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Programa de Supervisão e Controlo dos Níveis da Albufeira  

no âmbito da Central Norte (Rio Zambeze) 

PROJECTO 

 

1. Objectivo 

Apresentar a informação de base, a metodologia e os resultados do projeto de controlo e supervisão/optimização 

dos níveis da albufeira de Cahora Bassa e, ainda, indicar as recomendações para implementação das ações 

futuras que o concretizem. 

2. Introdução 

Apresenta-se o Projeto de Programa de Supervisão e Controlo dos níveis da Albufeira que visa permitir o 

estabelecimento de regras de exploração da albufeira que maximizem a energia produzida, na Central Sul e na 

futura Central Norte, ao longo do ano, mantendo a cota de exploração da albufeira a um nível elevado e seguro. 

A implementação deste projeto torna possível, ainda, num futuro próximo analisar a necessidade de construção 

de descarregadores adicionais conforme está previsto. 

No presente projeto deram-se os primeiros passos que, em sequência, devem ser continuados, para calcular e 

prever o caudal afluente à secção da barragem, assegurar a capacidade de encaixe dos caudais de cheia com 

ações preventivas dos órgãos de descarga baseadas em medições de nível em locais chave do traçado do rio 

Zambeze e da albufeira de Cahora Bassa e, na previsão meteorológica regional, bem como na utilização, em 

tempo real, de um programa computacional que simule o regime variável na albufeira. Para a implementação e 

desenvolvimento deste sistema de gestão, terá especial importância a coordenação conjunta das descargas nas 

barragens de Kariba e de Garganta do alto e Baixo Kafué que urge implementar. 

Os resultados que se apresentam, por se basearem em estudos de base realizados com informação 

(topográfica, hidrológica e hidráulica) que requer maior investimento, devem ser encarados como 

demonstrativos. Também na Modelação Hidráulica realizada não foram tidas em consideração as condicionantes 

de descarga para jusante, o que não poderá ser obviado na prossecução dos estudos. 

A vasta informação existente sobre a bacia hidrográfica do rio Zambeze permitiu reunir um conjunto de 

elementos caracterizadores quer da hidrologia, quer da morfologia da área em análise que foram utilizados neste 

projeto. Estes elementos deverão posteriormente ser aferidos através de ações de campo que lhes garantam 

uma maior aderência à realidade.  
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3. Descrição do Rio Zambeze

3.1 -  Bacia hidrográfica 

A bacia hidrográfica do rio Zambeze 

longitudes 20ºE e 37ºE, abrange o território de 

Botswana, Zimbabwe, Tanzânia, Malawi e Moçambique

Figura 3.1 – Distribuição percentual, por país, da bacia hidrogr

A bacia hidrográfica do rio Zambeze

alongada, desenvolve-se segundo a orientação principal W

Figura 

O rio Zambeze, com um comprimento total de 2

cota 1 450 m, a 30 km da fronteira com Angola.

Lumbala-Caquengue, sempre no município do Alto Zambeze, província do Moxico. A sua importância em Angola 

é devida principalmente à extensa bacia hidrográfica de 150.800 km² apenas em território angolan

rios no quadrante sudeste de Angola são afluentes do Zambeze. O rio, depois, estabelece a fronteira entre a 

Supervisão e Controlo dos Níveis da Albufeira  

do Rio Zambeze e da Barragem de Cahora Bassa 

A bacia hidrográfica do rio Zambeze localiza-se na região da África Austral, entre as latitude

abrange o território de oito países, nomeadamente, Angola, Zâmbia, Namíbia, 

Malawi e Moçambique de acordo com o percentual representado na

 

Distribuição percentual, por país, da bacia hidrográfica do rio Zambeze
 

do rio Zambeze (Figura 3.2), a quarta maior bacia hidrográfica em África com uma forma 

se segundo a orientação principal W-E e apresenta uma área total de 1.390.000 km

Figura 3.2 – Bacia hidrográfica do rio Zambeze 
 

com um comprimento total de 2 574 km, nasce na Zâmbia, em Kalene Hil,l 

m, a 30 km da fronteira com Angola. Entra em território angolano no Cazombo e sai a sul do 

Caquengue, sempre no município do Alto Zambeze, província do Moxico. A sua importância em Angola 

é devida principalmente à extensa bacia hidrográfica de 150.800 km² apenas em território angolan

rios no quadrante sudeste de Angola são afluentes do Zambeze. O rio, depois, estabelece a fronteira entre a 

 
 

2 

, entre as latitudes 10ºS e 20ºS e as 

Angola, Zâmbia, Namíbia, 

de acordo com o percentual representado na Figura 3.1.  

 

 

 

 
 

 

 

 

áfica do rio Zambeze 

, a quarta maior bacia hidrográfica em África com uma forma 

área total de 1.390.000 km2.  

 

em Kalene Hil,l aproximadamente à 

Entra em território angolano no Cazombo e sai a sul do 

Caquengue, sempre no município do Alto Zambeze, província do Moxico. A sua importância em Angola 

é devida principalmente à extensa bacia hidrográfica de 150.800 km² apenas em território angolano. Todos os 

rios no quadrante sudeste de Angola são afluentes do Zambeze. O rio, depois, estabelece a fronteira entre a 
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Zâmbia e o Zimbabwe e atravessa Moçambique de oeste para leste, para desaguar no Oceano Índico num 

enorme delta. Em Moçambique, a bacia hidrográfica do rio Zambeze apresenta uma área de 140 000 km2 e 

abrange toda a província de Tete, parte significativa de Manica, Sofala e Zambézia e uma pequena parte da 

província de Niassa (Lago Niassa). 

O rio Zambeze apresenta, ao longo do seu percurso, várias quedas de água. As mais importantes quedas são as 

Cataratas Vitória, as maiores do mundo, com cerca de 1 708 m de extensão e uma queda de 99 m. Referem-se, 

ainda, as Cataratas Chavuma, próximas da fronteira Angola-Zambia e as Ngonye Falls, perto de Sioma, na 

região ocidental da Zâmbia. Também no oeste da Zâmbia encontram-se as planícies de inundação do Zambeze, 

na terra do povo Lozi. 

Na área da bacia hidrográfica, existem cinco grandes pântanos, o Borotse, o Eastern Caprivi, o Kafué, o 

Busanga e o Lukanga, cobrindo uma área de 20 000 km2 nos períodos de cheia. 

Além de um grande número de pequenos lagos, o mais importante lago natural é o Lago Malawi (30 000 km2). 

No entanto, existem também dois grandes lagos artificiais, nomeadamente o Kariba (5 180 km2) e o Cahora 

Bassa (2 660 km2). Outros grandes lagos artificiais são as albufeiras da barragem de Kafue (809 km2) e de 

Ithezithezi (365 km2). 

O rio Zambeze pode ser dividido em três troços principais, nomeadamente, no alto, médio e baixo Zambeze: 

i) Alto Zambeze 

• sub-bacia do rio Lungúe-Bungo; 

• sub-bacia do rio Luanginga; 

• sub bacia do rio Cuando; 

• sub-bacia do rio do Alto Zambeze e 

• sub-bacia do rio Kabompo. 

ii) Médio Zambeze 

• sub-bacia do rio Kafue; 

• sub-bacia do médio Zambeze, inclui Kariba; 

• sub-bacia do rio Luangwa; 

• sub-bacia do rio Umniati; 

• sub-bacia do rio Shangani. 

iii) Baixo Zambeze 

• sub-bacia do baixo Zambeze, desde a confluência do rio Luangwa, em Moçambique, até ao Oceano 

Índico; 

• sub-bacia do rio Chire; 

• sub-bacia do rio Hunyani; 

• sub-bacia do rio Mazoe. 
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Na Figura 3.3 apresenta-se a rede hidrográfica principal do rio Zambeze com a indicação dos principais 

afluentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Bacia e rede hidrográfica do rio Zambeze 

Os grandes aproveitamentos hidráulicos localizados na bacia hidrográfica do rio Zambeze são a barragem e 

albufeira de Kariba, que tem uma capacidade de armazenamento máxima de 180 km3 de água, constituindo o 

terceiro maior reservatório artificial do mundo e o segundo em África. Situa-se no troço do médio Zambeze que 

separa o Zimbabwe da Zâmbia e é gerida pela “Zambezi River Authority” (ZRA). O outro grande aproveitamento 

hidráulico é a barragem e albufeira de Cahora Bassa, também no troço terminal do médio Zambeze, que criou 

um reservatório com capacidade máxima para 63 km3 de água, o 12º maior do mundo e o quinto de África.  

Além das grandes barragens do rio Zambeze, existe um numeroso conjunto de pequenas barragens. A 

generalidade do volume das referidas albufeiras, que raramente ultrapassam a capacidade de 100 000 m3, 

destina-se a fins hidroagrícolas e de abastecimento público, situando-se a esmagadora maioria nos territórios 

zimbabweano e zambiano. 

Estima-se que, no Zimbabwe, existam cerca de 5 820 pequenas barragens na bacia do rio Zambeze, a que 

corresponde uma capacidade de armazenamento estimada de cerca de 4,6 milhões de metros cúbicos. 

Na Zâmbia, embora não haja ainda um conhecimento exacto do número de pequenas barragens, estima-se que 

a sua capacidade de armazenamento totalize cerca de 12 mil milhões de metros cúbicos, significativamente mais 

elevada do que no Zimbabwe e situada quase exclusivamente também na bacia do Zambeze. 

3.2 - Barragem 

A barragem de Cahora Bassa, cujo aspecto geral se pode observar na Figura 3.4, está implantada no local mais 

encaixado da garganta, aproveitando assim no máximo as condições topográficas e geológicas.  

O ponto de intersecção do eixo da barragem com o eixo do arco do coroamento teórico tem as coordenadas 

geodésicas seguintes: 

• M = 10 693,753 

• P = 510 851,643 
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Figura 3.4 – Barragem, aspeto geral 

O corpo da barragem consiste numa abóbada em betão. O coroamento teórico foi fixado à cota 326 m (cota do 

NPA), mas a abóbada é prolongada por um muro de secção trapezoidal até à cota 331 m (cota da estrada do 

coroamento), o que confere à barragem uma altura total de 163,5 m. 

Os órgãos de descarga das cheias estão todos colocados no corpo da barragem. São eles os oito 

descarregadores de cheias (meio fundo ou principais) e, secundariamente, o pequeno descarregador de 

superfície. 

 

Figura 3.5 – Corte da Barragem 

 

Os oito descarregadores de cheias, são constituídos por orifícios com a secção de 6 m x 8 m à saída em 

trampolim, à cota 243,75 m. Cada um dos orifícios, com secção de entrada de 6 m x 15,5 m, é inteiramente 

blindado, com chapa de 20 mm de espessura, e está equipado com uma comporta de segmento manobrada por 
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um servomotor de duplo efeito, situado numa estrutura superior de dois pisos, com acesso pela galeria da 

barragem à cota 271 m, como se pode observar na Figura 3.5. 

À saída, o descarregador tem uma rampa ascendente, para que o jacto atinja o leito do rio o mais longe possível 

do pé da barragem (Figura 3.6). A sua capacidade máxima de descarga é de 13 200 m3/s. 

 

Figura 3.6 – Descarregadores de Cheias 

O descarregador de superfície, visível na Figura 3.7, com uma soleira em perfil hidráulico cuja crista se situa à 

cota 320,5 m, tem como função principal a limpeza da vegetação superficial da albufeira que possa acumular-se 

junto à barragem (jacinto de água, salvínia, etc.). Este descarregador tem uma capacidade de descarga máxima 

de 600 m3/s. 

 

Figura 3.7 – Descarregador de Superfície 
 

A comporta permite que a água atinja o NPA (cota 326 m). 

A central está equipada com cinco grupos Francis verticais com um caudal unitário de 452 m3/s e uma potência 

de 415 000 kW. 
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4. Estudos Hidrológicos Existentes 

No que diz respeito ao clima dos países de África Austral, os registos mostram o aumento, na ordem de 0,5ºC, 

de temperatura nos últimos 100 anos, a precipitação tem sido inferior e a seca tornou-se ameaça cada vez mais 

grave. 

As temperaturas mais elevadas verificam-se entre os meses de Outubro e Novembro, médias diárias, 29ºC e 

32ºC. As temperaturas médias diárias mais frescas verificam-se em Junho e Julho entre 14ºC e 16ºC. 

A precipitação é elemento mais crítico, aquele cuja abundância ou insuficiência tem impacto direto nas 

populações da bacia hidrográfica. A seca é a calamidade natural que mais afeta a bacia hidrográfica do rio 

Zambeze e tem ocorrido com certa frequência nos últimos anos. Esta grandeza hidrológica é muito diversificada 

e desfasada no tempo no que respeita às várias regiões da bacia, sendo relativamente baixa no local do 

aproveitamento e observando-se, ao longo do ano, dois períodos: o período seco de Maio a Novembro e o 

período húmido de Novembro a Março, sendo de transição os meses de Abril e Outubro. 

Na área da bacia hidrográfica do rio Zambeze verificam-se três estações distintas: 

i) uma fria e seca, de abril a agosto, 

ii) uma quente e seca, setembro e outubro e,  

iii) uma quente e húmida, de novembro a março, com pequenas variações. 

 

A precipitação anual média na bacia hidrográfica, de acordo com a FAO CLIMWAT, é da ordem de 981 mm e a 

evaporação potencial anual média de cerca de 1 573 mm. A área da bacia hidrográfica onde a precipitação é 

maior localiza-se na Tanzânia onde se atingem cerca de 2 000 mm, em média, por ano.  

Em termos de escoamento anual e de acordo com Denconsult (1994 apud Matondo et al., 1998) o escoamento 

anual médio em Victoria Falls é da ordem de 1 356 m3/s. Em Cahora Bassa este é de 1 644 m3/s, enquanto o 

escoamento anual médio afluente ao oceano Indico é de cerca de 3 251 m3/s. 

Matondo et al., 1998 dividiram a bacia hidrográfica do rio Zambeze em 19 sub-bacias e procederam ao cálculo 

dos escoamentos tendo por base os seguintes dados: 

• séries de escoamentos anuais de 32 anos, entre os anos hidrológicos 1959/60 a 1990/91; 

• análise dos escoamentos de dois anos típicos: 1972/73, como representativo de um ano seco e 

1977/78 como representativo de um ano húmido (anos representativos dos mínimos e máximos 

escoamentos, respectivamente). 

