.30 

395.3 13.8 0.45 

748.8 19.4 0.58 

2577.4 37.2 0.97 

 

Os valores do coeficiente de Manning na bacia variaram entre 0.023 e 0.298 s m-1/3 (Figura 

.b), enquanto os principais tipos de vegetação identificados foram a agricultura (35%), o 

carvalho (58%), a floresta (15%) e as árvores de fruto (13%) (Figura .c). 

O solo foi representado por três horizontes com um total de 5 m de profundidade e com 

cada horizonte a apresentar 3 tipos de solo diferentes. O primeiro horizonte (Figura .d) 

correspondeu aos 60 cm de solo mais superficiais e foi definido por duas camadas de 0.3 m. 

O segundo horizonte (Figura .e), com uma espessura de 1.4 m, compreendeu o solo entre a 

profundidade de 60 e 200 cm, sendo definido por duas camadas de 0.7 m. Por fim, o 

horizonte mais profundo, ou seja, o 3º horizonte, foi composto por duas camadas de 1.5 m, 

correspondendo a uma espessura de 3 m, e compreendendo o solo entre os 200 e os 500 

cm de profundidade. As propriedades hidráulicas para cada tipo de solo identificado em 

cada horizonte definido para o domínio de estudo são apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 Propriedades hidráulicas dos solos presentes na área de estudo. 

ID 
θs 

(m3 m-3) 

θr 

(m3 m-3) 

η 

(-) 

α 

(m-1) 

Ksat 

(m s-1) 

L 

(m) 

1 0.4912 0.0 1.1931 3.47 1.64×10-6 -4.3 

2 0.4086 0.0 1.1335 7.00 5.05×10-6 -5.0 

3 0.4646 0.0 1.1160 12.84 2.26×10-5 -5.0 

4 e 7 0.3839 0.0 1.1206 7.17 4.29×10-6 -5.0 

5 e 9 0.4133 0.0 1.1191 2.27 1.43×10-6 -5.0 

6 e 8 0.4322 0.0 1.1701 3.36 9.93×10-7 -5.0 

 

Por fim, as condições de fronteira relativas à meteorologia foram obtidas a partir do produto 

ERA5, o qual foi desenvolvido pelo ECMWF e é disponibilizado pelo serviço Copernicus 

Climate Change Service. Este produto é uma reanálise climática e resulta da combinação de 

observações passadas com modelos meteorológicos, sendo disponibilizado numa malha 

regular com resolução de 0.25°×0.25°. A precipitação total, a temperatura do ar, a 

temperatura de orvalho, a radiação solar, a cobertura das nuvens e a velocidade do vento 

nas duas direções e foram os parâmetros extraídos do ERA5. Importa referir que todas as 

propriedades extraídas foram introduzidas como dados de entrada no modelo MOHID-Land 

após alteração das unidades e interpolação para a malha de cálculo. Exceção feita para a 

temperatura de orvalho que, em conjunto com o valor da temperatura do ar, permitiu estimar 

a humidade relativa, propriedade esta necessária como dado de entrada do referido modelo. 

3.3 CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO 

A implementação realizada na bacia hidrográfica do Maranhão foi alvo de um extenso 

processo de calibração e validação por forma a garantir que em modo operacional os 

resultados apresentados pelo modelo são confiáveis. 

Assim, a análise do comportamento do modelo segundo implementação acima descrita fez-

se com base na simulação de um período de 8 anos, compreendidos entre 1 de Janeiro de 

2001 e 1 de Janeiro de 2009. Estes 8 anos foram divididos em três partes, nomeadamente, 

o período de aquecimento, entre 01/01/2001 e 01/01/2002, o período de calibração, entre 

01/01/2002 e 01/01/2004, e o período de validação, entre 01/01/2004 e 01/01/2009. 
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Os resultados obtidos pelo modelo foram então analisados por comparação a valores 

observados, sendo o alvo desta análise o caudal disponibilizado pelo Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) na estação da Ponte Vila Formosa (Figura 3), 

cujo código é 18K/01H, que foi comparado ao caudal estimado pelo modelo no ponto 

equivalente da rede de drenagem. 

 

 

Figura 2 Localização da estação hidrométrica Ponte Vila Formosa (18K/01H) e rede de 
drenagem mais detalhada. 

