DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HÍDRICOS

As cheias no Douro ontem, hoje e amanhã
(Rui Rodrigues, Cláudia Brandão, Joaquim Pinto da Costa)

"Everyone talks about the weather, but no one
does anything about it."
Mark Twain

ENVOLVENTE DO ESTUDO
O período entre o Natal e os Reis testemunhou duas cheias no rio Douro que suscitaram de
diversas entidades e cidadãos comuns dois comentários, prontos e encadeados:
 as cheias são hoje mais frequentes;
 existe má gestão das albufeiras.
Estes comentários são insólitos especialmente se interligados e aplicados ao rio Douro, dada a
pequena margem de manobra disponível na gestão (e, portanto, na modificação antrópica) de
uma cheia nessa bacia com a operação do tipo de estruturas hidráulicas existentes.
O presente relatório visa elucidar os autores das ditas declarações ao abordar cientificamente a
génese e cinemática das cheias no Douro, esperando que este relatório cumpra também outro
objectivo que é o de auxiliar na formação de uma opinião pública esclarecida no domínio das
catástrofes naturais.
Sendo o INAG o herdeiro da tradição e do espólio hidrométrico e pluviométrico dos Serviços
Hidráulicos, que contam já com 120 anos, é com orgulho que se mobilizam aqui alguns dos
registos históricos para reforço da memória popular.

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
Apesar deste relatório ter uma finalidade de clarificação rápida da opinião pública sobre as
cheias do Douro, o trabalho de base assenta num programa exaustivo de caracterização de cheias
promovido pelo INAG. Esse programa tem como objectivo principal o apoio ao Sistema de
Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos nas capacidades preditivas deste (hidrológicas e
hidráulicas) e na identificação de zonas vulneráveis a inundações, e é impulsionado por outro
programa do INAG: a restruturação das redes de monitorização de recursos hídricos.

Nesta restruturação o reapetrechamento instrumental de toda a região a Norte do Douro
correspondeu à terceira fase de instalação de equipamento hidrometeorológico com capacidades
de teletransmissão. O rio Douro, porém, foi objecto de instalação de equipamento piloto desde o
início do projecto em 1996, quando foi acordado com a EDP/CPPE o acesso automático aos
dados horários de exploração dos aproveitamentos hidroeléctricos.
No novo desenho de rede idealizado sob o projecto de restruturação (disponível no site
http://snirh.inag.pt no item Relatórios/Actividade Técnica – Redes de Monitorização) a
informação hidrométrica da base de dados SNIRH foi profusamente utilizada na optimização da
configuração da rede e da sua funcionalidade. A componente de previsão de cheias constitui-se
como uma das funcionalidades prioritárias no desenho da rede. Na Internet, adicionalmente a
este projecto de restruturação, pode ser consultado ainda o anexo de cheias do Plano de Bacia do
Douro.

AS CHEIAS NO DOURO DE ONTEM
A Figura 1 é daquelas iconografias que recria o adágio “uma imagem vale mil palavras”. Como
ponto de referência da excepcionalidade das cheias utilizou-se a cidade da Régua, não só pela
convivência ancestral que o lugar mantém com as cheias do Douro (sendo, portanto, fonte de
informação histórica valiosa), como por reflectir já as características principais da drenagem de
cheias na bacia ― havendo apenas que acrescentar a contribuição do Tâmega e Paiva para a
caracterização das cheias na foz.
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Fig. 1 – Cheias históricas na Régua acima do limiar 10000 m /s com sobreposição das cheias no último decénio.

A análise estatística efectuada sobre os valores históricos indica que, em condições pristinas, o
3
limiar de 10000 m /s corresponde a um período de retorno de 16 anos, isto é, cheias desta
magnitude ou superior ocorrem, em média, de dezasseis em dezasseis anos.

A primeira informação importante a reter é que “em média” não significa “sistematicamente”, ou
seja, houve anos sucessivos em que ocorreram cheias de magnitude elevada (1909 e 1910) e
longos períodos sem cheias dessa magnitude (por exemplo, de 1910 a 1962). Deixando já a ponte
para o futuro e tendo sempre em mente a aleatoriedade dos fenómenos, refere-se que desde 1989
3
não se registam cheias de magnitude igual ou superior a 10000 m /s, o que perfaz já 14 anos.
Da Figura 1 retira-se também o enquadramento, quer da magnitude das cheias de 27 de
3
Dezembro de 2002 e 3 de Janeiro de 2003 (ambas com cerca de 7400 m /s) face às cheias do
último decénio, quer da sucessão de cheias recentes face às ocorrências superiores ao limiar
3
10000 m /s no período anterior a 1990. Em suma, os valores de ponta agora registados foram
3

inferiores, quer aos da cheia de Janeiro de 2001 (com 8550 m /s), ou mesmo Março de 2001 ―
3

coincidente com a ruína da ponte Hintze Ribeiro (com cerca de 7600 m /s) ― quer aos da cheia
3

de 1996 (com cerca de 8900 m /s).