 

No Quadro 4.1 apresentam-se alguns dos valores obtidos por Matondo et al., 1998. 
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Quadro 4.1 

Precipitação, Caudal e Escoamento nas sub-bacias da bacia hidrográfica principal do rio Zambeze 

(de acordo com Matondo et al., 1998) 

Sub-

bacia 
Designação 

Área 

(km2) 

Precipitação 

Anual  

(mm) 

Escoamento 

Anual  

(mm) 

Caudal 

(m3/s) 

Caudal 

específico, 

Qe (l/s/km2) 

Ano Seco 

1972/73     

Qe (l/s/km2) 

Ano Húmido 

1977/78      

 Qe (l/s/km2) 

1 Alto Zambeze 73 630 1 285 250 584 7,93 4,7 9,9 

2 Lungué Bungo 47 030 1 150 52 77 1,64 0,1 2 

3 Luanginga 67 650 1 087 53 113 1,67 0,4 2,2 

4 Kabompo 86 610 1 150 248 407 4,7 2,1 6,3 

5 Lunga 23 990 1 247 238 105 4,38 1,4 11,6 

6 Alto Kafue 53 810 1 150 115 197 3,66 1,1 2,2 

7 Baixo Luangwa 
112 

020 
900 137 488 4,36 

2,3 8,0 

8 Alto Luangwa 38 570 950 137 168 4,36 2,1 7,4 

9 Malawi 64 372 1 140 191 391 6,07 3,9 10,8 

10 Kiwira-Ruhuhu 33 368 1 430 498 527 15,79 10,0 28,0 

11 Baixo Zambeze 
103 

450 
900 81 265 2,56 

1,3 5,6 

12 Cahora Bassa 93 900 770 72 215 2,29 1,2 5,0 

13 Cahora Bassa 59 310 800 76 143 2,41 - - 

14 Kariba, Zimbabwe 
164 

410 
737 31 163 0,99 

0,9 4,6 

15 
Kafue-Cahora 

Bassa 
18 870 50 57 34 1,8 

- - 

16 Kariba, Zambia 42 830 700 32 43 1,0 5,9 4,6 

17 Baixo Kafue 75 260 887 36 98 1,46 0,5 3,9 

18 Luanginga, Chobe 81 730 828 75 195 2,39 1,5 6,0 

19 Cuando 
170 

000 
900 7 36 0,21 

- - 

 

No Atlas da bacia do rio Zambeze, da Zambezi River Authority, 1998, consta um mapa com o traçado da bacia 

hidrográfica e a representação do escoamento anual médio. Na Figura 4.1 é apresentado o referido mapa. De 
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acordo com a informação anexa verifica-se que o escoamento anual médio varia entre 2 a 220 mm. A sub-bacia 

hidrográfica com escoamento mais elevado é a do alto Zambeze, com valores da ordem dos 215 a 220 mm. 

 

Figura 4.1 – Escoamentos na bacia hidrográfica do rio Zambeze 
 

De acordo com o relatório “A Bacia do Zambeze, análise das oportunidades de investimento multissectorial” do 

Banco Mundial, de Junho de 2010 que considera a bacia hidrográfica do rio Zambeze em 13 sub-bacias 

hidrográficas, desde a nascente até à foz, no oceano Indico, apresentam-se no Quadro 4.2, os valores da 

precipitação e escoamento anuais médios, caudal anual e área contribuinte. 

Quadro 4.2 

Precipitação, Caudal e Escoamento nas sub-bacias da bacia hidrográfica principal do rio Zambeze 

(Relatório do Banco Mundial, 2010) 

Sub-

bacia 
Designação 

 

Tributário Área (km2) 

Precipitação 

Anual  

(mm) 

Escoamento 

Anual  

(mm) 

Caudal 

(m3/s) 

Caudal 

específico, Qe 

(l/s/km2) 

13 Kabompo Kabompo 78 863 1 211 109,4 273,0 3,47 

12 Alto Zambeze Zambeze 91 317 1 225 256,2 742,0 8,13 

11 Lungué Bungo Lungué Bungo 44 368 1 103 80,8 114,0 2,57 

10 Luanginga Luanginga 35 893 958 61,0 69,4 1,93 

8 Cuando/Chobe 
Cuando 

Chobe 
148 994 797 - - - 
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Quadro 4.2 (cont.) 

Precipitação, Caudal e Escoamento nas sub-bacias da bacia hidrográfica principal do rio Zambeze 

(Relatório do Banco Mundial, 2010) 

Sub-

bacia 
Designação 

 

Tributário Área (km2) 

Precipitação 

Anual  

(mm) 

Escoamento 

Anual  

(mm) 

Caudal 

(m3/s) 

Caudal 

específico, Qe 

(l/s/km2) 

9 Barotse Zambeze 115 753 810 - - - 

6 Kariba 

Gwayi 

Sanyati 

Lago Kariba 

172 527 701 37,6 206,0 1,19 

7 Kafue 

Itezhi Tezhi 

Kafue Flats 

Kafue D/S 

155 805 1 042 75,3 372,0 2,39 

4 Mupata 
Chongwe 

Zambeze 
23 483 813 72,5 54,0 2,30 

5 Luangwa Luangwa 159 615 1 021 102,3 518,0 3,25 

2 Tete 

Manyame 

Luenya 

Zambeze 

200 894 887 187,3 1 193,0 5,94 

12 
Rio Shire e Lago 

Malawi 

Rumakali 

Songwe 

S. Rukuru + N. Rumphi 

Lago Malawi 

Rio Shire 

149 159 1 125 105,3 498,0 3,34 

1 Delta do Zambeze Zambeze 18 680 1 060 191,3 113,0 6,05 

 

A precipitação anual média varia entre 1 225 mm na sub-bacia 12 (alto Zambeze) e 701 mm na sub-bacia 6 

(Kariba). Já o escoamento anual médio varia entre 256,2 mm na sub-bacia 12 (alto Zambeze) e 37,6 mm na sub-

bacia 6 (Kariba). 

O caudal específico apresenta os maiores valores a jusante de Cahora Bassa, nas sub-bacias de Tete e Baixo 

Zambeze. 

No que diz respeito a caudais médios diários estes oscilam entre os 900 m3/s e 10 000 m3/s, apresentando uma 

ponta de cheia de período de retorno de 5 000 anos de cerca de 22 000 m3/s. 

As cheias de maior caudal duram mais de duas semanas, podendo atingir um mês a mês e meio, podendo 

ocorrer entre a segunda quinzena de Janeiro e a primeira semana de Março. 
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5. Topologia do sistema a estudar 

O sistema a estudar, no domínio da modelação hidráulica é o representado na Figura 5.1. Este sistema 

encontra-se balizado entre as albufeiras de Kariba e de Cahora Bassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Esquema do sistema a analisar 

6. Implementação da monitorização meteorológica e hidrométrica 

6.1 - Informação hidrológica obtida via satélite 

A avaliação das disponibilidades de água de uma região ou a caracterização de situações hidrológicas extremas, 

como as secas e as cheias, é função da existência de dados de monitorização meteorológica. Assim, estes 

dados são um factor crucial para uma completa e adequada realização dos estudos hidrológicos. No entanto, 

são frequentes as situações de deficiência ou inexistência de dados devido à vastidão de certos países, à falta 

de recursos dedicados à monitorização ou à ocorrência de guerras e conflitos. O problema assume ainda mais 

relevância quando o estudo hidrológico trata bacias hidrográficas internacionais, já que nesta situação a forma 

de colectar e tratar os dados é feita de forma diferente de país para país e, ainda pela facto, de alguns países 

terem consciência da importância de uma boa rede de monitorização hidrológica e outros, ou não têm essa 

consciência, ou encontram-se com problemas mais prementes que não lhes permitem investir na monitorização 

meteorológica. 
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De acordo com o referido e de forma a ultrapassar alguns dos problemas anteriores o uso de estimativas 

baseadas em monitorização remota ou em modelação meteorológica, devidamente calibradas, pode constituir 

uma solução para este tipo de problemas, colmatando as lacunas de dados provenientes das redes de 

observação in situ. A integração de fontes convencionais e não convencionais de dados (e.g. informação de 

satélite e de modelos meteorológicos) e a utilização de modelos hidrológicos robustos permite diminuir a 

incerteza associada à modelação hidrológica. 

Existem, hoje em dia, alguns produtos que que fornecem estimativas da precipitação tendo por base informação 

de aparelhos de detecção remota instalados em satélites da NASA, da Eumetesat, entre outros (ver Quadro 6.1). 

Estes produtos usam sensores na banda do infravermelho (IR) e na banda do micro-ondas (MW). Os satélites 

geosestacionários trabalham, essencialmente na banda do IR, fornecendo bons resultados em termos temporais 

já que apresentam um baixo período de revolução, cerca de 15 min, mas um não tão bom resultado espacial, já 

que se localizam a uma altitude muito elevada, numa zona denominada Cinturão de Clarke. No que diz respeito 

ao MW, estes sensores encontram-se a bordo de satélites de órbita polar ou oblíqua, que se encontram a uma 

altitude entre os 400 km e os 1 200 km. As MW reagem com os higrómetros e com os cristais de gelo pelo que 

fornecem boas estimativas da precipitação. No entanto, e dada a baixa altitude dos satélites o período de 

revolução é de cerca de 3 horas, pelo que a cobertura temporal é pior do que a dos sensores que trabalham na 

banda do IR. 

Quadro 6.1 

Características dos principais satélites para estimativa de precipitação hidrológico 

Satélite Tipo de Orbita Altitude 

(km) 

Resolução espacial 

(km) 

Entidade 

Responsável 

Abrangência 

GOES Geoestacionária 35 800 1,0 / 4,0 / 8,0 NOAA 1/3  da Sup. Terrestre 

METEOSAT Geoestacionária 35 800 2,5 / 5,0 EUMETSAT 42 % da Sup. Terrestre 

NOAA Polar 833 1,10 NOAA/NASA Global 

TERRA Polar 705 0,25 / 0,50 / 1,00 NASA Global 

TRMM Polar 403 2,10 / 4,30 / 5,00 NASA Global 

Fonte: http://www.noaa.gov, http://trmm.gsfc.nasa.gov , http://www.eumetsat.de, http://www.goes.noaa.gov e http://www.arm.gov/xds/static/gms.htm 

 

De forma a obter a melhor informação possível da precipitação os produtos existentes conjugam a informação 

proveniente de vários satélites (vários sensores) e a informação in situ. Certos produtos ainda utilizam 

informação proveniente de modelos meteorológicos e de modelos de reanálise climática. 

De entre os produtos existentes no mercado (Pombo, S. et al., 2012) salientam-se o TMPA do Tropical Rainfall 

Measuaring Mission (TRMM), o Global Precipitation Climatology Project (GPCP), o  CMORPH, CPC morphing 

tecnhique e o PERSIANN-CCS, Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information que utiliza redes 

neurais. 
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O TMPA do TRMM apresenta uma resolução temporal de 3h e uma resolução espacial de 0,25º x 0,25º e 

apresenta dados desde novembro de 1998. O PERSIANN e O CMORPH apresentam a mesma resolução 

temporal, no entanto são produtos mais recentes pelo que a dimensão das suas séries é bem mais pequena. O 

GPCP apresenta uma resolução espacial muito mais grosseira em virtude dos dados apresentarem uma 

definição 2,5º x 2,5º, no entanto as suas séries de registos datam de 1979. Uma desvantagem deste produto é 

que a discretização temporal é mensal. 

 

6.2 - Descrição do sistema de recolha e processamento de dados 

 

6.2.1 – Funções e configuração 

O sistema de recolha e processamento de dados é um sistema distribuído que torna possível a visualização, 

análise e processamento dos dados recolhidos pelas sondas de medição do nível de água. 

A recolha de dados é feita em locais específicos, indicados geograficamente no mapa do Anexo IV, onde serão 

instaladas estações de medição de nível da água e de transmissão de dados. Eventualmente, na fase de 

Projecto de Execução poderão ser previstas medições de parâmetros meteorológicos como por exemplo a 

precipitação. A configuração destas estações está indicada nas figuras constantes neste capítulo.  

A informação sobre o nível é processada através de um sistema de telecomunicações, baseado em tecnologia 

Vsat, para o sistema de supervisão dedicado, a instalar no Centro de Comando da HCB, na Subestação do 

Songo. 

6.2.2 - Descrição do sistema - Topologia (Diagramas) 

O sistema está estruturado para uma topologia em estrela, composto por uma Unidade Principal (UP) e dez 

Unidades Remotas (UR). Poderá incluir um número mais elevado de UR’s. 

Na UR, além de uma memória para os dados locais (para um período pré-determinado) está um módulo de 

recolha de dados e um módulo de notificação de alarmes (via sistema central e com indicação luminosa local). 

Na UP está localizada a base de dados, onde é centralizada toda a informação recolhida de todas as UR’s.  

Os módulos da UP têm as seguintes funcionalidades: 

(i) Módulo de recolha de dados 

• Recolha dos dados locais (ex: nível de água) – ver Anexo IV 

• Recolha de dados meteorológicos (informação do exterior) 

• Recolha de dados de Caudal do Rio Zambeze (informação do exterior) 

• Tem grande flexibilidade no interface de recolha de dados 

(ii) Módulo de sincronização 

• Sincroniza os dados das Unidades remotas com a Unidade Principal (Base de dados) 
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• Sincroniza os alarmes gerando a sua notificação em conformidade com os processos 

definidos 

 

(iii)  Módulo das Vistas em tempo Real 

• Vista da zona monitorizada 

• Vista geral da Albufeira 

• Vista do sistema 

• Vistas editáveis com configuração simples, com “drag and drop”. 

 

(iv) Módulo de Gestão de produção 

• Mediante os valores de medição do nível, o módulo poderá interagir com os sistemas de 

controlo da produção com o objectivo de optimização da mesma. 

 

(v) Módulo de Relatórios 

• Capacidade de criar relatórios personalizados com medidas em tempo real e dados 

agregados (média e variação do nível, caudal calculado, histórico de caudal e nível, previsão 

de caudal e de produção – através da correlação de dados meteorológicos e dados externos 

do caudal do rio Zambeze, etc…) 

• Avaliação e registo da disponibilidade do sistema 

• Resultados em formato gráfico e tabela 

• Possibilidade de exportar informação para Microsoft Excel (.xls) e Adobe PDF (.pdf) 

 

. 

(vi) Módulo de gestão de alarmes  

•  Diferentes níveis/tipo de utilizador, para recepção de alarmes e pedidos de informação 

•  Virtualmente sem limite de alarmes nem de utilizadores 

•  Ficheiro de histórico extensivo – todas as mensagens recebidas e enviadas são registadas 
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Figura 6.1 – Topologia de Ligações 
 

 

 

 

Figura 6.2 – Topologia Global 
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Figura 6.3 – Esquema dos fluxos de dados 
 

A Unidade remota é constituída por: 

• Um quadro com protecção IP65 

• Um painel solar para alimentar a UR e carregar as baterias 

• Um sistema de baterias para alimentar a UR e assegurar o seu funcionamento em caso de 

falha da alimentação do painel solar (autonomia de 48 horas) 

• Uma sinalização luminosa exterior para informação de estado da UR 

• Um Autómato / Data logger 

• Dois sensores de nível (um ultra sónico e um piezoresistivo) 

Descrição do Autómato 

O autómato adquire os sinais analógicos, disponibiliza as medidas em tempo real, e gere o armazenamento das 

médias das medidas em intervalos de integração de 10 minutos.  

Serão disponibilizadas, em zonas de memória previamente definidas, as medidas em tempo real, as médias do 

próprio dia e do dia anterior. No final de cada dia é gerado um ficheiro com as médias analógicas dos 10 minutos 

(intervalo de integração) e um ficheiro com os alarmes com uma temporização para serem validados.  
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O Autómato será dimensionado para: 

• Aquisição de 6 sinais analógicos de 4 a 20mA, ou 0 a 10Vdc; 

• Aquisição de 6 sinais digitais a relé de 24Vdc. 