 

O processo de calibração seguiu um processo manual e iterativo, com uma primeira fase 

que incluiu a testagem da sensibilidade do modelo à variação de diversos parâmetros, de 

acordo com o discutido por Oliveira et al., 2020, e, uma segunda fase de ajuste dos 

parâmetros testados por forma a obter os melhores resultados possíveis. Assim, a lista dos 

parâmetros testados e alvo de calibração compreendeu: 

(i) A área mínima para iniciar uma linha de água; 

(ii) As dimensões das secções transversais da rede de drenagem; 

(iii) O rácio entre a condutividade hidráulica saturada vertical e horizontal; 

(iv) O valor da condutividade hidráulica saturada vertical; 

(v) Coeficientes culturais constantes ou com evolução segundo Allen et al. (1998) e 

respectivos valores das diferentes fases da evolução; e 

(vi) Valores do modelo linear proposto por Feddes et al., 1978, para estimar a resposta 

da planta ao stress hídrico. 
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Já o processo de validação passou por analisar o comportamento da implementação já 

calibrada no período de validação referido anteriormente, por comparação entre o caudal 

simulado e o caudal obsevado. 

Para quantificar a semelhança entre o caudal simulado pelo modelo e aquele observado na 

estação hidrométricas recorreu-se ao cálculo de 4 parâmetros estatísticos, nomeadamente, 

o NSE (Nash Sutcliffe Efficiency), o R2 (coeficiente de determinação), o PBIAS 

(percentagem do viés) e o RSR (rácio entre o RMSE e o desvio padrão das observações). 

 

3.4 RESULTADOS 

Após levar a cabo os processos de calibração e validação, a implementação final exigiu a 

definição de uma rede de drenagem mais detalhada (área mínima para iniciar uma linha de 

água de 5 km2, Figura 4), sendo as dimensões das secções transversais apresentadas na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 Geometria das secções transversais da rede de drenagem em função da área drenada 
após calibração. 

Área drenada 

(km2) 

Largura 

(m) 

Profundidade 

(m) 

1 2.0 1 

10 4.0 1 

49.2 9.2 1.5 

86.8 12.4 1.5 

143.7 16.2 2.25 

395.3 27.7 3.0 

748.8 38.8 3.0 

2577.4 74.4 4.0 

 

Relativamente às propriedades do solo, a condutividade hidráulica saturada vertical 

apresentada na Tabela 2 foi multiplicada por 10 e o rácio entre esta e a condutividade 
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hidráulica saturada horizontal foi estabelecido em 8, com a última sendo oito vezes superior 

à primeira. 

Por fim, no que concerne aos processos relativos à vegetação, a definição dos parâmetros 

de Feddes baseou-se nos valores propostos por Wesseling (1991) e Taylor e Ashcroft 

(1972), enquanto os coeficientes culturais adoptados inicialmente tiveram de ser diminuídos. 

Os resultados obtidos com base na calibração realizada são apresentados no gráfico da 

Figura 3. 

 

 

Figura 3 Comparação do caudal modelado e observado na estação Ponte Vila Formosa. 

 

A comparação visual entre o caudal simulado e observado permite concluir que durante o 

período de calibração o modelo apresenta alguma dificuldade em reproduzir os caudais de 

valor mais baixo, embora se aproxime bem dos picos de caudal. Já no período de validação 

verifica-se que os valores mais baixos de caudal são bastante bem aproximados pelo 

modelo, enquanto os picos de caudal apresentam também uma aproximação aceitável 

quando a precipitação modelada e a precipitação observada são idênticas. Esta análise é 

confirmada pelos valores dos parâmetros estatísticos apresentados na Tabela 4. Estes 

valores mostram que o modelo apresenta um comportamento aceitável durante o período de 
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calibração, mas que o mesmo melhora durante o período de validação, cumprindo todos os 

requisitos para ser classificado como satisfatório. 

 

Tabela 4 Parâmetros estatísticos para os períodos de calibração e validação (obs – observado, 
mod – modelado). 

 Qméd 

obs 

(m3 s-1) 

Qméd 

mod 

(m3 s-1) 

NSE 

(-) 

R2 

(-) 

PBIAS 

(%) 

RSR 

(-) 

Valores 

satisfatórios 

- - 
>0.5 >0.5 ±25% ≤0.7 

Calibração 4.78 6.61 0.31 0.64 -38.33 0.83 

Validação 3.73 3.86 0.52 0.53 -3.37 0.70 
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4 APLICAÇÃO NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DA ALBUFEIRA DE MONTARGIL 

4.1 LOCALIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica afluente à barragem do Montargil, cujo a área drenada é de 1193 km2 

apresenta uma altitude mínima de 61 m e uma altitude máxima de 339 m, com a média a 

situar-se nos 195 m. 