HÁ DOIS ONTENS
A caracterização estatística a que se aludiu anteriormente não considera todos os registos
passados como uma mesma realidade (ou população). De facto as condições de escoamento na
bacia já não são naturais, fruto das intervenções humanas na modificação do regime fluvial.
Foram construídas albufeiras na parte espanhola da bacia que regularizaram o regime
hidrológico, como se comprova na curva de duração de caudais da Figura 2; enquanto que o
3
caudal de 3000 m /s era excedido ou igualado em 5 dias num ano médio antes de 1970, ele é
agora excedido ou igualado apenas em 2 dias. Este facto põe, desde já, em causa que os valores
mais elevados de caudal sejam agora mais frequentes do que no passado.
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Fig. 2 – Curvas de duração média anual do caudal médio diário na Régua para dois períodos estacionários.

Em reforço desta tese aponta-se o incremento da recorrência dos caudais maiores ou iguais a
3
10000 m /s no período posterior a 1970, agora com ocorrência média de 22 em 22 anos ao invés
dos 16 anos de intervalo médio entre máximos de cheia do período anterior a 1970.
O ano de 1970 foi considerado como ponto de charneira pois corresponde ao início de utilização
da albufeira de Almendra, no rio Tormes (afluente da margem esquerda do troço internacional do
3
Douro), com uma capacidade de armazenamento de 2650 hm . Esta albufeira e a de Rycobayo
no rio Esla, afluente da margem direita do Douro próximo à fronteira de Miranda constituem os
dois únicos pontos onde é possível fazer alguma laminação de cheias com influência na parte
portuguesa da bacia, ainda que não tenham explicitamente essa função
Porém, a nível da influência directa no desenvolvimento de uma onda de cheia em território
nacional, o peso de Almendra é indiscutivelmente superior ao de Rycobayo ― cujo início de
3
exploração dos 1150 hm de capacidade se deu em 1936 ― pelo que se consideraram apenas
dois períodos representativos de condições estacionárias no regime de cheias do Douro: anterior
e posterior a 1970.

FALEMOS DE VOLUMES DE CHEIAS ANTES DE FALAR EM GESTÃO
Para se ter uma ordem de grandeza da representatividade do volume armazenável nas albufeiras
situadas no Douro desde a fronteira até à foz face às duas albufeiras significativas nos afluentes
espanhóis confira-se, no Quadro I, o somatório das capacidades brutas dos aproveitamentos
hidroeléctricos da cascata do Douro (nacionais e espanhóis).
Quadro I – Armazenamento teórico disponível na cascata
do Douro

Albufeira

Capacidade
(hm3)
Miranda
28
Picote
63
Bemposta
130
Aldeadavila
115
Saucelle
169
Pocinho
83
Valeira
97
Régua
95
Carrapatelo
148
Crestuma
110

Σ

1038

Esta abstracção teórica sobre o volume de armazenamento no rio Douro, ainda que maximizado
pelas capacidades brutas dos aproveitamentos, fornece um valor irrisório face ao armazenamento
criado nos dois afluentes espanhóis mais significativos. De facto o volume assim recriado na
cascata do Douro constitui apenas 27% da soma das capacidades brutas de Rycobayo e
Almendra. Ademais esse volume está distribuído por 10 pequenos aproveitamentos a fio-d’água

sendo, como tal, impensável admitir que montantes tão irrisórios e dispersos possam ser
mobilizados de uma forma sistemática e sustentável para qualquer controlo do volume de cheias
no Douro.
Como consideração prévia a um exercício de mobilização dessa capacidade de armazenamento
no controlo de cheias, refere-se que as cheias com máximos em 27 de Dezembro de 2002 e 3 de
3
Janeiro de 2003 mobilizaram volumes de escoamento de 2125 e 1767 hm , respectivamente, que
o mesmo será dizer que, para o seu encaixe total haveria que armazenar por duas vezes, sem
tempo para recuperação (Fig. 3), o dobro do que a capacidade dos fios-d’água “teoricamente”
permitem.

Fig. 3 – Sucessão das duas ondas de cheia no Douro na Régua entre 26 de Dezembro de 2002 e 7 de Janeiro de
2003.