• Comunicação por Ethernet. 

• Cartão de memória com capacidade de armazenamento para 1 Mês (ajustável ao tempo de 

intervenção/reparação pós avaria). 

Comunicações do Autómato 

• O PLC a instalar estará equipado com uma carta de rede TCP / IP que suporta comandos 

FINS e o protocolo FTP. Os comandos Fins são utilizados na leitura dos dados em tempo 

real, e o FTP para a transferência dos ficheiros “CSV”.  

6.2.3 - Suporte de comunicações 

O sistema está preparado para trabalhar nas condições mais adversas inerentes ao tipo de local. Dependente 

das condições encontradas, o sistema será instalado em linha com os constrangimentos existentes. 

• Trata-se de equipamento industrial capaz de suportar as condições existentes. 

• Telecomunicações com uma maior latência (ex.: Vsat). 

• Sob condições de telecomunicações instáveis o Scada tem a capacidade de controlar e 

garantir que os dados são enviados com segurança. 

Para o tipo de localizações previsíveis será considerada a seguinte soluções de telecomunicações: 

• Vsat (latência na ordem dos 2s). 

6.2.4 - Fase de projecto 

• Na fase de projecto de execução será detalhado o plano aplicável. 

6.2.5 - Fase de operação 

• Relatórios tipo 

• Informação de defeitos 

• Informações de produção 

• Relatórios periódicos 

6.2.6 - Formação de pessoal operador 

• Formação da equipa de Engenharia 

�Sistema Scada (operação, monitorização, configuração e gestão) 

�Sistemas de Telecomunicação (operação e configuração e planeamento) 

�UR (operação, programação e concepção) 
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• Formação de Operadores 

�Sistema Scada (operação e monitorização) 

�Sistemas de Telecomunicação (operação e manutenção) 

�UR (operação e manutenção) 

• Formação dos quadros de Coordenação/Supervisão 

�Sistema Scada (gestão avançada) 

6.2.7 – Terminologia 

A terminologia utilizada é a que a seguir se apresenta: 

• UR – Unidade Remota 

• UP – Unidade Principal 

• TCP/IP  – Protocolo de comunicação mais usado nas redes globais (Transmission Control 

Protocol e Internet Protocol); 

•  FTP - Protocolo de transferência de arquivos (File transfer protocol);  

• FINS - Protocolo de comunicação para troca de informação entre redes; 

• Latência – tempo de resposta da comunicação. 

• Vsat – Sistema de telecomunicações que usa como meio de transmissão a tecnologia 

Satélite. (very small aperture terminal ) 

• VPN - Rede privada virtual é uma rede de comunicações privada construída em cima de uma 

rede de comunicações pública. (Virtual Private Netwrok). 
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Figura 6.4 – Estrutura e sistema de medição, recolha e transmissão de dados 
Implantação em margem normal e implantação em rocha 



ENERMOZ  
  

Supervisão e Controlo dos Níveis da Albufeira  20 
Outubro 2012 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6.5 – Estrutura e sistema de medição, recolha e transmissão de dados 

Vistas laterais, de frente e detrás 
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Comprimento da plataforma – 4 m 

Largura da plataforma – 0,8 m 

Altura da escada – 6 m 

Altura de instalação da antena p/ satélite – 3 m 
 

 

Figura 6.6 – Estrutura e sistema de medição, recolha e transmissão de dados 

Configuração e dimensões de referência 
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7. Levantamentos Topográficos e Batimétricos 

O conhecimento base da topografia do leito e vale onde se desenvolve o rio e a albufeira foi obtido, inicialmente, 

a partir de mapas regionais às escalas 1:250 000 e 1:50 000, anteriores ao enchimento da albufeira, tendo por 

base as cartas militares existentes. 

Em Agosto 2012, foram realizados levantamentos batimétricos, com equipamento SONAR, em sete secções da 

albufeira, nos locais indicados no mapa constante no Anexo III. 

Os resultados obtidos na batimetria das secções referidas foram comparados com os perfis respectivos desses 

locais, previamente calculados a partir de cartografia à escala 1:50 000 e, corrigidos posteriormente com a 

metodologia apresentada no Capítulo 9 (ponto 9.3), referente à Modelação Hidráulica. Os resultados obtidos 

foram bastante satisfatórios e suficientemente próximos para a coerência que era necessária obter para a 

utilização no modelo hidráulico (Figura 7.1). 

 

 

Figura 7.1 – Comparação dos perfis transversais. Levantamento (SONAR) e Cartografia 

 

Os resultados atingidos nesta dupla informação obtida nas secções analisadas permitiu estabelecer o grau de 

confiança suficiente para validar a modelação de outras secções da albufeira.  

A batimetria, realizada com um SONAR - GARMIN 720 S, é apresentada nas Figuras 7.2 a 7.6. O SONAR foi 

instalado num barco e foi realizado o circuito fluvial correspondente às imagens que se apresentam. 
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Figura 7.2 – Equipamento SONAR - GARMIN 720 S 

 

 

 

Figura 7.3 – Exemplo do percurso de uma secção transversal da albufeira 
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Figura 7.4 – Exemplo de valores indicados 

 

 

 

Figura 7.5 – Equipamento de SONAR instalado no barco 
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Figura 7.6 – Modo de instalação da sonda de medição do SONAR (submersa) 

8. Modelação Hidrológica 

8.1 - Introdução 

A modelação hidrológica da bacia hidrográfica do rio Zambeze foi efectuada com base nos programas 

hidrológicos desenvolvidos pelo Exército dos EUA Corps of Engineers.  

O modelo de simulação hidrológica HEC-1 é o primeiro de uma série de programas hidrológicos desenvolvidos 

pelo Exército dos EUA Corps of Engineers. Este programa de simulação hidrológica pretende representar a 

relação precipitação-escoamento numa bacia hidrográfica, incluindo reservatórios e, também, permite simular os 

efeitos do amortecimento de ondas de cheia em albufeiras criadas por barragens. O programa permite a escolha 
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de diferentes métodos de simulação dos processos hidrológicos envolvidos na transformação da precipitação em 

escoamento. 

O modelo de simulação hidrológica HEC-5 (Simulação de Controle de Cheia e Sistemas de Conservação) foi 

desenvolvido com o objectivo de analisar e apoiar o planeamento e tomada de decisão de medidas de controle 

de cheias e inundações numa bacia hidrográfica. O programa pode ser usado para avaliar as políticas de gestão, 

bem como o dimensionamento dos reservatórios e os seus volumes de controle de cheia. Pode também ser 

utilizado em tempo real, durante um episódio de cheia para gerir o reservatório a fim de encontrar um 

compromisso razoável entre a administração da cheia e os fins de conservação.  

A simulação dos processos de formação de cheias permite gerar hidrogramas de cheia associados a eventos de 

precipitação registados ou sintéticos com vários períodos de retorno. 

As funções usadas nos modelos de simulação baseiam-se em relações matemáticas que têm por objectivo 

representar os processos hidráulicos, meteorológicos e hidrológicos que se estabelecem numa bacia 

hidrográfica, e que levam à transformação da precipitação total em precipitação útil e posterior transformação 

desta em escoamento superficial. 

Nos modelos de simulação o excesso de precipitação, ou seja, a parcela de precipitação responsável pelo 

escoamento superficial (precipitação útil), é determinada subtraindo à precipitação total, em cada intervalo de 

tempo de simulação, as perdas de precipitação, onde estão englobadas a infiltração e a retenção superficial. A 

retenção superficial corresponde à fracção da precipitação que é interceptada, armazenada nas depressões do 

solo ou à que passa ao estado de vapor antes de atingir o solo. 

Estes modelos permitem simular a formação, propagação e amortecimento de cheias em bacias hidrográficas 

complexas, através da decomposição da bacia hidrográfica num sistema de elementos funcionais dos processos 

envolvidos na formação, propagação e amortecimento de cheias. No modelo podem ser utilizados vários 

métodos de simulação da formação, propagação e amortecimento de cheias, seleccionados com base na 

informação disponível. Os elementos funcionais que constituem o modelo são os seguintes: 

• sub−bacia e segmentos de bacia hidrográfica: formação de cheias resultantes da aplicação de 

hietogramas de precipitação (em princípio, será aplicado o método de Clarke para a obtenção dos 

hidrogramas de cheia); 

• leito ou canal: propagação de cheias (em princípio, será aplicado o método de Muskingum ou o 

método cinemático); 

• albufeira/reservatório: amortecimento de cheias (em princípio, será aplicado o método de Puls 

modificado). 

Os elementos funcionais são ligados por nós, que podem ser simples quando ligam um elemento de montante 

com um elemento de jusante, ou múltiplos, quando ligam vários elementos de montante (por composição dos 

respectivos hidrogramas de cheia) a um elemento de jusante. 

Os parâmetros dos elementos do tipo sub-bacia e segmento de bacia hidrográfica referem-se a: 
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• perdas de precipitação, correspondentes à parte da precipitação que se perde por 

evapotranspiração, infiltração profunda e retenção superficial; a parte restante, o excesso de 

precipitação, dá origem ao escoamento superficial directo; 

• tempo de resposta, correspondente ao tempo médio de percurso do excesso de precipitação, desde 

os pontos onde ocorre (distribuídos sobre a área da bacia hidrográfica) e a secção terminal do 

elemento, sendo considerado, agregadamente, como o tempo que medeia entre o centro de 

gravidade do hietograma do excesso de precipitação e a ponta do hidrograma de cheia; 

• escoamento intermédio (ou hipodérmico) e escoamento de base, correspondente ao escoamento 

resultante do esgotamento das reservas sub−superficiais (correspondente à parte não saturada do 

solo) e das reservas subterrâneas (correspondente à parte saturada do solo). 

Os parâmetros do método de simulação da propagação de cheias no leito da do rio são os seguintes: 

• comprimento do leito; 

• declive médio do leito; 

• rugosidade do leito (especificado pelo coeficiente de Manning); 

• secção transversal média: forma e dimensões. 

Os parâmetros do método de simulação do amortecimento dos hidrogramas de cheia na albufeira são os 

seguintes: 

• características geométricas da albufeira, expressas pelos volumes armazenados em função dos 

níveis; 

• características de vazão dos evacuadores de cheias, expressos pelos caudais descarregados em 

função dos níveis; 

• condições iniciais (níveis na albufeira). 

Assim, o estudo do amortecimento das cheias será baseado no método das diferenças finitas, utilizando a 

equação da continuidade: 

Q ∆t = D ∆t + ∆V 

em que é: 

Q − caudal afluente; 

D − caudal descarregado; 

∆V − variação do volume na albufeira; 

∆t − intervalo de tempo. 

Para a curva de vazão dos evacuadores de cheias, sem comportas, adoptar-se-á a expressão geral: 

Q c g L H= 2 3/2

 

em que é: 
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Q − caudal evacuado (m3/s); 

c − coeficiente de vazão (-) 

g  − aceleração da gravidade (m/s2); 

L  − desenvolvimento equivalente da crista da soleira (m); 

H  − carga sobre a crista (m). 

A partir das séries de registos das estações hidrométricas proceder-se-á à análise da distribuição de frequências 

de caudais de cheia e serão aplicados métodos estatísticos, designadamente: 

• análise da aleatoriedade da série de registos, tendo-se verificado que a série de registos é aleatória; 

• análise de valores discordantes na série de registos; 

• aplicação da distribuição generalizada de extremos, com os parâmetros estimados pelos métodos 

da máxima verosimilhança e dos momentos ponderados de probabilidade, para obtenção de 

previsões de caudais de cheia com diferentes períodos de retorno, e os respectivos intervalos de 

confiança. 

8.2 – Objectivo 

O objetivo do estudo hidrológico a realizar na bacia hidrográfica do rio Zambeze, entre os aproveitamentos de 

Kariba e Cahora Bassa, tem por objetivo a obtenção de hidrogramas de onda de cheia nos seus principais 

afluentes, localizados nas suas margens direita e esquerda, de forma a analisar a influência dos mesmos no 

nível da albufeira de Cahora Bassa. 

Existem vários afluentes (Figura 8.1) em ambas as margens mas os com maior relevo são, na margem 

esquerda, os rios Kafue e Luangwa e, na margem direita o rio Hunyani. 

 

 

Figura 8.1 – Afluentes do rio Zambeze entre Kariba e Cahora Bassa  
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No que diz respeito ao estudo hidrológico do rio Kafue o mesmo não será efetuado já que o hidrograma de onda 

de cheia está dependente do modo de operação do aproveitamento localizado no referido rio. 

Por outro lado, salienta-se que os estudos hidrológicos realizados estão fortemente condicionados com os dados 

hidrológicos existentes e disponíveis nas bacias hidrográficas em estudo. Verifica-se que os mesmos são parcos 

e recomenda-se a que, no futuro, seja criada uma rede de monitorização dos recursos hídricos que possibilite a 

realização de estudos em tempo real e de planeamento nas bacias hidrográficas respetivas. 

8.3 - Dados  

8.3.1 - Precipitação 

Na Figura 8.2 apresenta-se a rede udométrica na área da bacia hidrográfica do rio Zambeze, elaborada tendo 

por base os dados provenientes da ARA-Zambeze e do National Oceanic and Atmospheric Administration Global 

Surface Summary of Day, NOAA-GSOD (http://www.ncdc.noaa.gov/cgi-bin/res40.pl?page=gsod.html). 

A Figura 8.3 apresenta-se com cariz indicativo dos dados disponíveis na bacia hidrográfica. Particularmente para 

a Zâmbia e para o Zimbabwe, não há garantias de que as estações de medição assinaladas correspondam a 

todas as estações meteorológicas ou postos udométricos com registos. Por outro lado, falhas e erros de 

medição são comuns sendo ainda que algumas séries temporais são referentes a períodos muito curtos, por 

vezes de apenas um par de anos e, consequentemente, de utilidade reduzida para efeitos do presente estudo. 

Devido à escassez de dados ou à dificuldade da sua obtenção conveniente tem-se recorrido, por vezes, a  

estimativas de precipitação obtidas através de detecção remota. No caso da bacia hidrográfica do rio Zambeze, 

podem destacar-se cinco produtos de estimativas da precipitação por satélite, ou seja 

 

• Tropical Rainfall Measuring Mission, TRMM (http://trmm.gsfc.nasa.gov); 

• FEWS/NOAA CPC RFE 2.0 (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/fews/rfe.shtml); 

• NOAA CPC Morphing Technique, CMORPH (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/janowiak/cmorph_description.html); 

• Precipitation Estimation from Remote Sensing Information using Artificial Neural Network, PERSIANN 

(http://chrs.web.uci.edu/persiann); 

• Global Satellite Mapping of Precipitation, GSMaP (http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP_crest). 
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Figura 8.2 – Cobertura de medições de precipitação na área da bacia  

Fontes: ARA-Zambeze e National Oceanic and Atmospheric Administration Global Surface Summary of Day (NOAA-GSOD) 

Estudos já realizados com os cinco produtos referidos anteriormente mostram que os dois primeiros apresentam 

melhores resultados e melhor adaptabilidade à bacia hidrográfica do rio Zambeze. Em particular, o produto 

TMPA 3B42, e o produto TMPA 3B42 RT, associados à TRMM, são especialmente interessantes devido aos 

bons resultados obtidos e, no caso do TMPA 3B42 RT, à disponibilidade de medições quase em tempo real, isto 

é, com apenas 6 horas de atraso. Na Figura 8.3 ilustram-se as isolinhas da precipitação média anual na bacia de 

acordo com o produto TMPA 3B42 (versão 6). 