 

 

Figura 6 Localização da bacia do rio Sor. 

 
 

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO MOHID-LAND 

O modelo hidrológico MOHID-Land foi implementado na bacia hidrográfica afluente à 

barragem do Montargil com base numa malha de espaçamento regular e resolução de cerca 

de 300 m (0.003°) em ambas as direções (latitude e longitude). Foram utilizados os 

seguintes dados: 

a) Meteorologia: Modelo de reanalise ERA5. A fonte dos dados é Climate Change 

Service of Copernicus (https://climate.copernicus.eu/). A malha é regular com 

resolução de 0.25°×0.25°. Os parâmetros extraídos do ERA5 são a precipitação total, 

a temperatura do ar, a temperatura de orvalho, a radiação solar, a cobertura das 

nuvens e a velocidade do vento nas duas direções. Importa referir que todas as 

https://climate.copernicus.eu/
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propriedades extraídas foram introduzidas como dados de entrada no modelo 

MOHID-Land após alteração das unidades e interpolação para a malha de cálculo. 

Exceção feita para a temperatura de orvalho que, em conjunto com o valor da 

temperatura do ar, permitiu estimar a humidade relativa, propriedade esta necessária 

como dado de entrada do referido modelo. 

b) Modelo digital de terreno: EU-DEM, 30 metros de resolução. A fonte dos dados é 

Copernicus Landing Monitoring Service, Agência Europeia do Ambiente 

(https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/copernicus-land-monitoring-service-

eu-dem). 

 

 

Figura 7 modelo digital do terreno 

 

c) Secções transversais: a fonte de dados de Andreadis et al., 2013. 

https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/copernicus-land-monitoring-service-eu-dem
https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/copernicus-land-monitoring-service-eu-dem
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Figura 8 Rede de drenagem 

 

d) Uso do solo: Corine Land Cover 2012 de Copernicus Landing Monitoring Service. 
 

 

Figura 9 Tipo de vegetação 
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e) Solos: Propriedades hidráulicas, segundo Mualem–van Genucthen, dos solos 

extraídas da “3D soil hydraulic database of Europe” com uma resolução de 250 m 

(Tóth et al, 2017). 

O solo foi representado por três horizontes com um total de 5 m de profundidade. As 

propriedades hidráulicas para cada tipo de solo identificado em cada horizonte 

definido para o domínio de estudo são apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 5 Propriedades hidráulicas dos solos presentes na área de estudo. 

ID 
θs 

(m3 m-3) 

θr 

(m3 m-3) 

η 

(-) 

α 

(m-1) 

Ksat 

(m s-1) 

L 

(m) 

1 0.4912 0.0 1.1931 3.47 1.64×10- -4.3 

2 0.4646 0.0 1.1160 12.84 2.26×10-5 -5.0 

3 e 4 0.4086 0.0 1.1335 7.00 5.05×10-6 -5.0 

5 e 9 0.3839 0.0 1.1206 7.17 4.29×10-6 -5.0 

6, 11 e 12 0.4133 0.0 1.1191 2.27 1.43×10-6 -5.0 

7, 8 e 10 0.4322 0.0 1.1701 3.36 9.93×10-7 -5.0 
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Figura 10 Identificação dos solos do primeiro, segundo e do terceiro horizonte. 
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f) Coeficiente de Manning definido a partir do uso de solo identificado no Corine Land 
Cover 2012 referido anteriormente. 

 

 

Figura 11 coeficiente de Manning e coeficientes culturais (Kc). 
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4.3 CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO 

A calibração e a validação do modelo da bacia hidrográfica do Montargil decorreu 

respetivamente de 01/06/2001 a 01/01/2004 e de 01/01/2004 a 01/01/2005. O período de 

01/01/2001 a 01/06/2001 serviu de aquecimento ao modelo. 

Foi feita uma comparação entre os resultados do modelo implementado e os valores de 

caudal, observados, na estação do Moinho Novo (SNIRH).  

O processo de calibração foi um processo manual e iterativo. Foi testado, numa primeira 

fase a sensibilidade do modelo, à variação de diversos parâmetros, de acordo com o 

discutido por Oliveira et al., 2020, e, uma segunda fase de ajuste dos parâmetros testados 

por forma a obter os melhores resultados possíveis. 