Assim, caso se soubesse de antemão que as duas cheias iriam ocorrer e admitindo que se
pudessem esvaziar pelas descargas de fundo todas as albufeiras dos fios-d’água até ao final do
3
dia 25 de Dezembro, se se começassem então a represar, ao longo de 13 dias nos 1000 hm
3

“tornados disponíveis” na cascata do Douro, os 4000 hm de água drenados pela bacia, já às
14:00 do dia 28 de Dezembro estariam todas cheias, o que significava conseguir uma redução de
3
apenas 2000 m /s na primeira ponta de cheia e, fatalmente, reproduzir na íntegra a segunda cheia

3

com o mesmo pico de 7200 m /s às 10:00 do dia 3 de Janeiro de 2003. E nesta simulação muito
básica admitiu-se que Crestuma não receberia qualquer caudal proveniente dos afluentes Tâmega
e Paiva, o que não é viável, como também não o é manter fios-d’água vazios num rio com
caudais circulantes significativos no Inverno.
Este exercício pode aproximar-se mais da realidade se ao invés de ser considerada a capacidade
teórica disponível em cada albufeira for considerada a sua capacidade útil, isto é, o volume que
se desenvolve entre o Nível Mínimo de Exploração (NME) e o Nível de Pleno Armazenamento
(NPA) ― Quadro II.
Quadro II – Armazenamento útil disponível na cascata do
Douro

Albufeira

Capacidade
Útil (hm3)
Miranda
6,4
Picote
13,4
Bemposta
20,0
Aldeadavila
23,0
Saucelle
31,0
Pocinho
12,0
Valeira
13,0
Régua
12,0
Carrapatelo
15,6
Crestuma
22,5

Σ

168,9

Desta feita, ao repetir-se a experiência para as novas condições de “disponibilidade de encaixe”,
24 horas após o início do enchimento, teríamos toda a cascata preenchida e desencadear-se-ía
3
então a cheia que atingiria um primeiro pico muito próximo dos 7000 m /s e repetir-se-ía todo o
segundo pico como no exemplo anterior.
Nesta simulação considerou-se ainda a cheia progredindo uniformemente na bacia quando, na
realidade, a contribuição diferencial dos afluentes completaria o enchimento primeiro no meio da
cascata ― onde as áreas de drenagem tributárias são muito superiores ― transferindo a cheia
para jusante antes das albufeiras do troço internacional estarem cheias.
Este exercício só serve para demonstrar, por absurdo, que os fios-d’água não são albufeiras de
armazenamento, aliás os aproveitamentos no Douro nacional (Pocinho, Valeira, Régua,
Carrapatelo e Crestuma) têm apenas cerca de um metro e meio de desnível entre o NPA e o
NME.
Curiosamente o INAG recebeu de uma empresa local de empreendimentos turísticos (que ocupa
o leito maior de cheia do Douro) um contributo para a “boa gestão” da cascata de
aproveitamentos, preconizando reservar-se um metro de armazenamento junto ao coroamento
destas pequenas albufeiras como “reserva de segurança” para encaixe das cheias…
Para terminar este exercício falta adicionar mais uma dose de realidade ao exemplo que é
decorrente da própria concentração das cheias. Uma cheia não atinge instantaneamente um
determinado valor e a sua progressão vai diminuindo os tempos de encaixe iniciais.

Na Figura 4 apresentam-se os tempos de enchimento nas albufeiras da cascata do Douro para
diferentes magnitudes de caudal afluente. Estes valores, decorrem da experiência de operação
dos aproveitamentos do Douro por parte da EDP/CPPE e demonstram a veleidade de se
pretender utilizar fios-d’água para laminação de cheias.
3

Da figura decorre que para caudais afluentes superiores a 4000 m /s os tempos para esgotamento
de qualquer capacidade de encaixe são inferiores à hora. E, novamente, um caudal desta
magnitude não surge na sequência directa de um caudal nulo, antes corresponde à sequência
monótona do ramo ascendente de um hidrograma de cheia.

Fig. 4 – Tempos de enchimento do volume útil dos vários aproveitamentos da cascata do Douro em função do
caudal afluente (construída com base nos dados da EDP/CPPE).

É, ENTÃO, POSSÍVEL CONTROLAR ALGUMA COISA NO DOURO?
Novamente a melhor resposta é também uma imagem.
Se nos ativermos à Figura 5 reconhecemos no mês de Março de 2001 as tentativas de
abaixamento do caudal de cheia no Douro para as operações de resgate dos acidentados na queda
da ponte Hintze Ribeiro.

3

Na primeira tentativa, quando os caudais circulantes estavam entre os 6000 e os 7000 m /s, a
operação dessincronizada dos aproveitamentos a fio-d’água conseguiu baixar os caudais para os
3
3000 m /s e, a jusante do Carrapatelo (que era o objectivo final), atingiram-se mesmo os
3

2000 m /s durante uma hora.
Esta operação foi repetida três dias mais tarde já com condições mais favoráveis de caudal
3
circulante entre a Régua e Carrapatelo (menos 1000 m /s) e com a colaboração das albufeiras
espanholas, que interromperam os lançamentos de caudal nas suas albufeiras.