 

 

 

Figura 8.3 – Isolinhas da precipitação média anual (mm) sobre a bacia hidrográfica no período de 1998 a 2009  
Fonte: Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM); produto TMPA 3B42 V6 
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Por outro lado o produto TMPA 3B42 permite obter séries temporais de precipitação máxima diária e sub-diária 

que são necessárias aquando da análise de caudais de cheia. 

Na área da bacia hidrográfica do rio Zambeze localizada em Moçambique existem as curvas IDF que distinguem 

quatro zonas climáticas na referida região. Para cada uma das áreas são propostas curvas IDF para os períodos 

de retorno de 2 a 50 anos.  

8.3.2 - Escoamentos 

A rede hidrométrica existente na bacia hidrográfica do rio Zambeze representa um dos principais desafios à 

realização de estudos hidrológicos. Na Figura 8.4 apresenta-se a cobertura hidrométrica da bacia hidrográfica 

tendo por base informação obtida junto de várias fontes, nomeadamente da HCB, da ZRA, do Department of 

Water Affairs da Zâmbia e do Global Runoff Data Centre (GRDC) e da ZESCO. A base de dados global do 

GRDC é de fácil acesso (http://www.bafg.de/GRDC/EN/Home/homepage_node.html). 

 

 

Figura 8.4 – Cobertura de medições de caudal na área da bacia 

Fontes: HCB, ZESCO, ZRA, Global Runoff Data Centre (GRDC) e Department of Water Affairs da Zambia (DWA) 

Na Figura 8.4 não se apresentam todas as estações de medição de caudal, faltando referenciar, nomeadamente, 

algumas estações hidrométricas em Angola e Moçambique. No entanto, e para o estudo em apreço as mesmas 

não apresentam qualquer relevância. 

Importa salientar que muitas das referidas estações existentes na bacia hidrográfica correspondem a séries 

“antigas”, curtas, não calibradas, ou com falhas relevantes. No caso das séries de caudais o caso ainda é mais 

grave do que no caso das séries de precipitações. 

Não obstante, para além das séries diárias em Kariba e Cahora Bassa, é possível destacar registos 

potencialmente relevantes para o presente trabalho, nomeadamente o Zambeze em Matundo-Cais, a jusante de 

Cahora Bassa (Figura 8.5), o rio Kafue em Itezhi-Tezhi (antes e após a construção da barragem, Figura  8.6), a 
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montante de Kariba, o rio Zambeze em Katima Mulilo (Figura 8.7) e em Senaga (Figura 8.8), o rio Luangwa em 

Mfuwe (Figura 8.9) e o rio Hunyani em Mangula Mine Weir (Figura 8.10). 

 

 

Figura 8.5 – Caudal diário do rio Zambeze em Matundo-Cais 
Fonte: GRDC 

 

 

 

Figura 8.6 – Caudal diário do rio Kafue em Itezhi-Tezhi 
Fonte: GRDC 
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Figura 8.7 – Caudal diário do rio Zambeze em Katima Mulilo, a montante da confluência com o rio Chobe 
Fonte: GRDC 

 

 

 

Figura 8.8  – Caudal diário do rio Zambeze em Senaga, a jusante das planícies Barotse 
Fonte: GRDC 
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Figura 8.9 – Caudal diário do rio Luangwa  em Mfuwe 
Fonte: GRDC 

 

 

 

Figura 8.10 – Caudal médio diário mensal do rio Hunyani em Mangula Mine Weir 
Fonte: GRDC 
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8.4  - Rio Luangwa 

8.4.1 - Características Gerais 

A bacia hidrográfica na secção do rio Luangwa na secção de confluência com o rio Zambeze (Figura 8.11) tem, 

aproximadamente à cota 260 m, uma área de 146 060 km2 e um perímetro de 2 703 km, de acordo com o 

traçado da mesma em ArcGis com base no modelo HydroSHEDS (Hydrological data and maps based on SHuttle 

Elevation Derivatives at multiple Scales), que é um modelo digital do terreno (MDT) com uma quadrícula de 

aproximadamente 100x100 m baseado na missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) da NASA. 

 

.  

 

Figura 8.11 – Bacia Hidrográfica do rio Luangwa 

A bacia hidrográfica apresenta uma forma alongada e pouco recortada de acordo com os valores obtidos para o 

fator de forma e índice de compacidade de Gravelius, cujos valores são de 0,13 e 1,98, respetivamente. A 

relação entre os lados do retângulo equivalente é de 2,51. 

O rio Luangwa é o curso de água principal que percorre longitudinalmente a bacia hidrográfica, desde a 

nascente, nas montanhas Mafinga e Liloda, no nordeste da Zambia, perto das fronteiras com a Tanzânia e o 

Malawi a uma altitude de cerca de 1 500 metros. O seu percurso é fundamentalmente segundo a direção NE-

SW, até à confluência com o rio Lunsemfwa. Perto de Mfuwe, onde se localiza a estação hidrométrica, o rio 

atravessa um vale que atinge 100 km de largura, através do qual os caudais fluviais criam lagos durante a 

estação seca, em algumas zonas. A cerca de 945 km da nascente o rio Luangwa conflui com o rio Lunsemfwa 
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(afluente da margem direita do rio Luangwa) e inflete para o sul, seguindo esta direção até à confluência com o 

rio Zambeze. 

O comprimento do rio Luangwa é de cerca de 1 047 km e o respetivo declive médio é de 0,080 %.  

Tendo em consideração a forma da bacia hidrográfica, a sua rede hidrográfica, a secção onde existem medições 

hidrométricas, apresenta-se na Figura 8.12 o modelo utilizado para o cálculo dos caudais de cheia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.12 –  Modelo simplificado para o cálculo dos caudais de cheia na  
bacia hidrográfica do rio Luangwa 

O modelo apresentado é constituído por 

- sub-bacia hidrográfica do rio Luangwa até à secção da estação hidrométrica de Mfuwe; 

- segmento de bacia hidrográfica no rio Luangwa entre a estação hidrométrica e a confluência com o rio 

Lunsemfwa; 

- sub-bacia hidrográfica do rio Lunsemfwa até à confluência com o rio Luangwa; 

- segmento de bacia hidrográfica no rio Luangwa entre a confluência dos rios  Luangwa e Lunsemfwa até 

ao rio Zambeze. 

8.4.2 - Tempo de concentração 

O tempo de concentração das sub-bacias hidrográficas foi calculado por aplicação da fórmula de Temez, que 

exprime o tempo de concentração da bacia hidrográfica, tC (em horas), em função das características 

fisiográficas respectivas, e que é dado pela seguinte expressão: 
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onde L é o comprimento da linha de água, em km, e Sm o declive médio da linha de água principal.  O tempo de 

resposta das sub-bacias hidrográficas, tR, é expresso em função do tempo de concentração e é dado pela 

seguinte expressão: 

                  tR = 0,6 tC 

Os tempos de concentração obtidos foram de 145 h e de 87,4 h, respetivamente, para as bacias hidrográficas do 

rio Luangwa (secção S1) e do rio Lunsemfwa (secção S3). 

8.4.3 - Precipitações intensas 

As precipitações intensas foram calculadas tendo por base os valores obtidos do algoritmo TMPA 3B42 do 

TRMM. Assim, para as áreas em análise foram obtidos a partir da base de dados da NASA os valores da 

precipitação em 3 horas, entre os anos de 1998 e 2009. Com base nos referidos valores foram calculadas as 

séries de precipitações máximas em 24 h, nas bacias hidrográficas. 

No Quadro 8.1 apresentam-se as séries de precipitações máximas em 24 h para as sub-bacias hidrográficas nas 

secções S1 e S2, bem como para os segmentos de bacia hidrográfica. 

QUADRO 8.1 
PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS EM 24 H OBTIDAS DO ALGORITMO TMPA 3B42 

(VALORES EM MM) 
 

Ano Sub-Bacia S1 Sub-Bacia S3 Seg. de Bacia 

1998 28.3 25.0 23.6 

1999 20.5 29.8 31.7 

2000 30.1 60.3 58.8 

2001 33.2 39.8 38.5 

2002 35.4 42.1 42.6 

2003 21.7 23.1 25.9 

2004 31.8 70.6 70.8 

2005 20.0 26.3 26.0 

2006 34.3 26.1 29.1 

2007 19.3 27.7 33.6 

2008 34.6 40.6 34.4 

2009 25.3 44.7 48.4 

Média 27.9 38.0 38.6 

Desvio-padrão 6.22 14.99 14.41 

Máximo 35.4 70.6 70.8 
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Para o cálculo de precipitações intensas com durações inferiores e superiores a 24 h foram utilizados os rácios 

propostos por Bell, 1969 (Generalized Rainfall-Duration-Frequency Relationship,” Journal of Hydraulic Division.) 

e as curvas IDF propostas para Moçambique para as regiões A, B e C. 

8.4.4 - Dados Hidrométricos existentes 

No rio Lwangua existe a estação hidrométrica de Mfuwe cuja bacia hidrográfica corresponde a cerca de 41 % da 

bacia total do rio Lwangwa. A sua bacia hidrográfica será, a priori, a que na conjuntura total da bacia hidrográfica 

do referido rio, a que gera menor caudal por unidade de área pelo facto de as suas precipitações serem 

inferiores à bacia hidrográfica que se localiza geograficamente a sul da referida secção. 

No Quadro 8.2 apresenta-se a série de caudais máximos diários anuais no período com observações e algumas 

características estatísticas intrínsecas da série em análise. Ressalva-se que os anos de 1978 a 1982 foram 

eliminados por apresentarem poucos registos. 

QUADRO 8.2 
CAUDAIS MÁXIMOS DIÁRIOS NA EH DE MFUWE, RIO LUANGWA 

(VALORES EM M
3
/S) 

 

Ano Caudal  Ano Caudal  

1978 54.70 1990 988.36 

1979 315.22 1991 866.45 

1980 303.76 1992 776.08 

1981 298.82 1993 1 118.72 

1982 292.13 1994 706.45 

1983 242.10 1995 1 134.99 

1984 1 136.55 1996 994.14 

1985 940.25 1997 1 126.821 

1986 1 129.04 1998 1 140.218 

1987 1 010.75 2001 1 062.37 

1988 1 100.58 2005 171.09 

1989 1 091.60 2006 857.59 

Média 926.0 

Desvio-padrão 284.9 

Coef.Variação 0.308 

Coef. Assimetria -1.88 

Coef. Curtose 3.01 

Máximo 1 140.22 

Mínimo 171.09 
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Existem vários modelos probabilísticos que de acordo com as características intrínsecas mais vulgarmente 

patentes nas amostras de certas variáveis hidrológicas, se adequam melhor a essas variáveis. A previsível 

adequação de alguns modelos às referidas variáveis hidrológicas decorre, quer de considerações teóricas, quer 

de certas características de forma das distribuições de probabilidades, com ênfase, para as referentes à 

assimetria. Em geral, as distribuições log-Normal, de Gumbel para máximos, Pearson III, log-Pearson III e 

Generalizada de Valores Extremos (GEV) são normalmente aplicadas a séries de caudais instantâneos máximos 

anuais. Na Figura 8.13, apresenta-se o ajustamento de várias leis estatísticas à referida série de caudais 

instantâneos máximos anuais, verificando-se que a lei GEV apresenta o melhor ajustamento à série de valores 

observados.  

  

 

 

Figura 8.13 – Valores observados dos caudais máximos diários e ajustamento estatístico.  
EH Mfuwe, rio Luangwa 

8.4.5 - Modelo de simulação (hec-hms) 

A avaliação dos caudais de ponta de cheia e dos respetivos hidrogramas foi efetuada com base no Modelo de 

Simulação Hidrológica HEC-HMS do U.S. Corps of Engineers. O modelo tem por objetivo a simulação do 

escoamento superficial que resulta da precipitação, representando a bacia hidrográfica como um sistema 

interdependente de componentes (vide Figura 8.12). 

O resultado final do processo de simulação é o cálculo dos hidrogramas de escoamento direto para várias bacias 

e sub-bacias e hidrogramas do escoamento em diversas localizações na bacia hidrográfica. 

A validação dos resultados obtidos no modelo de simulação teve por base os registos de caudais máximos 

diários na estação hidrométrica de Mfuwe, secção S1.  
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8.4.6 - Hidrogramas de onda de cheia

De acordo com o definido nos pontos anteriores, apresenta

das simulações efetuadas com base no modelo de simulação hidrológica HEC

apresentam-se os hidrogramas de cheia obtidos em cada uma das secções

SÍNTESE DE RESULTADOS

Secção 

Hydrograph at Luangwa, Estação Hidrométrica

Hydrograph at Luangwa confluência Lunsemfwa

Hydrograph at Lunsemfwa confluência Luangwa

Combined at Jusante confluência Luangwa/Lunsemfwa

Hydrograph at Luangwa confluência Zambeze

 

Figura 8.14

 

Para uma rápida estimativa de caudais de ponta de cheia em outros afluentes do rio Zambeze localizados na 

sua margem esquerda e, cujas bacias não têm o peso da bacia hidrográfica do rio Luangwa apresentam

Quadro 8.4 os valores dos caudais específicos

Supervisão e Controlo dos Níveis da Albufeira  

Hidrogramas de onda de cheia 

efinido nos pontos anteriores, apresenta-se no Quadro 8.3 a síntese de resultados resultante 

das simulações efetuadas com base no modelo de simulação hidrológica HEC-HMS e na Figura 

se os hidrogramas de cheia obtidos em cada uma das secções analisadas.  

QUADRO 8.3 
ÍNTESE DE RESULTADOS DO MODELO DE SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA 

RIO LUANGWA 
 

Peak Flow 
(m3/s) 

Time of  
Peak 

Average flow for maximum period 

6 hour 24 hour

Hydrograph at Luangwa, Estação Hidrométrica 1 044.1 188.75 1043.48 1032.66

Hydrograph at Luangwa confluência Lunsemfwa 1 200.9 233.75 1200.26 1189.30

Hydrograph at Lunsemfwa confluência Luangwa 7 183.3 147.50 7174.79 7018.69

confluência Luangwa/Lunsemfwa 7 345.5 147.50 7336.95 7181.04

Hydrograph at Luangwa confluência Zambeze 8 570.3 152.50 8562.78 8405.52

8.14 – Hidrogramas de onda de cheia no rio Luangwa 

Para uma rápida estimativa de caudais de ponta de cheia em outros afluentes do rio Zambeze localizados na 

sua margem esquerda e, cujas bacias não têm o peso da bacia hidrográfica do rio Luangwa apresentam

4 os valores dos caudais específicos em cada uma das secções estudadas. 