A lista dos parâmetros testados e alvo de calibração compreende: 

(i) A área mínima para iniciar uma linha de água; 

(ii) As dimensões das secções transversais da rede de drenagem; 

(iii) O rácio entre a condutividade hidráulica saturada vertical e horizontal; 

(iv) O valor da condutividade hidráulica saturada vertical; 

(v) Coeficientes culturais constantes Allen et al. (1998); 

A avaliação das semelhanças entre o caudal simulado pelo modelo e aquele observado na 

estação hidrométricas foi feita com base em 4 parâmetros estatísticos: o NSE (Nash 

Sutcliffe Efficiency), o R2 (coeficiente de determinação), o PBIAS (percentagem do viés) e o 

RSR (rácio entre o RMSE e o desvio padrão das observações). 

4.4 RESULTADOS 

Após levar a cabo os processos de calibração e validação, a implementação final apresenta 

relativamente às propriedades do solo, valores da condutividade hidráulica saturada vertical 

multiplicados por 10 e o rácio entre esta e a condutividade hidráulica saturada horizontal foi 

estabelecido em 5, com a última sendo cinco vezes superior à primeira. 

Os resultados obtidos com base na calibração realizada são apresentados na Figura 12. 
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Figura 12 Comparação do caudal modelado e observado na estação Moinho Novo. 

 

A comparação visual entre o caudal simulado e observado permite concluir que o modelo 

apresenta alguma dificuldade em reproduzir os picos e a descida destes picos, mas 

consegue reproduzir bem as tendências. Também o modelo esta com dificuldades depois 

dos períodos secos de verão. Esta análise é confirmada pelos valores dos parâmetros 

estatísticos apresentados na Tabela 46. 

 

Tabela 6 Parâmetros estatísticos para os períodos de calibração e validação (obs – observado, 
mod – modelado). 

 Qméd 

obs 

(m3 s-1) 

Qméd 

mod 

(m3 s-1) 

NSE 

(-) 

R2 

(-) 

PBIAS 

(%) 

RSR 

(-) 

Calibração 5.08 8.42 0.35 0.58 -37.33 0.81 

Validação 4.21 5.95 0.32 0.62 -64.92 0.82 
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5 APLICAÇÃO NA ALBUFEIRA DO MARANHÃO 

5.1 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO MOHID WATER 

Os dados de batimetria foram obtidos a partir dos dados disponibilizados pela Associação 

de Regantes do Vale do Sorraia, sendo convertidos para um formato compatível com o 

modelo MOHID Water, permitindo assim a interpolação destes dados para a malha 

computacional do modelo (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). A malha da a

lbufeira do Maranhão foi gerada com uma resolução espacial de aproximadamente 60 m x 

60 m, permitindo representar o eixo principal e braços da albufeira, e ao mesmo tempo 

manter um custo computacional aceitável para o processo de calibração do modelo. Este 

processo envolve a realização de repetidas simulações por períodos longos que englobem a 

dinâmica sazonal do corpo hídrico para ajuste dos parâmetros do modelo, de forma que 

seus resultados representem da melhor forma os dados observados.  

O número de camadas verticais do modelo da albufeira do Maranhão foi definido em 19 com 

o uso de uma malha adaptativa do tipo lagrangeano. A escolha de diferentes sistemas de 

coordenadas é motivada pela redução da difusão numérica, mais importante em situações 

de estratificação quando a difusão turbulenta na vertical é fortemente inibida. Desta forma, 

na coordenada lagrangeana a espessura das camadas pode variar dentro de um limite 

estabelecido de acordo com as velocidades verticais, mantendo o escoamento mais 

alinhado com a malha e reduzindo o fluxo entre camadas, permitindo a adequada 

representação do processo de estratificação térmica, fundamental na dinâmica de 

albufeiras. Assim como o número de células da malha computacional, dependente da 

resolução horizontal, o número de camadas verticais interfere no tempo de cálculo. O 

modelo MOHID Water permite o uso de computação paralela através das modalidades 

OpenMP e MPI. Neste caso, foi utilizado MPI com 10 processadores, resultando em um 

tempo de cálculo de aproximadamente 15 minutos por dia de simulação.   
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Figura 13 Batimetria interpolada para a malha computacional. 

 

5.2 CALIBRAÇÃO DO MODELO 

Para a calibração adequada de um modelo é necessário realizar simulações repetidas para 

um período representativo da dinâmica do sistema em que exista uma quantidade de dados 

significativa. No caso da albufeira do Maranhão, foram obtidos apenas três perfis, com 

aproximadamente 20 m de profundidad,e para as propriedades temperatura e oxigénio nas 

datas de 23/02/2006, 11/05/2006 e 03/08/2006. Assim, as simulações englobaram o período 

de 23/02/2006 a 03/08/2006, considerando os caudais calculados pelo modelo MOHID Land 

e dados de radiação solar, cobertura de nuvens, temperatura do ar, humidade relativa, 

velocidade e direção do vento da estação meteorológica da Albufeira do Maranhão. 