1ª operação

1ª operação
2ª operação

Fig. 5 – Caudais circulantes entre a Régua e Carrapatelo durante a primeira metade do mês de Março de 2001 com
indicação dos dois abaixamentos efectuados para melhoramento das condições de velocidade da corrente como
forma de auxiliar as operações de resgate (logo após a primeira operação de abaixamento – seta – foram encontrados
corpos e bancos do autocarro na costa galega, pondo em dúvida se o autocarro se encontraria junto à ruína da ponte).

A Figura 6 resume as operações assíncronas novamente realizadas nos aproveitamentos da
cascata do Douro na noite de 10 para 11 de Março que conseguiram, durante breves instantes,
anular uma cheia no Douro ― manobra prodigiosa, mas efémera, e com grandes riscos só
releváveis pela nobreza do objectivo.
Os riscos de uma operação como estas a que se aludiu anteriormente prendem-se,
principalmente, com os esforços nas comportas devido à conjugação de caudais e velocidades da

corrente muito elevadas e tempos de fechamento muito curtos com as cargas hidrostáticas que as
rápidas subidas dos níveis provocam.
É, como se pode depreender, uma manobra de recurso e de efeitos pouco duráveis já que o
volume de cheia tem que ser invariavelmente deslocado de montante para jusante. Pela
fragilização das margens que induz e pelo stress que transmite aos órgãos de descarga é de
aplicação fortemente condicionada.

2ª operação

Fig. 6 – Segunda tentativa de abaixamento dos caudais de cheia no Douro por fechamento assíncrono das descargas
dos aproveitamentos da cascata do rio Douro na noite de 10 para 11 de Março de 2001.

Em resumo, este controlo de emergência não é sinónimo de gestão corrente e também não
lamina cheias. A boa gestão destes empreendimentos a fio-d’água baseia-se na criação de uma
pequena altura de queda para turbinamento regular ao longo do ano, já que o caudal nunca será
limitante e a exploração estará mais optimizada quanto maior for a uniformidade de produção ao
longo da cascata.
Quando existe uma cheia, a ordem de grandeza do volume envolvido é descomunal face aos
pequenos armazenamentos, como foi já visto. Isto faz com que os níveis a montante e a jusante
em cada fio-d’água sejam muito próximos não havendo praticamente altura de queda para
turbinamento (Fig. 7).
Nesta situação as opções de gestão são estritamente de segurança da barragem passando o caudal
pelas estruturas franqueadas.
Na Figura 7 é visível o quase anulamento do desnível entre montante e jusante durante a cheia de
3
1978, quando o caudal de ponta atingido foi de 10170 m /s.

Fig. 7 – Passagem de uma cheia por uma barragem a fio-d’água (neste caso a barragem do Carrapatelo durante a
3

cheia de 78 ― Caudal de ponta: 10170 m /s). Fotos extraídas de “Aproveitamento Hidráulico do Douro”, EDP 1986

O QUE NOS ENSINAM OS REGISTOS DO PASSADO QUANTO À PLUVIOMETRIA
No rescaldo das últimas cheias houve, no que concerne a excepcionalidade dos fenómenos,
declarações baseadas em percepções subjectivas que quase se tornaram dogmas. Algumas foram
desacreditadas outras mereciam sê-lo.
Concretamente a afirmação por pessoas das regiões ribeirinhas, inclusive da Régua, de nunca
haver visto nada igual, quando confrontada com a Figura 1 inevitavelmente nos faz pensar que