 
 

40 

3 a síntese de resultados resultante 

HMS e na Figura 8.14 

Average flow for maximum period  
Basin área 

(km2) 24 hour 72 hour 

1032.66 955.06 70 275 

1189.30 1110.29 93 437 

7018.69 5843.16 44 809 

7181.04 6007.21 138 246 

8405.52 7084.67 146 060 

 

Para uma rápida estimativa de caudais de ponta de cheia em outros afluentes do rio Zambeze localizados na 

sua margem esquerda e, cujas bacias não têm o peso da bacia hidrográfica do rio Luangwa apresentam-se no 



ENERMOZ  

Supervisão e Controlo dos Níveis da Albufeira  41 
Outubro 2012 

QUADRO 8.4 
CAUDAIS ESPECÍFICOS EM VÁRIAS SECÇÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LUANGWA 

 

Secção 
Peak Flow 

(m3/s) 
Basin área 

(km2) 
Basin área 
(m3/s/km2) 

S1, Estação Hidrométrica 1 044.1 70 275 0.015 

S2, Luangwa confluência Lunsemfwa 1 200.9 93 437 0.013 

S3, Lunsemfwa confluência Luangwa 7 183.3 44 809 0.160 

S4, Jusante confluência Luangwa/Lunsemfwa 7 345.5 138 246 0.053 

S5, Luangwa confluência Zambeze 8 570.3 146 060 0.059 

 

8.5 - Rio Hunyani 

8.5.1 - Características Gerais 

A bacia hidrográfica na secção do rio Hunyani na secção de confluência com o rio Zambeze (Figura 8.15) tem, 

aproximadamente à cota 257 m, uma área de 25 154 km2 e um perímetro de 1 162 km, de acordo com o traçado 

da mesma em ArcGis com base no modelo HydroSHEDS da NASA. 

 

 

Figura 8.15 – Bacia Hidrográfica do rio Hunyani 

A bacia hidrográfica apresenta uma forma alongada e pouco recortada de acordo com os valores obtidos para o 

fator de forma e índice de compacidade de Gravelius, cujos valores são de 0,13 e 2,05, respetivamente. A 

relação entre os lados do retângulo equivalente é de 2,63. 

O rio Hunyani é o curso de água principal que percorre longitudinalmente a bacia hidrográfica, desde a nascente, 

em Chitungwiza a cerca de 17 km a sul de Harare no Zimbabwe a uma altitude de cerca de 1 510 metros. O seu 

percurso é nos cerca de 85 km iniciais segundo a direção SE-NW. A partir deste ponto e depois do lago de 

Mnyame o rio inflete e segue até à confluência com o Zambeze segundo a direção dominante S-N. 
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O comprimento do rio Hunyani é de cerca de 441 km e o respetivo declive médio é de 0,28 %.  

Tendo em consideração a forma da bacia hidrográfica, a sua rede hidrográfica (Figura 8.15), a secção onde 

existem medições hidrométricas apresenta-se na Figura 8.16 o modelo utilizado para o cálculo dos caudais de 

cheia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.16 –  Modelo simplificado para o cálculo dos caudais de cheia na  
bacia hidrográfica do rio Hunyani 

O modelo apresentado é constituído por 

- sub-bacia hidrográfica do rio Hunyani até à secção da estação hidrométrica de Mangula Mine Weir; 

- segmento de bacia hidrográfica no rio Hunyani entre a estação hidrométrica e a confluência com o rio 

Angwa; 

- sub-bacia hidrográfica do rio Angwa até à confluência com o rio Hunyani; 

- segmento de bacia hidrográfica no rio Hunyani entre a confluência dos rios  Hunyani e Angwa até ao rio 

Zambeze. 

 

8.5.2 - Tempo de concentração 

Os tempos de concentração obtidos foram de 56,9 h e de 56,7 h, respetivamente, para as bacias hidrográficas 

do rio Hunyani (secção S1) e do rio Angwa (secção S3). 

8.5.3 - Precipitações intensas 

No Quadro 8.5 apresentam-se as séries de precipitações máximas em 24 h para as sub-bacias hidrográficas nas 

secções S1 e S2, bem como para os segmentos de bacia hidrográfica obtidas com base no algoritmo TMPA 3B42 

do TRMM. 

Rio Zambeze 

Bacia 

Rio Hunyani 

EH Mangula Mine 
Weir,S1 

 

Bacia 

Rio Angwa 

Hunyani,S2 

Hunyani,S4 

Angwa,S3 

Hunyani,S5 
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QUADRO 8.5 
PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS EM 24 H OBTIDAS DO ALGORITMO TMPA 3B42 

(VALORES EM MM) 

Ano Sub-Bacia S1 Sub-Bacia S3  Seg. de Bacia  

1998 50.5 39.8 37.9 

1999 30.3 34.6 41.8 

2000 36.9 43.7 44.8 

2001 23.3 23.4 27.8 

2002 21.8 16.6 16.6 

2003 21.9 20.1 21.3 

2004 31.3 40.8 39.3 

2005 19.8 17.4 20.6 

2006 50.7 28.4 29.9 

2007 45.6 28.8 33.7 

2008 36.9 47.7 57.0 

2009 31.1 32.5 35.3 

Média 33.3 31.1 33.8 

Desvio-padrão 11.03 10.49 11.48 

Máximo 50.7 47.7 57.0 

 

Para o cálculo de precipitações intensas com durações inferiores e superiores a 24 h foram utilizados os rácios 

propostos por Bell, 1969 (Generalized Rainfall-Duration-Frequency Relationship,” Journal of Hydraulic Division.) 

e as curvas IDF propostas para Moçambique para as regiões A, B e C. 

8.5.4 - Dados Hidrométricos existentes 

No rio Hunyani existe a estação hidrométrica de Mangula Mine Weir cuja bacia hidrográfica corresponde a cerca 

de 33 % da bacia total do rio Hunyani. A sua bacia hidrográfica será, a priori, a que na conjuntura total da bacia 

hidrográfica do referido rio, a que gera menor caudal por unidade de área pelo facto de as suas precipitações 

serem inferiores à bacia hidrográfica que se localiza geograficamente a norte da referida secção. 

No que diz respeito aos dados disponíveis na estação hidrométrica de Mangula Mine Weir no período de 

Dezembro de 1964 a Setembro de 1984, os mesmos apresentam discretização mensal, ou seja, a série 

disponível corresponde ao caudal médio diário mensal.   

No Quadro 8.6 apresenta-se a série de caudais máximos médios diários mensais no período com observações e 

algumas características estatísticas intrínsecas da série em análise. Ressalva-se que os anos de 1964 a 1971 e 

o ano de 1973 foram desprezados por apresentarem poucos registos. 
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QUADRO 8.6 
CAUDAIS MÁXIMOS DIÁRIOS NA EH DE MANGULA MINE WEIR, RIO HUNYANI 

(VALORES EM M
3
/S) 

 

Ano Caudal  

1972 98 

1974 269 

1975 214 

1976 60 

1977 182 

1978 356 

1979 12 

1980 54 

1981 358 

1982 36 

1983 20 

1984 25 

Média 150.82 

Desvio-padrão 131.9 

Coef.Variação 0.874 

Coef. Assimetria 0.60 

Coef. Curtose -1.24 

Máximo 358.00 

Mínimo 12.00 

 

8.5.5 - Modelo de simulação (hec-hms) 

A avaliação dos caudais de ponta de cheia e dos respetivos hidrogramas foi efetuada com base no Modelo de 

Simulação Hidrológica HEC-HMS do U.S. Corps of Engineers. O modelo tem por objetivo a simulação do 

escoamento superficial que resulta da precipitação, representando a bacia hidrográfica como um sistema 

interdependente de componentes (vide Figura 17). 

O resultado final do processo de simulação é o cálculo dos hidrogramas de escoamento direto para várias bacias 

e sub-bacias e hidrogramas do escoamento em diversas localizações na bacia hidrográfica. 

A validação dos resultados obtidos no modelo de simulação teve por base os registos de caudais máximos 

diários na estação hidrométrica de Mangula Mine Weir, secção S1.  

8.5.6 - Hidrogramas de onda de cheia 

De acordo com o definido nos pontos anteriores, apresenta-se no Quadro 8.7 a síntese de resultados resultante 

das simulações efetuadas com base no modelo de simulação hidrológica HEC-HMS e na Figura 8.17 

apresentam--se os hidrogramas de cheia obtidos em cada uma das secções analisadas.  
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SÍNTESE DE RESULTADOS

Secção 

Hydrograph at Hunyani, Estação Hidrométrica

Hydrograph at Hunyani confluência Angwa

Hydrograph at Angwa confluência Hunyani

Combined at Jusante confluência Hunyani / Angwa

Hydrograph at Hunyani confluência Zambeze

 

 

Figura 8.17

 

Para uma rápida estimativa de caudais de ponta de cheia em outros afluentes do rio Zambeze localizados na 

sua margem direita e, cujas bacias não têm o peso da bacia hidrográfica do rio Hunyani apresentam

Quadro 8.8 os valores dos caudais específicos em cada uma das secções estudadas.
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QUADRO 8.7 
ÍNTESE DE RESULTADOS DO MODELO DE SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA 

RIO HUNYANI 
 

Peak Flow 
(m3/s) 

Time of 
Peak 

Average flow for maximum period 

6 hour 24 hour

, Estação Hidrométrica 368.15 130 367.42 352.42

Angwa 544.04 146.25 543.19 526.19

Hydrograph at Angwa confluência Hunyani 442.89 130 442.01 423.77

Combined at Jusante confluência Hunyani / Angwa 934.95 138.75 932.76 895.6

confluência Zambeze 969.68 140 966.30 927.09

 
.17 – Hidrogramas de onda de cheia no rio Hunyani 

Para uma rápida estimativa de caudais de ponta de cheia em outros afluentes do rio Zambeze localizados na 

margem direita e, cujas bacias não têm o peso da bacia hidrográfica do rio Hunyani apresentam

os valores dos caudais específicos em cada uma das secções estudadas. 
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Average flow for maximum period  
Basin área 

(km2) 24 hour 72 hour 

352.42 264.16 8 200 

526.19 405.65 14 776 

423.77 319.61 9 825 

895.60 690.96 24 601 

927.09 721.01 25 153 

 

Para uma rápida estimativa de caudais de ponta de cheia em outros afluentes do rio Zambeze localizados na 

margem direita e, cujas bacias não têm o peso da bacia hidrográfica do rio Hunyani apresentam-se no 
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QUADRO 8.8 
CAUDAIS ESPECÍFICOS EM VÁRIAS SECÇÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO HUNYANI 

 

Secção 
Peak Flow 

(m3/s) 
Basin área 

(km2) 
Basin área 
(m3/s/km2) 

S1, Estação Hidrométrica 368.15 8 200 0.045 

S2, Luangwa confluência Lunsemfwa 544.04 14 776 0.037 

S3, Lunsemfwa confluência Luangwa 442.89 9 825 0.045 

S4, Jusante confluência Luangwa/Lunsemfwa 934.95 24 601 0.038 

S5, Luangwa confluência Zambeze 969.68 25 153 0.039 

 

 

8.6 - Síntese e Recomendações 

Os estudos hidrológicos efectuados, para avaliação dos hidrogramas de onde de cheia nos rios Luangwa, 

afluente da margem esquerda do rio Zambeze, e Hunyani, afluente da margem direita, tiveram por base os 

parcos dados hidrométricos e udométricos disponíveis. 

A realização de estudos hidrológicos e a qualidade dos outputs dos mesmos está fortemente condicionada pelos 

inputs dos modelos. Por outro lado, qualquer estudo hidrológico é realizado com variáveis hidrológicas que são 

grandezas com carácter aleatório e estão sempre associadas a probabilidades estatísticas de ocorrência. Sendo 

os estudos efetuados e calibrados com base em informação histórica, a qualidade e a dimensão das amostras 

influência fortemente os resultados e a confiança obtida nos mesmos. 

No que diz respeitos aos rios analisados os mesmos apresentam bacias hidrográficas de grande dimensão e 

com características climáticas e fisiográficas bastante diferente o que condiciona, em larga medida, a resposta e 

o comportamento da bacia hidrográfica face aos caudais e hidrogramas de onda de cheia. Assim, a calibração, 

face à dimensão da bacia hidrográfica, deveria ser efetuada não só com os dados provenientes de uma estação 

hidrométricas mas, a titulo de exemplo, no caso da bacia hidrográfica do rio Luangwa, deveriam existir estações 

de medição em todos os seus afluentes principais e, pelo menos, três estações ao longo do rio. Esta subdivisão 

de sub-bacias, do ponto de vista de dados hidrométricos, levava a um estudo de precipitações intensas muito 

mais exaustivo e preciso dado que a unidade de cálculo passaria a ser cada uma das sub-bacias utilizadas no 

modelo de simulação.  

Importa salientar, ainda, que os dados de precipitações máximas utilizadas tiveram por base os dados do 

algoritmo do TRMM, TMPA 3B42, e que os mesmos não foram calibrados com dados de precipitações máximas 

medidas em estações udométricas. Era de extrema importância o uso destes dados (dados in situ) pois 

representam de forma mais precisa e realista os valores de precipitação que, efetivamente, atingem o solo. 

Refere-se que os outputs do modelo 3B42 também usam dados terrestres para calibrar as medições de satélite, 

no entanto, esta calibração é feita em pontos pré-determinados e nenhum deles se localiza na área em análise.  
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Atendendo a que os valores das medições obtidas por observação remota são indiretos torna-se necessário o 

desenvolvimento de modelos que relacionem as características disponíveis nos canais espectrais dos satélites a 

parâmetros associados a essas informações. Por outro lado, uma eficiente calibração dos dados/modelos de 

observação remota pode ser feita através dos dados de medição obtidos através dos métodos convencionais, ou 

seja, através das medições em estações udométricas e climatológicas. Assim, era assaz importante 

criar/desenvolver uma rede de monitorização terrestre que possibilitasse a calibração dos dados transmitidos por 

satélites, obtendo-se um produto com uma excelente cobertura espacial e temporal, possibilitando a obtenção de 

informações contínuas de uma área, com resolução espacial de poucos quilómetros e resolução temporal da 

ordem de minutos.  

Em suma, a boa monitorização dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Zambeze obriga à criação e 

manutenção de redes hidrométrica e udométrica que permitam a gestão em tempo real e o planeamento a curto, 

médio e longo prazo dos recursos hídricos.  

No que respeita à bacia hidrográfica do rio Luangwa os caudais que serviram de calibração ao modelo de 

simulação hidrológica estão associados ao período de retorno de 19 anos. Contudo e tendo em consideração a 

tendência assintótica da lei de ajustamento (Figura 8.13) os caudais com período de retorno superior serão da 

mesma magnitude.  

9. Modelação Hidráulica 

9.1 – Considerações Gerais 
 

A modelação hidráulica computacional é uma ferramenta imprescindível para a gestão de cheias em rios e para 

a operação em tempo real dos órgãos hidráulicos de segurança da barragem, tendo em vista a garantia da 

segurança hidráulico-operacional e a maximização das condições de exploração energética da albufeira. Com 

efeito, para além de se poder “correr” o modelo para condições que estejam a acontecer em tempo real de forma 

a facilitar as decisões operacionais, é possível modelar diferentes cenários que permitam ter um maior 

conhecimento sobre a resposta hidrodinâmica da bacia hidrográfica, permitindo definir ações coordenadas entre 

todos os intervenientes que atuem de forma relevante na bacia, nomeadamente os gestores do aproveitamentos 

hidráulicos imediatamente a montante. 