O primeiro perfil foi utilizado para definir a condição inicial do modelo, partindo de uma 

situação de inverno em que a coluna d’água se encontrava bem misturada (Erro! A origem d

a referência não foi encontrada.). Após o processo de calibração, o modelo conseguiu 

representar a tendência de estratificação térmica observada no período de primavera (Erro! A

 origem da referência não foi encontrada.), que se acentua no verão, com uma termoclina 

bem definida a, aproximadamente, 10 m de profundidade (Erro! A origem da referência 

não foi encontrada.). A extinção da luz na coluna d’água é fundamental para o processo de 
estratificação térmica. Numa primeira abordagem, foram utilizados valores constantes para 

os coeficientes de extinção, chegando-se a melhores resultados com valores de 0,3 para 

radiação de ondas curtas e 2,9 para radiação de ondas longas, com um albedo de 0,05. Na 

realidade, os coeficientes de extinção da luz são variáveis de acordo com a turbidez da 
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água, que muda com a concentração de fitoplâncton e de sólidos em suspensão. Com a 

implementação e calibração de um modelo de qualidade da água, os coeficientes de 

extinção da luz podem ser calculados em função das concentrações destas propriedades, 

que variam sazonalmente, podendo melhorar ainda mais a representação pelo modelo do 

processo de estratificação térmica observada na albufeira. No âmbito deste projeto, o 

modelo de qualidade da água do MOHID Water foi implementado na albufeira Maranhão. 

Porém, para a calibração do modelo de qualidade da água, são necessários dados, por 

exemplo, de concentrações de nutrientes e clorofila, indisponíveis para esse estudo. Assim, 

os resultados preliminares de qualidade da água não serão mostrados neste relatório, 

podendo-se calibrar o modelo já implementado em futuros estudos onde haja maiores 

informações. 

 

  

Figura 14 Perfis de temperatura da água observados e calculados pelo modelo em 23/02/2006 
(esquerda) e corte vertical ao longo de um trajeto de 10 km desde a barragem com resultados 
de temperatura para a mesma data (direita). 

 

  

Figura 15 Perfis de temperatura da água observados e calculados pelo modelo em 11/05/2006 
(esquerda) e corte vertical ao longo de um trajeto de 10 km desde a barragem com resultados 
de temperatura para a mesma data (direita). 

 



 
 

OMeGA - OtiMização da Gestão de Albufeiras 

 

 

 

27 

 

 

  

Figura 16 Perfis de temperatura da água observados e calculados pelo modelo em 03/08/2006 
(esquerda) e corte vertical ao longo de um trajeto de 10 km desde a barragem com resultados 
de temperatura para a mesma data (direita). 

 

Os resultados de cota do nível da água também foram verificados com dados existentes, 

sendo uma forma de validação indireta dos caudais de entrada calculados pelo MOHID Land 

e das captações estimadas, além dos dados de batimetria interpolados para a malha do 

modelo. Os resultados do modelo de cota do nível d’água seguiram as tendências de subida 

e descida observadas nos dados medidos (Figura ). Para manter a cota dentro dos valores 

máximos observados, foi preciso definir uma descarga adicional no modelo do tipo 

vertedouro, para além das captações. 

 

 

Figura 17 Comparação entre dados medidos e resultados do modelo de cota do nível d’água 
para o período de simulação. 
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5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Relativamente à modelação da albufeira do Maranhão, verificou-se que o modelo MOHID 
Water é capaz de representar adequadamente o processo de estratificação térmica, 
fundamental para a dinâmica da qualidade da água. No entanto, a falta de dados conduziu a 
grandes incertezas ou à impossibilidade de realizar a calibração do modelo de qualidade da 
água, que poderá ser realizada em uma etapa futura com a maior disponibilidade de 
informações. 
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6 MODELAÇÃO DO RISCO DE CHEIA NA BACIA DO RIO SORRAIA 

O modelo numérico usado para simular a distribuição de colunas de água na área de estudo 

do projeto OMEGA (a bacia hidrográfica do rio Sorraia) é o modelo MOHID Land, parte do 

Sistema de Modelação MOHID (http://www.mohid.com), que é um modelo físico, distribuído 

espacialmente, contínuo e com variabilidade do passo de tempo para a estimação de ciclos 

de água e das suas propriedades em bacias hidrográficas. Para o projeto OMEGA o modelo 

MOHID Land calcula o escoamento fluvial em secções específicas do rio, assim como a 

coluna de água do escoamento superficial dos domínios da área de estudo. 