tais testemunhas do passado ou mudaram recentemente de residência para esses locais ou
nasceram posteriormente a Março de 2001.
Por vezes insinuou-se que agora qualquer “chuvinha” produz uma cheia e que antigamente isto
não acontecia. Este tipo de afirmações deve ser esclarecido por enquadramento nos aspectos de
representatividade espacial das estimativas pontuais, que é uma das frentes de investigação mais
promissoras em geociências.
Simplificando os conceitos desse ramo da hidrologia basicamente pode dizer-se, quanto à
pretendida natureza irrisória dos fenómenos pluviosos que estiveram na origem das cheias
2
recentes, que: ou as testemunhas deste facto andaram a passear pelos 18 643 km da parte
2
portuguesa da bacia, e pelos 1 906 km que constituem as áreas de cabeceira dos rios Tâmega,
2
Tua e Sabor, e mesmo pelos restantes 77 054 km da parte espanhola da bacia drenante para o
Douro internacional; ou então inferem sobre todos os transportes de humidade, todos os estados
de saturação, todas as interacções das massas de ar húmido com os acidentes orográficos e todos
os caudais residuais na bacia a partir de um único ponto. Pior ainda, fazem-no de um ponto
situado junto ao rio, que é talvez o menos representativo em termos da precipitação ponderada
sobre a bacia.
Por fim, a opinião geral reclama ainda que as cheias são agora mais frequentes.
O que pode então ser dito a este respeito de modo a esclarecer de vez estes lugares comuns?
Em primeiro lugar há que devolver à discussão destes assuntos a metodologia de análise
científica, que constitui aliás a prática permanente do INAG.
Seguramente a primeira manifestação de esclarecimento é a eliminação da subjectividade, e
mesmo superstição, valorizando a importância quer dos registos hidrometeorológicos
continuados, quer da sua representatividade espacial e da sua integração dentro de uma rede de
monitorização. Deve também ser valorizada a disponibilidade hoje via Internet
(http://snirh.inag.pt) dos dados daí resultantes, incluindo o espólio recuperado do passado,
possibilitando a qualquer cidadão, sem encargos, avaliar criteriosamente este tipo de situações.
A disponibilidade de dados via acesso à base de dados do Sistema de Informação de Recursos
Hídricos (SNIRH) foi inclusive expandida aos dados em tempo real, através do Programa de
Restruturação de Redes de Monitorização de Recursos Hídricos.
Em segundo lugar, é responsabilidade da engenharia proceder a uma análise cientifica destas
questões através: da descrição da cinemática das cheias, e; da caracterização estatística dos
máximos anuais.
Comecemos pela inferência sobre uma “chuvinha” em toda a bacia feita a partir de um ponto.
Escolhamos a este propósito quatro estados no tempo característicos de níveis de incerteza
2
distintos para as estimativas da pluviometria numa área de 97 600 km .
Os quatro estados no tempo, correspondentes a três etapas do conhecimento hidrometeorológico,
reproduzem a pluviometria associada às cheias de 1909 e de 1962 (Fig. 8 -as duas maiores desde
que há registos limnimétricos sistemáticos e com forte componente de contribuição de caudais de
Espanha), a cheia de 1989 (com maior componente nacional no escoamento) e, como remate, a
intensidade de precipitação crítica na cheia recente de 26 de Dezembro de 2002.

Fig. 8 – Pluviometria crítica das cheias de Dezembro de 1909 (dia 22) e Janeiro de 1962 (dia 2).

Da análise da Figura 8 é perceptível o ganho de conhecimento e de informação que se obteve
com o adensamento da rede udométrica entre 1909 e 1962. Enquanto ambas as cheias tiveram
uma forte contribuição das chuvas drenadas na parte espanhola da bacia, os quatro únicos postos
existentes em 1909 não permitiam fazer tal inferência. Já em 1962 com mais de 100 pontos de
avaliação da precipitação, os núcleos convectivos junto ao troço internacional ficaram
evidenciados mesmo sem contabilizar a informação udométrica de Espanha.
Na Figura 9, correspondente à precipitação do dia crítico da cheia de 1989, é perceptível a maior
contribuição dos afluentes do Douro, quer da margem direita, quer da margem esquerda, para o
hidrograma de cheia, ainda que a intensificação dos fenómenos pluviosos tenha incidido sobre as
zonas de cabeceira.

Fig. 9 – Pluviometria crítica da cheia de Dezembro de 1989 retirada dos udómetros em 22/12/1989.

Por fim, com o avanço tecnológico, é já possível fazer o acompanhamento de uma cheia através
do desenvolvimento das células convectivas dentro da bacia. Apresentam-se na Figura 10 as
imagens de radar do Instituto Meteorológico de Espanha para algumas horas no dia 26 de
Dezembro de 2002 que são elucidativas da intensificação que o fenómeno pluvioso sofreu de
Ocidente para Oriente.
Em todos estes exemplos não deixa de ser curioso que, para um observador situado na Régua,
estas grandes cheias teriam sido sempre provocadas por “chuvinhas”.

Fig. 10 – Progressão de Ocidente para Oriente das células convectivas em 26-12-2003 (imagens de radar do IME).

O QUE NOS ENSINAM OS REGISTOS DO PASSADO QUANTO À HIDROMETRIA
As Figuras 8 a 10 são já bastante didácticas quanto à cinemática das cheias. No fundo
representam instantes de um processo contínuo de circulação de humidade que tem como padrão
dominante a progressão de NO para SE. Este aporte de humidade vindo preferencialmente de
NO (Fig. 11) incide sobre as cadeias montanhosas de Cabreira-Barroso-Larouco e AlvãoPadrela-Coroa (serras entalhadoras do rio Tâmega) havendo aí a primeira intensificação da
precipitação por estímulo altimétrico. A progressão destes sistema frontais para o interior
apresenta frequentemente novas intensificações de génese altimétrica nas cabeceiras pujantes dos
principais afluentes do Douro (Tua, Sabor e Esla, na margem direita, Paiva, Corgo e Águeda, na
margem Esquerda).