No presente estudo, com vista a melhor compreender os aspectos hidrológicos e hidráulicos que afectam a 

exploração da barragem de Cahora Bassa, bem como identificar as lacunas de informação a nível, quer da 

topografia, quer das informações necessárias para a definição das regras de exploração dos aproveitamentos a 

montante, “construiu-se” um modelo hidráulico que permitiu a simulação de vários cenários de propagação de 

cheias. Foi utilizado o modelo HEC/RAS que se descreve sumariamente no ponto seguinte. 

Os resultados obtidos embora muito esclarecedores sobre a importância que se deve atribuir à modelação 

hidráulica para a gestão de uma albufeira, devem ser encarados como indicativos e preliminares porque os 
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dados topográficos, hidrológicos e hidráulicos utilizados na “entrada” no modelo carecem de rigor e exigem um 

maior investimento para melhorar o seu conhecimento.  

9.2 - Descrição do Modelo HEC/RAS 

O Modelo HEC-RAS foi desenvolvido pelo U.S. Army Corps of Engineers (USACE) Hydrologic Engineering 

Center (HEC) para simular computacionalmente os escoamentos unidimensionais em rios ou canais artificiais 

com geometrias complexas em regime permanente ou variável. O modelo possui interfaces de utilização muito 

amigáveis e saídas de resultados numéricas e gráficas completas e é um modelo que se pode obter 

gratuitamente na Internet. 

O modelo é composto por quatro módulos de análise para escoamentos unidimensionais, a saber: cálculos de 

curvas de regolfo em regime permanente; cálculo de regimes variáveis; escoamentos com transporte de 

sedimentos e fronteiras móveis e análises de qualidade da água. 

No estudo presente foram utilizados os módulos de cálculo dos regimes permanentes e variáveis. 

As equações que regem os escoamentos com superfície livre, em regime variável, gradual, designadas por 

equações de Saint-Venant (Saint-Venant, 1871), traduzem os princípios básicos da hidráulica da conservação da 

massa e da conservação da quantidade de movimento. As perdas de carga são calculadas com recurso à 

fórmula de Manning- Strickler. 

O modelo pode simular o escoamento no rio e nos seus afluentes e permite a consideração barragens e seus 

órgãos de descarga. 

Uma descrição completa do modelo HEC-RAS pode ser encontrada na Internet ( www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/). 

9.3 - Recolha de dados topográficos para definição das secções transversais 

9.3.1 - Considerações Gerais 

Os dados de topografia e batimetria fiáveis são uma componente essencial para a modelação dinâmica do 

Zambeze a montante de Cahora Bassa. 

Devido ao carácter exploratório do presente estudo, a compilação de informação topográfica pormenorizada não 

se considerou necessária ao longo da totalidade do trecho de rio estudado. Alternativamente, recorreu-se aos 

modelos digitais do terreno globais, mais recentes e da cartografia às escalas 1:50 000 e 1:250 000, para 

caracterizar as secções transversais do rio e da albufeira necessárias para a modelação hidráulica. 

Os resultados obtidos com a metodologia utilizada foram depois comparados com levantamentos realizados ” in 

situ”, tendo-se concluído apresentarem uma boa aproximação à realidade (Figura 7.1).  

9.3.2  - HydroSHEDS 

O modelo HydroSHEDS (Hydrological data and maps based on SHuttle Elevation Derivatives at multiple Scales), 

representado na Figura 9.8, é um modelo digital do terreno (MDT) com uma quadrícula de aproximadamente 

100x100 m baseado na célebre missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) da NASA e do subsequente 

MDT. 
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Como resultado da tecnologia empregue neste tipo de MDT é comum encontrarem

algum ruído nas elevações das quadrículas, particularmente em zonas acidentadas ou planos de água.

O HydroSHEDS, é um MDT especificamente trabalhado para representar fielmente as redes hidrográficas das 

grandes bacias mundiais e, portanto, potencialmente útil no presente trabalho.

Para definição dos perfis ou secções de cálculo, foram utilizadas duas versões do MDT Hydr

HydroSHEDS DEM, contanto os dados “originais” e o HydroSHEDS Cond, condicionado a representar a rede 

hidrográfica correctamente em planta (à custa do rebaixamento do terreno no centro do rio).

Figura 9.8 – Representação

9.3.3 - ASTER 

O ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer

MDT global alternativo ao HydroSHEDS devido à tecnologia distinta que foi utilizada na sua base. Trata

um MDT muito recente, disponibilizado em Outubro de 2011.

No presente trabalho foi utilizado com uma quadrícula de aproximadamente 100x100 m.

Figura 9.2 –

Supervisão e Controlo dos Níveis da Albufeira  

Como resultado da tecnologia empregue neste tipo de MDT é comum encontrarem-se problemas tais como 

algum ruído nas elevações das quadrículas, particularmente em zonas acidentadas ou planos de água.

m MDT especificamente trabalhado para representar fielmente as redes hidrográficas das 

grandes bacias mundiais e, portanto, potencialmente útil no presente trabalho. 

Para definição dos perfis ou secções de cálculo, foram utilizadas duas versões do MDT Hydr

HydroSHEDS DEM, contanto os dados “originais” e o HydroSHEDS Cond, condicionado a representar a rede 

hidrográfica correctamente em planta (à custa do rebaixamento do terreno no centro do rio).

Representação do modelo digital do terreno HydroSHEDS

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) versão 2 (

MDT global alternativo ao HydroSHEDS devido à tecnologia distinta que foi utilizada na sua base. Trata

um MDT muito recente, disponibilizado em Outubro de 2011. 

ho foi utilizado com uma quadrícula de aproximadamente 100x100 m. 

– Representação do modelo digital do terreno ASTER 
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se problemas tais como 

algum ruído nas elevações das quadrículas, particularmente em zonas acidentadas ou planos de água. 

m MDT especificamente trabalhado para representar fielmente as redes hidrográficas das 

Para definição dos perfis ou secções de cálculo, foram utilizadas duas versões do MDT HydroSHEDS: O 

HydroSHEDS DEM, contanto os dados “originais” e o HydroSHEDS Cond, condicionado a representar a rede 

hidrográfica correctamente em planta (à custa do rebaixamento do terreno no centro do rio). 

 

o digital do terreno HydroSHEDS 

) versão 2 (Figura 9.2) é um 

MDT global alternativo ao HydroSHEDS devido à tecnologia distinta que foi utilizada na sua base. Trata-se de 
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9.3.4 - Google Earth 

Outra fonte de elevação é o Google Earth, cujo MDT compreende várias fontes de dados e é continuamente 

actualizado Figura 9.9. Com o intuito de utilizar esta informação foi programado um software específico para 

recolher cotas ao longo das secções de cálculo escolhidas. O mesmo software foi também utilizado para 

delimitar as margens do rio em cada secção de cálculo; o que constitui uma informação útil para preparar e 

calibrar o modelo computacional. 

 

Figura 9.9 – Visualização de perfil do terreno gerada através do software Google Earth 

 

9.3.5 - IGeoE 

Nenhum dos MDT apresentados anteriormente contém informação batimétrica do leito do Zambeze ou da 

albufeira de Cahora Bassa. Uma vez que a definição da última é essencial para a correcta modelação do 

comportamento da albufeira, recorreu-se a cartas topográficas do Instituto Geográfico do Exército de Portugal, à 

escala 1:50 000, elaborados antes do enchimento da albufeira. Na Figura 9.10 e na Figura 9.11 ilustram-se 

projeções das referidas cartas sobre imagens de satélite da albufeira. 
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Figura 9.10 – Visualização de topografia parcial do Zambeze na área da albufeira de Cahora Bassa antes do 
enchimento. Instituto Geográfico do Exército de Portugal (1) 

 

 

 

Figura 9.11 – Visualização de topografia parcial do Zambeze na área da albufeira de Cahora Bassa antes do 
enchimento. Instituto Geográfico do Exército de Portugal (2) 

 

9.4 - Secções de cálculo e perfil longitudinal 

9.4.1- Considerações gerais 

As 84 secções de cálculo levantadas tendo em vista a caracterização do rio Zambeze desde Kariba até à 

barragem de Cahora Bassa são apresentadas na Figura 9.12. Na Figura 9.13 ilustra-se um pormenor da 

albufeira de Cahora Bassa útil para a interpretação de resultados. 
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Figura 9.12 – Secções incluídas no modelo hidráulico. 
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Figura 9.13 – Secções incluídas no modelo hidráulico. Pormenor da albufeira da Cahora Bassa. 
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9.4.2 - Cálculo da cota de superfície livre em condições “normais” 

Uma vez que não se dispõe de informação consistente sobre a cota do leito do rio exceptuando na 

albufeira, utilizou-se um procedimento aproximado para definição da mesma nos trechos entre a 

barragem de Kariba e a confluência com o rio Luangwa. 

Em primeiro lugar estimou-se a cota da superfície livre em cada secção de cálculo (�������) através da 

informação contida nos MDT HydroSHEDS (��	
��	), ASTER (�	���) e Google Earth (�������). 

Para tal minimizou-se o erro absoluto em cada secção de acordo com a expressão (9.1). Esta expressão, 

embora apresentando o inconveniente de ter que ser resolvida iterativamente, é superior à minimização 

do erro quadrático médio pois é menos sensível a valores singulares. Na prática, ao invés de se obter a 

elevação média dos três MDT, a elevação escolhida é mais próxima do par de estimativas menos 

afastadas. 

argmin
�������

 !������� − ��	
��	! + !������� − �	���! + !������� − �������!$ (9.1) 

Para calcular o valor estimado da elevação da superfície livre em cada secção foram empregues 

algoritmos genéticos como ferramenta de optimização. 

Com estimativas da superfície livre em cada secção de cálculo, filtraram-se os resultados para se 

obterem sempre declives não negativos. 

 

9.4.3 - Estimação da cota do talvegue em regime uniforme 

Tendo-se estimado a evolução da superfície livre ao longo do trecho de rio estudado foi admitido que o 

escoamento se dava em regime uniforme e com secção trapezoidal para calcular a altura do escoamento 

e, seguidamente, a cota do talvegue. 

Embora esta não seja uma aproximação refinada, trata-se de uma opção justificada uma vez que no 

presente estudo se pretendeu estudar a propagação da cheias e a sua influência na barragem de Cahora 

Bassa, não sendo necessário retractar com pormenor áreas inundadas ou características hidráulicas do 

escoamento a montante da albufeira mas apenas a velocidade de propagação e a difusão das ondas de 

cheia. 

No cálculo utilizou-se a expressão de Manning-Strickler para canais trapezoidais (expressões (9.2) a 

(9.4)) com um declive dos taludes laterais de 2:1 e caudais considerados característicos do rio. 

Obedecendo à hipótese de regime uniforme, o declive do leito foi admitido igual ao declive da superfície 

livre. A largura da superfície inundada na secção, %, foi estimada com base nas imagens de satélite. 

& = ( ∙ * ∙ +�

,
-. ∙ /

0
,.  (9.2) 
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* = 1% −2 ∙ ℎ4 ∙ ℎ (9.3) 

+� =
*

% − 2ℎ 2 − √1 +2,$
 (9.4) 

Uma vez calculadas as cotas do talvegue, foi novamente aplicada uma filtração com vista a obter um 

perfil longitudinal descendente em todos os casos. 

 

9.4.3 - Procedimento seguido para traçado das secções de cálculo e exemplos 

Utilizando as diferentes fontes de informação mencionadas, assim com as cotas estimadas da superfície 

livre e do talvegue, foi possível obter uma estimativa coerente da topografia de cada secção de cálculo. 

Para tal, estes dados foram sobrepostos para cada uma das 84 secções (ver Figura 9.14) e um perfil final 

para cálculo elaborado manualmente.  

 

Figura 9.14 – Secção de cálculo utilizada no modelo hidráulico com informação topográfica auxiliar.  
Secção 35 
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Figura 9.15 – Secção de cálculo no modelo hidráulico.  
Secção 35 com cota da albufeira a 329 m 

Como se pode inferir através da Figura 9.14, este passo é indispensável devido à quantidade 

considerável de ruído de cada estimativa. Na Figura 9.15 ilustra-se a mesma secção no modelo HEC-

RAS. Ainda abaixo, da Figura 9.16 à Figura 9.24, ilustram-se mais quatro secções no interior da albufeira. 

Note-se como a informação das cartas do Instituto Geográfico do Exército de Portugal é utilizada para 

definir o perfil abaixo da linha de água. 

 

Figura 9.16 – Secção de cálculo utilizada no modelo hidráulico com informação topográfica auxiliar.  
Secção 30 
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Figura 9.17 – Secção de cálculo no modelo hidráulico.  
Secção 30 com cota da albufeira a 329 m 

 

 

 

Figura 9.18 – Secção de cálculo utilizada no modelo hidráulico com informação topográfica auxiliar.  
Secção 27 
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Figura 9.19 – Secção de cálculo no modelo hidráulico.  

Secção 27 com cota da albufeira a 329 m 

 

 

 

Figura 9.20 – Secção de cálculo utilizado no modelo hidráulico com informação topográfica auxiliar.  

Secção 23 
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Figura 9.21 – Secção de cálculo no modelo hidráulico.  

Secção 23 com cota da albufeira a 329 m 

 

 

 

Figura 9.22 – Secção de cálculo utilizado no modelo hidráulico com informação topográfica auxiliar.  

Secção 16 
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Figura 9.23 – Secção de cálculo no modelo hidráulico.  
Secção 16 com cota da albufeira a 329 m 

 

9.5 - Modelação hidráulica 

9.5.1 - Secções de cálculo 

Devido à grande extensão do trecho estudado, as 84 secções não são suficientes para o cálculo dinâmico 

do rio. Como tal, foi utilizada a ferramenta de interpolação automática de secções do software HEC-RAS 

para gerar secções intermédias com um afastamento máximo de 500 m. Na Figura 9.24 estas secções 

são ilustradas a cinzento. 
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Figura 9.24 – Secções de cálculo no modelo hidráulico.  
Secções medidas a negro.  

Secções interpoladas a cinzento. 
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9.5.2 - Coeficientes de rugosidade 

Os coeficientes de lisura (inverso do coeficiente de rugosidade) admitidos variam entre 20 m1/3s-1, para as 

planícies de inundação, e 25 m1/3s-1, nas zonas mais meandrizadas do rio (por exemplo as Mana Pools) . 

Para os restantes trechos adoptou-se 29 m1/3s-1. 

9.5.3 - Contribuições e hidrogramas afluentes 

Nos cenários simulados consideraram-se as seguintes contribuições de caudal: 

- Descarga de Kariba; 

- Hidrograma afluente do rio Kafué; 

- Hidrograma do rio Luangwa e Hunyani ; 

- Os caudais dos vários afluentes de menor dimensão foram considerados por majoração dos 

hidrogramas dos rios Kafue e Luangwa. 