O MOHID Land é um modelo integrado por quatro parcelas ou meios (atmosfera, meio 

poroso, escoamento superficial e rede de drenagem fluvial). A água desloca-se através dos 

meios em função das equações de conservação da massa e de momento. As condições 

atmosféricas não são explicitamente simuladas, mas fornecem ao modelo dados 

necessários para imposição de condições de fronteira à superfície (precipitação, radiação 

solar, vento, etc.), podendo ser variáveis no tempo e no espaço. O modelo é baseado em 

volumes finitos organizados numa estrutura em malha, retangular no plano horizontal e 

cartesiana no plano vertical. O terreno superficial é descrito por uma malha horizontal 2D 

que permite o cálculo do escoamento superficial como função dos declives de colunas de 

água entre células adjacentes (onda dinâmica) e o meio poroso é um domínio 3D que inclui 

a mesma malha horizontal que a superfície complementada com uma malha vertical com 

espessura variável de camadas de solo. A rede de drenagem é um domínio 1D definido a 

partir do modelo digital do terreno (DTM), com troços interligando os centros das células da 

superfície. Os fluxos são computados entre as faces dos volumes finitos e as variáveis de 

estado são computadas no centro de modo a garantir a conservação das propriedades 

transportadas. O modelo MOHID Land usa um algoritmo explícito com passo de tempo 

variável, que é máximo durante o período seco quando os fluxos são reduzidos e mínimo 

quando os fluxos aumentam (e.g., durante períodos de precipitação). 

Este documento apresenta a descrição do trabalho feito no âmbito do módulo de Cheias do 

projeto OMEGA. O objetivo principal do trabalho é a estimativa da coluna de água fresca na 

vizinhança de várias regiões de controlo ao longo da bacia hidrográfica do Rio Sorraia. 

Estes pontos de controlo, ou linhas de controlo (CL), são sobretudo estruturas feitas por 

humanos que atravessam o rio Sorraia, estando em risco de serem atingidas por massa de 

água fruto de possíveis eventos de cheias que aumente a secção inundada do rio que escoa 

por baixo. Para atingir este objetivo, vários domínios estão operacionalmente a produzir 

resultados de coluna de água que alertaram utilizadores do sistema OMEGA se a coluna de 

água ao longo das linhas de controlo atingir a soleira da estrutura em causa. 

No módulo de cheias do projeto OMEGA, dois tipos de modelos forem integrados: modelos 

de bacia e modelos de cheia. Modelos de bacia são usados para estimar o caudal do rio em 

todas as secções necessárias ao longo da rede de drenagem. Para além do módulo da rede 

http://www.mohid.com/
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de drenagem, os modelos de bacia integram os módulos da atmosfera, da vegetação, do 

escoamento superficial e do meio poroso. Os resultados do caudal do rio nas secções dos 

modelos de bacia são usados como condições de fronteira nos modelos de cheia, que são 

apenas integrados pelo módulo de escoamento superficial. A estrutura do módulo de Cheias 

do OMEGA é composta por um modelo de bacia e quatro modelos de cheias. 

 

6.1 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 

A implementação dos modelos exige dados meteorológicos, topográficos, das propriedades 

do solo e do uso do solo. Os modelos de bacia são constituídos por uma malha com 1x1 

quilómetro de resolução, enquanto os modelos de cheia são constituídos por malhas de 

50x50 metros de resolução. As bases de dados utilizadas para implementar o MOHID Land 

em todos os domínios do projeto foram: 

a) Meteorologia:  

• Modelo meteorológico WRF descarregado do servidor local FTP. Os 

parâmetros usados deste conjunto de dados foram: 

i. Humidade relativa a 2 metros de altura (-); 

ii. Temperatura do ar a 2 metros de altura (ºC); 

iii. Velocidade do vento na direção Sul-Norte a 10 metros (m.s-1); 

iv. Velocidade do vento na direção Oeste-Este a 10 metros (m.s-1); 

v. Módulo da velocidade do vento a 10 metros (m.s-1); 

vi. Radiação solar superficial descendente (W.m-2); 

vii. Precipitação total acumulada (mm). 