Fig. 11 – Propagação da superfície frontal associada à cheia de Dez-2002 (das 16:00 do dia 26 à 1:00 do dia 27).

Com a passagem das massas de ar para a parte planáltica da bacia espanhola, geram-se por vezes
novas intensificações pluviométricas seja por continuidade do estímulo ascensional orográfico
prévio ou por estímulos convectivos derivados das instabilidade térmicas no planalto.

Das diferentes conjugações de instabilidade da humidade das massas de ar; origem, sentido e
velocidade de propagação, geram-se cheias no mosaico de afluentes caudalosos do Douro,
fazendo com que a onda de cheia, na sua propagação para jusante, vá incorporando
diferencialmente essas contribuições tributárias num hidrograma final mais ou menos complexo.
Assim, à partida, poderemos ter uma diversidade assustadora de hidrogramas de cheia para
análise científica. Contudo, as grandes cheias correspondem a estados de saturação dos solos já
significativos conjugados com passagens sucessivas de superfícies frontais, o que contribui para
uniformizar muita da diversidade natural.
Comecemos por abordar este problema de síntese novamente com uma imagem de mil palavras,
conjugando nela as principais cheias havidas nos últimos 100 anos na Régua. Nesta figura todas
as cheias referidas foram referenciadas ao ano histórico de 1909.
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Fig. 12 – Hidrogramas das principais cheias do Douro na Régua nos últimos 100 anos com sobreposição do período
recente de 26/12/2002-7/1/2003.

Em síntese, as grandes cheias no Douro têm na sua génese a passagem sucessiva de sistemas
frontais com o sistema mais activo a ocorrer no final da cadeia. Isto faz com que o hidrograma de
cheia seja bi-modal onde o segundo pico “cavalga” sobre a recessão do primeiro ― que poderá
ser, ela própria, uma ciclóide resultante da justaposição de pequenos picos.
Neste contexto a Figura 12 pode ser desmembrada nas suas duas componentes, vide Figura 13.
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Fig. 13 – Separação dos dois hidrogramas principais das cheias históricas do Douro na Régua.

Como se vê nesta nova configuração separativa, as cheias de Dezembro de 2002 e de Janeiro de
2003 não tiveram uma segunda componente, não sendo por isso sequer admissível classificá-las
dentro da memória popular como das piores cheias havidas, nem pelo facto de terem surgido em
sucessão. Há contudo que registar que a cheia de Dezembro de 2002 foi muito semelhante ao
primeiro pulso da cheia do fatídico Março de 2001, bem como que precisar que a cheia de
Janeiro de 2003 teve um segundo pico apesar de muito residual (Fig.12).
A Figura 13 apresenta ainda para magnitudes dos segundos picos em 1909, 1962 e 1989 valores
impressionantes mesmo que considerados isolados da sua sobreposição ao primeiro hidrograma,
sendo superiores ao maior máximo já alguma vez registado para um primeiro pico que é o do ano
de 1962.
O ano de 2001 merece que nos detenhamos em análises suplementares pois teve dois episódios
de cheia de longa duração (Janeiro e Março) que potenciavam a elevação de um segundo pico
para um máximo excepcional. A sobreposição destes dois episódios com a cheia de 1989
(Fig.14) vem evidenciar o quão próximo se esteve em 2001 por duas vezes de se atingir uma
situação pior do que aquela verificada, bastando para tal que a sobreposição de picos tivesse
ocorrido com a passagem de uma superfície frontal mais activa no início de Janeiro ou em
meados de Março de 2001.
A Figura 15 é o produto da manipulação e reorganização dos episódios passados tentando
mostrar que magnitudes como as das cheias históricas de 1909 e 1962 podem desencadear-se no
3
espaço de 3 dias após uma cheia com 7000 m /s de pico ― que tem um período de retorno de
apenas 7 anos.
Na fabricação desta nova possível cheia de Março de 2001 foi escolhido para pulso a adicionar à
recessão o segundo pico da cheia de 1989 porque este ocorre já numa situação de regime
hidrológico do Douro em que há controlo dos afluentes Esla e Tormes em Rycobayo e Almendra
e porque adicionalmente correspondia a uma situação de pequeno caudal de base.
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Fig. 14 – Padrão dos dois picos principais sem sobreposição significativa.
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Fig. 15 – Efeito da sobreposição do segundo pico de Dezembro de 1989 na cheia de Março de 2001.