Consideraram-se hidrogramas que refletem cheias máximas ocorridas nos registos analisados. Esta 

hipótese é muito conservadora pois a probabilidade de tal acontecer é muito pequena. Fez-se, ainda para 

tornar o cenário mais grave, coincidir os picos de cheia de Kariba e do Kafué. 

Os hidrogramas afluentes admitidos pretendem retractar aproximadamente as características das bacias 

afluentes. O hidrograma de Kariba (Figura 9.25) prevê a utilização dos 6 descarregadores de cheia e a 

operação simultânea das centrais Norte e Sul. 

 

Figura 9.25 – Hidrograma afluente da barragem de Kariba 
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O hidrograma do rio Kafue (Figura 9.26), de menor magnitude, apresenta o pico correspondente à maior 

cheia histórica registada na barragem de Kafue Gorge até 2006 e é prolongado no tempo devido à inércia 

induzida pela barragem de Itezhi-Tezhi e pelos Kafue Flats. 

No contexto do Zambeze a bacia do Luangwa é particularmente difícil de caracterizar devido ao pequeno 

tempo de resposta e à ausência de uma rede hidrométrica adequada. O hidrograma representado na 

Figura 9.27 é, assim, de rápida ascensão e recessão e atinge o pico de 8000 m3s-1 numa tentativa de não 

menosprezar a contribuição desta sub-bacia. 

Finalmente aparece o Hunyani (Figura 9.28), com uma contribuição bastante menor que os afluentes 

anteriores. 

Os caudais directamente afluentes ao Zambeze ou resultantes da contribuição de tributários mais 

pequenos foram distribuídos pelos hidrogramas dos rios Kafue e Luangwa. 

 

 

Figura 9.26 – Hidrograma afluente do rio Kafue 
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Figura 9.27 – Hidrograma afluente do rio Luangwa 

 

 

Figura 9.28 – Hidrograma afluente do rio Hunyani 
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9.5.4-Barragem de Cahora Bassa 

Para os órgãos de descarga da barragem de Cahora Bassa admitiu-se a curva de vazão representada na 

Figura 9.23. Nesta curva de vazão está incluído o caudal turbinado. 

 

 

Figura 9.29 – Curva de vazão admitida para a barragem de Cahora Bassa 

 

9.5.5 -Teste ao volume simulado do reservatório 

A representação da albufeira, normalmente traduzida pela curva de volumes armazenados em função da 

cota da superfície livre, no modelo computacional é muito importante para a forma como as cheias se 

propagam e atenuam. Assim e como teste, foi analisado o volume “simulado” da albufeira através das 

secções transversais. Na Figura 9.30 apresenta-se a curva de cota-volume armazenado obtida. Como se 

pode observar, os valores obtidos para o reservatório plenamente cheio são semelhantes aos valores 

apontados para o volume real da albufeira. 
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Figura 9.30 – Volume da albufeira em função da elevação da superfície livre no modelo de cálculo 

 

 

9.6 - Simulação computacional  

9.6.1 - Introdução 

No presente estudo apresentam-se os resultados de seis simulações que permitem uma melhor 

compreensão da resposta dinâmica do rio Zambeze entre a Barragem de Kariba e a barragem de Cahora 

Bassa e realçam as vantagens da antecipação de manobras dos descarregadores em função da 

informação hidráulica e hidrológica obtida a montante. 

Nos primeiros quatro cenários, que apenas diferem uns dos outros na cota inicial da albufeira 

imediatamente a montante da barragem, 320.8, 322.0,326.0 e 329, a abertura das comportas dos 

descarregadores só se inicia quando se começa a “sentir” a subida do nível a montante da barragem 

devido à chegada da onda de cheia, ou seja não há qualquer antecipação das manobras antes da 

chegada da onda de cheia à barragem. 

Nos dois últimos cenários, com cota iniciais da albufeira de 326.0 e 329.0, há uma antecipação da 

abertura das comportas, iniciando-se esta quando se inicia a descarga em Kariba, ou seja como se kariba 

informasse que ia descarregar e Cahora Bassa reagisse de imediato. Assim junto à barragem verifica-se 

no início um esvaziamento da Albufeira que lhe garante uma maior capacidade de encaixe. 

Nos gráficos verifica-se uma zona inicial com variações muito acentuadas do caudal. Esse espaço 

temporal não faz parte da simulação e resultas da convergência do modelo para a cota pré-fixada na 

albufeira. É uma espécie de “aquecimento” do modelo.  
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São apresentados os seguintes resultados: 

- Perfil longitudinal do rio e da superfície livre para diferentes tempos da simulação; 

- Hidrogramas de caudais e cotas da superfície livre em cinco secções ao longo da albufeira de Cahora 

Bassa, a saber: 

- Secção 35 – à distância de 224 km a montante da barragem, à entrada da albufeira; 

- Secção 30 - à distância de 170 km a montante da barragem; 

- Secção 27 - à distância de 137 km a montante da barragem; 

- Secção 23 - à distância de 61 km a montante da barragem; 

- Secção 16 - imediatamente a montante da barragem. 

Para cada simulação é ainda apresentado um quadro com o Nível máximo e o Nível mínimo atingidos a 

montante da barragem, o Caudal afluente máximo à albufeira, e os tempos em que ocorrem. 

 

9.6.2 - Simulação com a Cota da albufeira a 320.8 m 

A presente simulação caracteriza-se por o nível da albufeira a montante da barragem estar no início à 

cota 320,8 m e a abertura dos descarregadores só se concretizar quando o nível da água começa a subir 

a montante da barragem, ou seja quando a onda de cheia proveniente de montante lá chega. 

Os resultados estão apresentados nas Figuras 9.25 a 9.30 e no Quadro 9.1. 
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Figura 9.25 – Perfil longitudinal da zona estudada.  
Cota inicial da albufeira fixada em 320.8 m 
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Figura 9.26 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 35 para um nível inicial da albufeira de 

320,8 m 

 

 

Figura 9.27 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 30 para um nível inicial da albufeira de 

320,8 m 
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Figura 9.28 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 27 para um nível inicial da albufeira de 

320,8 m 

 

 

Figura 9.29 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 23 para um nível inicial da albufeira de 

320,8 m 
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Figura 9.30 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 16 para um nível inicial da albufeira de 

320,8 m 

 

Quadro 9.1 

Nível máximo e Nível mínimo atingidos a montante da barragem, Caudal afluente máximo à albufeira e os 

tempos em que ocorrem 

 Nível máximo Caudal afluente máximo Nível mínimo 

 [m] [m3/s] [m] 

Valor 326.59 21214 320.80 

Instante 23 Dez 06:00 09 Dez 06:00 01 Dez 00:00 

 

A análise dos resultados permite as seguintes conclusões: 

- O caudal de ponta de cheia sofre uma forte atenuação na albufeira diminuindo de cerca de 21214 

m3/s, na secção 35, à entrada da albufeira, para cerca de 12 600 m3/s, na secção da barragem 

(atenuação para cerca de 60%). 

- O nível máximo atingido a montante da barragem foi 326,6 m, o que indica que para este nível inicial 

a albufeira tem capacidade para encaixar a cheia sem problemas de segurança hidráulico- 

operacionais. 
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9.6.3 - Cota da albufeira a 322 m 

A presente simulação caracteriza-se por o nível da albufeira a montante da barragem estar no início à 

cota 322,0 m e a abertura dos descarregadores só se concretizar quando o nível da água começa a subir 

a montante da barragem, ou seja quando a onda de cheia proveniente de montante lá chega. 

Os resultados estão apresentados nas Figuras 9.31 a 9.36 e no Quadro 9.2. 
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Figura 9.31 – Perfil longitudinal da zona estudada.  

Cota inicial da albufeira fixada em 322 m 
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Figura 9.32 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 35 para um nível inicial da albufeira de 

322 m 

 

 

Figura 9.33 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 30 para um nível inicial da albufeira de 

322 m 
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Figura 9.34 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 27 para um nível inicial da albufeira de 

322 m 

 

 

Figura 9.35 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 23 para um nível inicial da albufeira de 

322 m 
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Figura 9.36 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 16 para um nível inicial da albufeira de 

322 m 

 

Quadro 9.2 

Nível máximo e Nível mínimo atingidos a montante da barragem, Caudal afluente máximo à albufeira e os 

tempos em que ocorrem 

 Nível máximo Caudal afluente máximo Nível mínimo 

 [m] [m3/s] [m] 

Valor 327.42 21166 322.00 

Instante 23 Dez 06:00 09 Dez 06:00 01 Dez 00:00 

 

A análise dos resultados permite as seguintes conclusões: 

- O caudal de ponta de cheia sofre uma forte atenuação na albufeira diminuindo de cerca de 21166 m3/s, 

na secção 35, à entrada da albufeira, para cerca de 13 000 m3/s, na secção da barragem (atenuação para 

cerca de 61%). 

- O nível máximo atingido a montante da barragem foi 327,4 m, o que indica que para este nível inicial a 

albufeira tem capacidade para encaixar a cheia sem problemas de segurança hidráulico- operacionais. 
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9.6.4 - Cota da albufeira a 326 m 

A presente simulação caracteriza-se por o nível da albufeira a montante da barragem estar no início à 

cota 326,0 m e a abertura dos descarregadores só se concretizar quando o nível da água começa a subir 

a montante da barragem, ou seja quando a onda de cheia proveniente de montante lá chega. 

Os resultados estão apresentados nas Figuras 9.37 a 9.42 e no Quadro 9.3. 
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Figura 9.37 – Perfil longitudinal da zona estudada.  

Cota inicial da albufeira fixada em 326 m 
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Figura 9.38 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 35 para um nível inicial da albufeira de 

326 m 

 

 

Figura 9.39 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 30 para um nível inicial da albufeira de 

326 m 
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Figura 9.40 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 27 para um nível inicial da albufeira de 

326 m 

 

 

Figura 9.41 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 23 para um nível inicial da albufeira de 

326 m 
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Figura 9.42 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 16 para um nível inicial da albufeira de 

326 m 

 

 

Quadro 9.3 

Nível máximo e Nível mínimo atingidos a montante da barragem, Caudal afluente máximo à albufeira e os 

tempos em que ocorrem 

 Nível máximo Caudal afluente máximo Nível mínimo 

 [m] [m3/s] [m] 

Valor 330.10 20960 326.00 

Instante 22 Dez 12:00 09 Dez 06:00 01 Dez 00:00 

 

 

A análise dos resultados permite as seguintes conclusões: 

- O caudal de ponta de cheia sofre uma forte atenuação na albufeira diminuindo de cerca de 

20 960 m3/s, na secção 35, à entrada da albufeira, para cerca de 14 000 m3/s, na secção da 

barragem (atenuação para cerca de 67%). 



ENERMOZ  
  

Supervisão e Controlo dos Níveis da Albufeira  82 
Outubro 2012 

- O nível máximo atingido a montante da barragem foi 330,10 m, o que indica que para este nível 

inicial a albufeira está no limite da sua capacidade para encaixar a cheia o que já coloca 

problemas de segurança hidráulico- operacionais. Com efeito o valor atingido está muito próximo 

do coroamento e ultrapassou o Nível de Máxima Cheia da Albufeira. 

 

9.6.5-Cota da albufeira a 329 m 

A presente simulação caracteriza-se por o nível da albufeira a montante da barragem estar no início à 

cota 329,0 m e a abertura dos descarregadores só se concretizar quando o nível da água começa a subir 

a montante da barragem, ou seja quando a onda de cheia proveniente de montante lá chega. 

Os resultados estão apresentados nas Figuras 9.43 a 9.48 e no Quadro 9.4. 
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Figura 9.43 – Perfil longitudinal da zona estudada.  

Cota inicial da albufeira fixada em 329 m. 
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Figura 9.44 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 35 para um nível inicial da albufeira de 

329 m 

 

 

Figura 9.45 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 30 para um nível inicial da albufeira de 

329 m 
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Figura 9.46 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 27 para um nível inicial da albufeira de 

329 m 

 

 

Figura 9.47 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 23 para um nível inicial da albufeira de 

329 m 
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Figura 9.48 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 16 para um nível inicial da albufeira de 

329 m 

 

Quadro 9.4 

Nível máximo e Nível mínimo atingidos a montante da barragem, Caudal afluente máximo à albufeira e os 

tempos em que ocorrem 

 

 Nível máximo Caudal afluente máximo Nível mínimo 

 [m] [m3/s] [m] 

Valor 331.55 20945 329.00 

Instante 18 Dez 00:00 12 Dez 00:00 01 Dez 00:00 

 

 

A análise dos resultados permite as seguintes conclusões: 

- O caudal de ponta de cheia sofre uma forte atenuação na albufeira diminuindo de cerca de 

20 945 m3/s, na secção 35, à entrada da albufeira, para cerca de 17 000 m3/s, na secção da 

barragem (atenuação para cerca de 81%). 



ENERMOZ  

Supervisão e Controlo dos Níveis da Albufeira  87 
Outubro 2012 

- O nível máximo atingido a montante da barragem foi 331,55 m, o que indica que houve 

galgamento da barragem deixando os valores da descarga de ter significado pois o modelo não 

está a considerar a hipótese de galgamento. Para este caso a segurança hidráulico-

operacional estaria completamente comprometida. 

  

9.6.6 - Cota da albufeira a 326 m com acção preventiva 

A presente simulação caracteriza-se por o nível da albufeira a montante da barragem estar no início à 

cota 326,0 m e a abertura dos descarregadores se concretizar quando se inicia a descarga na barragem 

de Kariba, ou seja algum tempo antes da onda de cheia atingir a secção da barragem de Cahora Bassa. 

Os resultados estão apresentados nas Figuras 9.49 a 9.54 e no Quadro 9.5. 
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Figura 9.49 – Perfil longitudinal da zona estudada.  

Cota inicial da albufeira fixada em 326 m e acções de descarga preventivas 
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Figura 9.50 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 35 para um nível inicial da albufeira de 

326 m e descargas preventivas. 

 

 

Figura 9.51 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 30 para um nível inicial da albufeira de 

326 m e descargas preventivas 
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Figura 9.52 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 27 para um nível inicial da albufeira de 

326 m e descargas preventivas 

 

 

Figura 9.53 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 23 para um nível inicial da albufeira de 

326 m e descargas preventivas 
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Figura 9.54 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 16 para um nível inicial da albufeira de 

326 m e descargas preventivas 

 

Quadro 9.5 

Nível máximo e Nível mínimo atingidos a montante da barragem, Caudal afluente máximo à albufeira e os 
tempos em que ocorrem 

 Nível máximo Caudal afluente máximo Nível mínimo 

 [m] [m3/s] [m] 

Valor 328.51 21082 323.61 

Instante 23 Dez 00:00 09 Dez 00:00 03 Dez 18:00 

 

A análise dos resultados permite as seguintes conclusões: 

- O caudal de ponta de cheia sofre uma forte atenuação na albufeira diminuindo de cerca de 

21 082 m3/s, na secção 35, à entrada da albufeira, para cerca de 13 500 m3/s, na secção da 

barragem (atenuação para cerca de 64%). 