• Reanálise meteorológica SAFRAN do CNRM. Os parâmetros usados deste 

conjunto de dados foram: 

i. Humidade relativa (-); 

ii. Temperatura do ar (ºC); 

iii. Módulo da velocidade do vento (m.s-1); 

iv. Precipitação líquida (mm); 

v. Radiação solar descendente de onda curta (W.m-2). 

b) Modelo Digital do Terreno: EU-DEM, com 30 metros de resolução, descarregado do 

Copernicus Land Monitoring Services; 

c) Secções de corte do rio: base de dados de Andreadis et al., 2013; 

d) Uso do solo: Corine Land Cover 2012 descarregado do Copernicus Land Monitoring 

Services; 
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e) Solos: base de dados hidráulica 3D dos solos na Europa com 250 metros de 

resolução de Tóth et al., 2017. 

A Figura 18 ilustra o domínio de bacia integrado no módulo de cheias, referido como 

domínio “Father”, que simula o principal curso de água do Rio Sorraia, com todos os seus 

afluentes, com a exceção das bacias hidrográficas dos reservatórios de Montargil e do 

Maranhão. A simulação desses domínios está em desenvolvimento noutro modulo do 

projeto OMEGA. 

O domínio “Father” compreende-se ao longo de 110 quilómetros em longitude, de Coruche a 

Estremoz, e 60 km em latitude. Tal como referido anteriormente, o domínio “Father” usa as 

condições de fronteira listadas e produz resultados de caudal escoado em cada nó da rede 

de drenagem modelada, usados posteriormente como input de descargas pontuais nos 

modelos de cheia, ilustrados na Figura . A modelação de Montargil e Maranhão, ilustrada na 

Figura , produz resultados de caudal escoado dos respetivos rios, usados posteriormente 

como condições de fronteira de descarga nas localizações apropriadas.  

Os modelos de cheia MOHID Land A, B, C e D (Erro! A origem da referência não foi e

ncontrada., Erro! A origem da referência não foi encontrada., Erro! A origem da 

referência não foi encontrada. e Erro! A origem da referência não foi encontrada., 

respetivamente) simulam condições de escoamento superficial considerando as descargas 

pontuais locais, simuladas por sua vez pelos modelos “Father”, Montargil e Maranhão. Os 
modelos de cheia utilizam apenas os módulos de escoamento superficial e são 

independentes entre si.  

Tal como referido anteriormente, o objetivo do módulo de cheias do projeto OMEGA é a 

modelação da coluna de água na vizinhança imediata de infraestruturas consideradas em 

risco de serem atingidas por cheias. Os domínios de cheia foram, por isso, criados de modo 

a compreenderem uma extensão que contenha todas as linhas de controlo, que informarão 

utilizadores do projeto em relação ao atual risco de cheia nas mesmas infraestruturas. Sete 

linhas de controlo (CL) são consideradas no total. A Secção A inclui as CL 1 e 2, a Secção B 

contém as CL 3 e 4, a Secção C contém as CL 5 e 6 e a Secção D contém a CL 7. 
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Figura 18 Domínio “Father”. 

 

 

Figura 19 Domínios de cheia A; B, C e D, criados ao longo da extensão da bacia do Rio Sorraia, 
modelada pelo domínio “Father”. 
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Figura 20 Ilustração da Rede de Drenagem dos domínios “Father”, Maranhão e Montargil. 

 

 

Figura 21 Domínio da Secção A, que contém as linhas de controlo 1 e 2. 
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Figura 22 Domínio da Secção B que contém as linhas de controlo 3 e 4. 

 

Figura 23 Domínio da Secção C que contém as linhas de controlo 6 e 7. 
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Figura 24 Domínio da Secção D que contém a linha de controlo 7. 
 

6.2 CALIBRAÇÃO DO MODELO 

A calibração do domínio “Father” foi conduzida de modo a fornecer aos modelos de cheia 

com os dados de caudal fluvial de melhor qualidade possível. A base de dados de reanálise 

meteorológica e hidrológica SNIRH oferece apoios sólidos para se efetuar uma comparação 

entre dados modelados e dados observados. Contudo, no Rio Sorraia, e dentro do domínio 

“Father” especificamente, dados de caudal são escasso e contém grandes lapsos temporais 

no registo. Devido a estas condições, o período escolhido para calibração foi de 1 de abril 

de 1986 a 1 de maio de 1990. As estações hidrológicas (ilustradas pela Figura ) escolhidas 

para o efeito foram as seguintes: 

• Pavia (no Rio Tera); 

• Ponte Brotas (no Rio Divor); 

• Ponte Erra (Vale do Erra). 
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Figura 25 – Estações hidrológicas, parte da base de dados SNIRH, e as suas localizações 
dentro do domínio “Father”. 