O que se pretendeu mostrar com a emulação de uma cheia excepcional foi o facto das albufeiras
espanholas fazerem apenas truncagem dos picos de cheia para períodos de retorno de até 15-20
3
anos, correspondentes ao caudal limiar de 10000 m /s, mas não conseguirem laminar as cheias
mais extremas.
Mais importante do que o pico de cheia é o volume de cheia pois estão-lhe associados tempos de
submersão que decorrem da própria configuração do hidrograma. A Figura 16 resume as
principais características das cheias em análise e enquadra os últimos episódios nos descritores
de volume e ponta de cheia.
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Fig. 16 – Relação entre os volumes e as pontas de cheias das principais cheias dos últimos 100 anos sobrepostas às
cheias recentes do período Dezembro de 2002 – Janeiro de 2003.

Esta Figura demonstra a fraca expressão volumétrica das últimas cheias que, mesmo assim e
como se referiu anteriormente, era já descomunal face à capacidade de armazenamento nos fiosd’água. A cheia de 1989 apesar de excepcional quanto ao pico de cheia teve dimensão
volumétrica reduzida, o oposto do que ocorreu com a cheia de Março de 2001. Aliás se as
características destas duas cheias se combinassem reproduzir-se-iam as condições da cheia de
1962 (Fig. 15).
Há a acrescentar que a análise das cheias foi centrada na Régua, pela maior disponibilidade de
informação aí e porque esse ponto de drenagem reflectia já as principais características das
cheias do Douro. Porém até à foz a contribuição de dois afluentes significativos, como o Tâmega
na margem direita e o Paiva na margem esquerda podem ainda aduzir modificações
significativas na magnitude de uma cheia.

A Figura 17 mostra, para as duas cheias do mês de Março de 2001, a diferença de ser mobilizada
a contribuição destes dois afluentes na grandeza das cheias. Para dois hidrogramas com a mesma
magnitude do pico junto à foz (Crestuma) existe, no segundo hidrograma uma diferença de
3
3000 m /s entre a povoação da Régua (medido em Carrapatelo) e a foz que advém da drenagem
do Tâmega e do Paiva. Em termos de cinemática das cheias dá-se, na cheia do dia 21 de Março,
a coincidência do pico da cheia vinda do Douro com a passagem de uma superfície frontal activa
sobre a parte final da bacia.

Fig. 17 – Contribuição sensível do Tâmega (medida na barragem do Torrão) e do Paiva, na segunda cheia do mês de
Março de 2001 junto à foz (medida na barragem de Crestuma).

AS CHEIAS HOJE E, NOVAMENTE, A GESTÃO
O enquadramento das últimas cheias havidas no quadro histórico de excepcionalidade forneceu
descritores pouco alarmistas para esses fenómenos, como ficou demonstrado. Por que motivo
então se lhes atribuiu um tão grande impacto, incrementado com considerações sobre descargas
de Espanha.
A análise dos hidrogramas de cheias (Fig. 18) indica que a cheia de Dezembro de 2002 foi
grandemente formada com base nos escoamentos da parte portuguesa da bacia (mensurável, de
certa forma pela diferença entre os hidrogramas do Pocinho e da Régua), enquanto que na cheia
de Janeiro de 2003 esta foi maioritariamente gerada na zona entre o Côa e Salamanca (reflectido
na diferença entre as afluências a Miranda e ao Pocinho), propagando-se para a foz com a
contribuição menor dos afluentes de jusante (Fig. 18).

Fig. 18 – Contribuições diferenciadas dos afluentes portugueses e da bacia espanhola nas cheias de Dezembro de
2002-Janeiro de 2003.

Como esclarecimento adicional refere-se também que nenhuma das duas albufeiras espanholas
com capacidade de interferir no volume de cheia (Rycobayo e Almendra) descarregou neste
3
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período (Quadro III): Rycobayo armazenou 133,5 hm da primeira cheia e turbinou 33,7 hm na
3

segunda cheia, enquanto que Almendra armazenou nas duas cheias 470 hm . Os cerca de
3

600 hm retidos em Espanha se adicionados ao volume das duas cheias afluentes a Portugal
induziriam um incremento do caudal de base, constante ao longo dos 13 dias, da ordem dos
3
500 m /s.
Quadro III – Armazenamento nas albufeiras espanholas
junto à fronteira
Albufeira: RICOBAYO
Rio: ESLA
Capacidade da albufeira: ÚTIL: 1078,399 hm3; TOTAL: 1178,878 hm3
Dia
22-12-2002
23-12-2002
24-12-2002
25-12-2002
26-12-2002
27-12-2002
28-12-2002
29-12-2002
30-12-2002
31-12-2002
01-01-2003
02-01-2003
03-01-2003
04-01-2003
05-01-2003

Volume útil
hm3
817,095
817,095
814,964
825,661
848,661
918,495
942,795
948,466
926,856
914,794
916,179
925,457
924,991
915,257
908,345