- O nível máximo atingido a montante da barragem foi 328,51 m, abaixo do Nível de Máxima 

Cheia, não ficando comprometida a segurança hidráulico-operacional. Verifica-se que a ação 

preventiva de abertura das comportas logo no início da descarga em Kariba permitiu baixar o 

nível máximo de 330,1 m para 328,51 m, cerca de 1,6 m. 
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9.6.7 - Cota da albufeira a 329 m com acção preventiva 

 

A presente simulação caracteriza-se por o nível da albufeira a montante da barragem estar no início à 

cota 329,0 m e a abertura dos descarregadores se concretizar quando se inicia a descarga na barragem 

de Kariba, ou seja algum tempo antes da onda de cheia atingir a secção da barragem de Cahora Bassa. 

Os resultados estão apresentados nas Figuras 9.55 a 9.60 e no Quadro 9.6. 
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Figura 9.55 – Perfil longitudinal da zona estudada.  

Cota inicial da albufeira fixada em 329 m e acções de descarga preventivas 
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Figura 9.56 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 35 para um nível inicial da albufeira de 329 m e 

descargas preventivas 

 

 

Figura 9.57 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 30 para um nível inicial da albufeira de 329 m e 

descargas preventivas 

 



ENERMOZ  

Supervisão e Controlo dos Níveis da Albufeira  95 
Outubro 2012 

 

 

Figura 9.58 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 27 para um nível inicial da albufeira de 329 m e 

descargas preventivas 

 

 

Figura 9.59 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 23 para um nível inicial da albufeira de 329 m e 

descargas preventivas 
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Figura 9.60 – Hidrograma e evolução da superfície livre na secção 16 para um nível inicial da albufeira de 329 m e 

descargas preventivas 

 

Quadro 9.6 

 Nível máximo e Nível mínimo atingidos a montante da barragem 
Caudal afluente máximo à albufeira e os tempos em que ocorrem 

 Nível máximo Caudal afluente máximo Nível mínimo 

 [m] [m3/s] [m] 

Valor 330.44 20938 326.63 

Instante 22 Dez 06:00 09 Dez 06:00 03 Dez 18:00 

 

A análise dos resultados permite as seguintes conclusões: 

- O caudal de ponta de cheia sofre uma forte atenuação na albufeira diminuindo de cerca de 20938 m3/s, na 

secção 35, à entrada da albufeira, para cerca de 15 000 m3/s, na secção da barragem (atenuação para cerca 

de 72%). 

- O nível máximo atingido a montante da barragem foi 330,44 m, abaixo do Nível do coroamento, não se dando o 

galgamento da barragem. Apesar de se estar na situação limite o evento não seria catastrófico. É evidente que 

a segurança hidráulico-operacional ficaria comprometida pois já se estavam a ultrapassar os níveis de 

segurança da barragem. Verifica-se que a ação preventiva de abertura das comportas logo no início da 

descarga em Kariba é, contudo, eficaz porque evitaria o galgamento da barragem. 
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9.7 - Tempo de percurso da onda de cheia 

 

O tempo de percurso da onda de cheia ao longo do rio, que nos pode fornecer a velocidade de propagação, é um 

parâmetro muito importante para se avaliar os tempos de que a operação dispõe para tomar as decisões corretas do 

ponto de vista da gestão de cheias.  

Nas Figuras 9.61 a 9.64 encontram-se os seguintes hidrogramas: 

• Hidrograma de uma onda a afluente em Kariba. 

• Hidrograma da onda emitida de Kariba na secção 76,na confluência com o rio Kafue 

• Hidrograma da onda emitida de Kariba na secção 40, na confluência com o rio Luangwa. 

• Hidrograma da onda emitida de Kariba na secção 35, à entrada da albufeira de Cahora Bassa. 

 

 

 

Figura 9.61 – Hidrograma de uma onda a afluente em Kariba 
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Figura 9.62 – Hidrograma da onda emitida de Kariba na secção 76,na confluência com o rio Kafue 

 

 

 

Figura 9.63 – Hidrograma da onda emitida de Kariba na secção 40, na confluência com o rio Luangwa 
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Figura 9.64 – Hidrograma da onda emitida de Kariba na secção 35, à entrada da albufeira de Cahora Bassa. 

 

A análise dos gráficos permite constatar: 

� Início da onda de cheia em Kariba: 01 de Dezembro, 00:00; 

o Chegada da onda de cheia à foz do rio Kafue: 01 de Dezembro 06:00; 

o Chegada da onda de cheia à foz do Luangwa:02 de Dezembro, 06:00  

o Chegada da onda de cheia à albufeira da Cahora Bassa: 02 de Dezembro, 12:00; 

o Os efeitos da descarga em Kariba fazem-se sentir na albufeira após 36h. 

� Pico da onda de cheia em Kariba: 02 de Dezembro, 00:00; 

o Chegada do pico da onda de cheia à confluência com o Kafue: 03 Dezembro, 00:00; 

o Chegada do pico da onda de cheia à confluência com o Luangwa: 05 Dezembro, 00:00 

o Chegada do pico da onda de cheia à albufeira da Cahora Bassa: 05 de Dezembro, 06:00; 

o Os efeitos da descarga em Kariba fazem-se sentir na albufeira após 78h. 

o  

9.8 - Considerações Finais 

 

Na Figura 9.65 apresentam-se Hidrogramas resultantes dos vários cenários calculados na secção da barragem.  

Para os níveis da albufeira iniciais de 320,8 m, 322 m, e 326 m verifica-se que a albufeira tem capacidade de encaixe 

para as cheias simuladas, embora na última situação já com problemas de segurança. 
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É bem visível nos dois últimos cenários como uma ação preventiva de esvaziamento prévio da albufeira, possível desde 

que se obtenham as adequadas informações dos aproveitamentos de montante, atenua os efeitos das cheias 

minorando os níveis máximos atingidos junto à barragem. 

 

 

Figura 9.65 – Hidrogramas resultantes dos vários cenários calculados na secção da barragem. 

 

Para a simulação do caso presente, tendo em conta a tipologia do sistema que se pretende simular, o modelo a utilizar 

tem de ter capacidade para simular: 

- Sistemas fluviais ramificados ou bifurcados que possam incluir albufeiras; 

- Secções transversais simples ou compostas com leitos de cheia com diferente rugosidade; 

- Condições de fronteira de montante com hidrogramas de qualquer natureza; 

- Condições de fronteira de jusante especificadas para os diferentes órgãos de descarga da barragem; 

- Transição de regimes rápidos, lentos e críticos; 

- Reservatórios laterais de inundação. 

No Anexo V apresenta-se, em PowerPoint, os resultados descritivos da modelação hidráulica que resumem o presente 

capitulo para as condições mais relevantes de cheia. 
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10. Modelo de gestão de Cheias  

A gestão de cheias, que permitirá em cada momento definir a forma de operação dos órgãos hidráulicos de descarga 

da barragem e o estabelecimento das curvas guias de exploração da albufeira, será apoiada num sistema 

computacional que tenha a capacidade de “ler” e analisar os dados de diferentes fontes e, através de mecanismos de 

apoio à decisão, definir as acções a realizar. 

Este sistema deve ser “aberto” de forma a poder incorporar a experiência passada e a que for sendo adquirida pelos 

operadores num mecanismo de auto-aprendizagem. 

O sistema fará a integração dos dados obtidos por diferentes meios e origens, nomeadamente: 

� informações oriundas das barragens de Kariba e Alto Kafué; 

� informações meteorológicas obtidas por Satélite; 

� informações obtidas nas estações hidrométricas e udométricas; 

� resultados dos modelos hidrológicos e hidráulicos. 

Este sistema informático deve agregar os dados de forma a dar-lhes uma sincronia espacial e temporal. Esta sincronia 

facilita a comparação entre as diferentes fontes de informação por técnicos não especializados em modelação ou 

gestão de dados. 

O sistema deve também fornecer de forma automática relatórios de comparação entre os dados e os modelos que 

permitam a validação mútua dos mesmos. Esta inter-comparação automática é essencial para a avaliação da confiança 

que na altura da decisão se pode dar a cada fonte de informação. 

O sistema deve ainda processar ações que são desencadeadas quando determinados patamares de valores são 

ultrapassados. Estas ações podem ser: 

� Envio de emails com informação sobre a situação em curso, ou prevista, e ações aconselhadas; 

� Envio de SMS de alerta. 

O sistema deverá permitir simular cenários com modificações às previsões de exploração das barragens a montante ou 

às previsões meteorológicas. Desta forma, será possível ter em conta a experiência passada de gestão do sistema bem 

como avaliar se alterações nas previsões de afluências modificam significativamente as decisões a tomar quanto à 

exploração da albufeira 

11. Conclusões e etapas seguintes 

Conclusões: 

A primeira conclusão resulta da constatação que é viável, com os dados obtidos em tempo real pela supervisão dos 

níveis de água no rio Zambeze e nos afluentes principais e com informações obtidas nos aproveitamentos a montante, 

antever a evolução temporal do nível na albufeira de Cahora Bassa e tomar as adequadas medidas preventivas de 

descarga. Neste âmbito, é importante a partilha de informação com os países vizinhos com aproveitamentos 

hidroeléctricos a montante de Cahora Bassa. 
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A utilização do Modelo Hidráulico permitiu conhecer melhor a resposta hidrodinâmica da albufeira e que, para condições 

de cheia muito gravosas, ainda se podem obter variações de nível controláveis pela ação das comportas existentes de 

descarga de cheia. 

Os resultados apresentados neste projeto indicam, por exemplo, que com uma afluência à albufeira de um caudal da 

ordem de 21 000 m3/s, e um nível inicial de 326,0 m, a atenuação do caudal de ponta é de cerca de 67% e o nível 

máximo atingido é de 330,1 m para o caso das comportas só serem acionadas quando a cheia se começa a “sentir” 

imediatamente a montante da barragem. Contudo, se houver lugar a uma ação preventiva de abertura das comportas, 

concomitantemente com a barragem de Kariba, a atenuação seria da ordem de 64% e o nível máximo atingido seria de 

328,5 m. 

Em termos de “viagem” do pico de cheia, verifica-se que os efeitos da descarga em Kariba se fazem sentir na albufeira 

de Cahora Bassa após 78h. Este valor temporal dá-nos uma indicação da antecipação de operação possível se houver 

coordenação de ações com Kariba. 

De forma indicativa pode-se referir que as simulações realizadas permitem concluir que se o projeto vier a ser 

implementado a capacidade de descarga atual da barragem revela-se suficiente para operação segura com níveis na 

albufeira até 327,0 m. Contudo, não pode deixar-se de realçar que os resultados que se apresentam, por se basearem 

em estudos de base realizados com informação (topográfica, hidrológica e hidráulica) que requer maior investimento, 

devem ser encarados como demonstrativos. Também na Modelação Hidráulica realizada não foram tidas em 

consideração as condicionantes de descarga para jusante, o que não poderá ser obviado na prossecução dos estudos. 

A instalação de 10 pontos de medição de nível, ao longo da albufeira e dos afluentes indicados no Anexo V, permitirá 

que o sistema global seja “observável” e que com os dados recolhidos e processados pelo programa, sejam tomadas as 

acções preventivas adequadas. Esta informação em conjunto com uma coordenação de operações com Kariba e 

Kafué, garantirá a “observabilidade” global dos principais “inputs”, em tempo real, o que permitirá optimizar a 

“controlabilidade” do sistema e da sua segurança. 

Em termos mais gerais pode concluir-se que a exploração optimizada da albufeira permitirá: 

• rentabilizar a utilização da água com o consequente aumento da energia produzida pela Central Sul e, 

aquando da entrada em serviço da Central Norte, optimizar o regime de exploração das duas Centrais com 

consequente incremento global da produção de energia eléctrica; 

• anular ou reduzir substancialmente os custos de investimento com os descarregadores da Central Norte 

devido à redução da capacidade de caudal a descarregar; 

• melhorar o regime de funcionamento do equipamento e como tal incrementar a sua durabilidade; 

• aumentar o volume médio anual de água armazenada na Albufeira de Cahora Bassa contribuindo desta forma 

para melhorar o regime de exploração das futuras barragens a jusante (exemplo geral: Mpanda Uncua); 

• melhorar, consideravelmente, a regularização do caudal efluente da barragem de Cahora Bassa, atenuando as 

pontas de cheia o que tem um impacto muito positivo na melhoria das condições de vida da população local. 

 

Recomendações: 
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No âmbito do desenvolvimento e implementação do projecto recomenda-se que a HCB analise o projecto 

conjuntamente com o projectista por forma a configurar a solução mais adequada aos objectivos da HCB no sentido 

quer da maximização da energia a produzir pela Central Sul e futura Central Norte, quer da economia de custos de 

investimento que poderá representar para o projeto de construção da Central Norte, que se prossiga para a fase de 

Projeto de Execução onde serão pormenorizados todos os equipamentos e estruturas de supervisão e controlo a 

instalar na empreitada de construção / implementação e onde será desenvolvido o Modelo Hidráulico e o Modelo de 

Gestão de Cheias, e subsequentemente para a adjudicação da empreitada, pondo em prática o sistema em causa e 

rentabilizando a produção energética e o controlo das cheias. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo I – Mapa de Moçambique com o local da barragem de Cahora Bassa 

 

Anexo II –  Mapa com o traçado do rio Zambeze e representação das 13 sub-bacias hidrográficas 

 

Anexo III – Planta da albufeira de Cahora Bassa com indicação dos locais das secções transversais 

levantadas e com as imagens recolhidas do SONAR 

 

Anexo IV – Planta com os locais previstos para instalação das estações de medição 

 

Anexo V – Modelação Hidráulica em PowerPoint 
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Anexo I - Moçambique e local da barragem de Cahora Bassa
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Anexo II - Traçado do rio Zambeze e representação das 13 sub-bacias hidrográficas
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Anexo III - Planta da albufeira de Cahora Bassa com indicação dos locais das secções transversais levantadas  

e com as imagens recolhidas do SONAR
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Anexo I

 

Imagem SONAR - Secção 2 

 

 

 

Imagem SONAR - Secção 3 

 

Anexo III (cont) - Imagens recolhidas do SONAR 

Secção 2 e Secção 3 
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Anexo I

 

Imagem SONAR - Secção 4 

 

 

Imagem SONAR - Secção 5 

 

Anexo III (cont) - Imagens recolhidas do SONAR 

Secção 4 e Secção 5 
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Anexo I

Imagem SONAR - Secção 6S_6N 

 

Imagem SONAR - Secção 7 

 

Anexo III (cont) - Imagens recolhidas do SONAR 

Secção 6 e Secção 7 
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Anexo I

Imagem SONAR - Secção 8_N_Ilha 

 

Imagem SONAR - Secção 8_S_Ilha 

 

 

Anexo III (cont) - Imagens recolhidas do SONAR 

Secção 8
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Anexo IV –  Planta com os locais previstos para instalação das estações de medição 
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A Modelação Hidráulica encontra-se em PowerPoint, em ficheiro em formato digital. 

 

Para visualizar o conteúdo do mesmo dever-se-á 

1. Abrir ficheiro - Modelo hidráulico.pptx 

2. Selecionar a opção “Apresentação de Diapositivos” 

3. Correr a apresentação clicando “Enter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V –  Modelação Hidráulica em PowerPoint (Entregue em Formato Digital) 