 

Estas estações usadas para comparar os resultados do MOHID Land estão compilados na 

Tabela . Na mesma tabela foram incluídos dois indicadores estatísticos da qualidade de 

modelação. R2 é o coeficiente de determinação que quantifica a correlação entre dois 

conjuntos de dados (modelados e observados). O KGE, ou eficiência de Kling-Gupta, 

representa um indicador quantificado que mede a correlação (𝑟, sendo 1 o valor ideal), o 

bias (𝛽, sendo 1 o valor ideal) e a variabilidade (𝛾, sendo 1 o valor ideal). O KGE varia entre 

-∞ e 1, sendo 1 a melhor representação possível dos resultados observados por parte do 

modelo. 𝐾𝐺𝐸 = 1 − √(𝑟 − 1)2 + (𝛽 − 1)2 +  (𝛾 − 1)2 𝛽 = 𝜇𝑠𝑖𝑚𝜇𝑜𝑏𝑠  

𝛾 =  𝐶𝑣𝑠𝑖𝑚𝐶𝑣𝑜𝑏𝑠 = 𝜎𝑠𝑖𝑚 𝜇𝑠𝑖𝑚⁄𝜎𝑜𝑏𝑠 𝜇𝑜𝑏𝑠⁄  
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Tabela 7 Localização (latitude e longitude) e indicadores estatísticos calculados para cada 
estação hidrológica SNIRH usada para a calibração do domínio “Father”. 

Estações R2 R 𝛽 𝛾 KGE Latitude Longitude 

Pavia 0.3945 0.6281 0.3535 0.6414 0.1724 38.896 -8.003 

Ponte 

Brotas 

0.2897 0.5383 0.3755 0.8678 0.2122 38.882 -8.173 

Ponte Erra 0.5322 0.7295 0.8124 1.2526 0.5851 38.994 -8.458 

 

A reanálise das condições meteorológicas SAFRAN foi usada como condição de fronteira 

devido à falta de dados meteorológicos completos de estações SNIRH na região durante o 

período escolhido. 

Ó processo de calibração consiste na execução de variações da parametrização do modelo 

de modo a produzir um aumento na qualidade dos resultados modelados. Este documento 

revela os resultados MOHID Land no final do processo de calibração. 

 

 

Figura 25 Representação gráfica dos dados de caudal escoado observado [m3/s] a laranja para 
a estação Pavia no tributário do Sorraia, Rio Tera (fonte: SNIRH), e o caudal calibrado 
modelado [m3/s] a cinzento no mesmo ponto. 
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Figura 26 Representação gráfica dos dados de caudal escoado observado [m3/s] a laranja para 
a estação Ponte Brotas no tributário do Sorraia, Rio Divor (fonte: SNIRH), e o caudal calibrado 
modelado [m3/s] a cinzento no mesmo ponto. 

 

 

Figura 27- Representação gráfica dos dados de caudal escoado observado [m3/s] a laranja 
para a estação Ponte Erra no tributário do Sorraia, Vale do Erra (fonte: SNIRH), e o caudal 
calibrado modelado [m3/s] a cinzento no mesmo ponto. 

 

Infelizmente, dados de coluna de água são inexistentes na localização das linhas de 

controlo e, por esse motivo, a calibração dos modelos de cheia não foi possível. Se tais 

dados de cheia forem disponibilizados, a comparação entre os resultados de valores de 

coluna de água calculados pelo MOHID Land e a coluna de água medida in situ é 

recomendada. 
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6.3 PROCESSO OPERACIONAL 

O procedimento operacional do módulo de cheias do projeto OMEGA consiste na execução 

das seguintes tarefas sequenciais diárias: descarregamento, conversão para um formato 

apropriado e interpolação da meteorologia modelada WRF; simulação do domínio “Father” 
para o período temporal respetivo; conversão dos resultados de caudal escoado modelado 

para um formato compatível; extração dos resultados de caudal escoado das bacias do 

Maranhão e de Montargil e conversão desses mesmos resultados; simulação dos modelos 

de cheia A, B, C e D; geração de imagens e resultados gráficos para posterior carregamento 

na plataforma online do projeto OMEGA. A Erro! A origem da referência não foi e

ncontrada. dos anexos representa o diagrama sequencial desse procedimento. Este 

processo é implementado para 3 dias de previsão e 1 dia de reanálise, todos os dias 

 

 

Figura 28 Representação esquemática da estrutura operacional do módulo de cheias do 
projeto OMEGA. 
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