Entradas
hm3
35,075
33,808
27,811
34,311
60,231
136,220
185,527
168,481
92,804
56,478
45,881
58,008
72,432
68,308
60,498

Saídas
hm3
33,796
33,808
29,942
23,614
37,231
66,387
161,227
162,810
114,414
68,540
44,496
48,730
72,899
78,042
67,410

Variação
hm3
1,279
0,000
-2,131
10,697
23,000
69,834
24,300
5,671
-21,610
-12,062
1,385
9,278
-0,466
-9,734
-6,912

Albufeira: ALMENDRA
Rio: TORMES
Capacidade da albufeira: ÚTIL: 2412,836 hm3; TOTAL: 2586,341 hm3
Dia
22-12-2002
23-12-2002
24-12-2002
25-12-2002
26-12-2002
27-12-2002
28-12-2002
29-12-2002
30-12-2002
31-12-2002
01-01-2003
02-01-2003
03-01-2003
04-01-2003
05-01-2003

Volume útil
hm3
1468,513
1508,323
1540,893
1565,744
1594,151
1625,191
1654,595
1681,141
1707,515
1733,707
1757,938
1792,511
1835,549
1864,156
1891,311

Entradas
hm3
45,051
39,810
32,570
24,851
28,407
31,041
29,405
26,546
26,376
26,195
24,231
34,575
43,039
28,610
27,157

Saídas
hm3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,000
0,002
0,003
0,000
0,002
0,001
0,003
0,002

Variação
hm3
45,051
39,810
32,570
24,851
28,407
31,040
29,404
26,546
26,374
26,192
24,231
34,573
43,038
28,607
27,155

A contribuição do Tâmega foi significativa nas duas cheias e sempre mais no início de cada
episódio já que, nestas cheias de um pico só, a primeira superfície frontal a passar sobre a bacia
foi, como já se referiu atrás, aquela mais activa.
Sobre a gestão junto à foz resta acrescentar que a albufeira do Torrão, no Tâmega, tem uma
pequena capacidade útil devido ao nível de montante ser fortemente condicionado pela povoação
de Amarante, não podendo ter sido mais exemplar.
Foi entre a Régua e a foz do rio Douro que mais se comentou sobre a má gestão dos
aproveitamentos ou mesmo da gestão economicista. Mais uma vez uma figura vem por luz sobre
o assunto: a Figura 19 indica os intervalos de tempo sem turbinação na barragem do Carrapatelo
exclusivamente por falta de queda, isto é, enquanto a diferença entre os níveis na albufeira a
montante e os níveis de restituição a jusante foi muito pequena.

Fig 19 – Períodos de interrupção da produção de energia hidroeléctrica por falta de queda na barragem do
Carrapatelo.

Estes períodos de interrupção foram condicionados pelos níveis de jusante, em Crestuma, onde
confluíam para além dos caudais de cheia do Douro passando em Carrapatelo, as contribuições
de caudais de cheia do Paiva e do Tâmega. Em suma, entre as 12:00 do dia 26/12/2002 e as

12:00 do dia 7/1/2003 (288 horas) não se turbinou por falta de queda entre as 4:00 do dia
27/12/2002 e as 10:00 do dia 29/12/2002 e, novamente entre as 8:00 do dia 3/1/2003 e as 12:00
do dia 6/1/2003, num total de 130 horas.

AS CHEIAS DE AMANHÃ: HÁ DOIS AMANHÃS
Se alguma coisa pode ser dita com segurança sobre as cheias do futuro é que elas continuarão a
ocorrer com magnitudes variáveis, por vezes, catastróficas. Isto pode parecer um lugar comum
mas não se torna necessário sequer agitar o espectro das mudanças climáticas para qualquer
sensibilização; esta “fatalidade” decorre da análise estatística dos tempos de recorrência de
cheias do passado e é válida principalmente se admitidos como invariantes os processos
envolvidos na génese das cheias.
Já foi mencionado que, ao contrário da crença popular, as cheias do Douro são agora menos
frequentes. A Figura 20 ilustra bem este facto, sendo visível um incremento sensível do período
3
de retorno (T-anos) para caudais entre os 4 000 e os 8 000 m /s.
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Fig. 20 – Aumento do tempo de recorrência das cheias na Régua nos últimos 30 anos.
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Assim, caudais de 6 000 m /s ou superiores que ocorriam em média três vezes em cada dez anos
ocorrem agora apenas duas vezes em 10 anos.
Este aumento da recorrência é reflexo da laminação “involuntária” decorrente do incremento da
capacidade de armazenamento em Espanha. Contudo, esta deixa de ser sensível a partir de
períodos de retorno entre os 10 e os 20 anos (Fig. 20).
Estes dados indicam que as grandes cheias (aqui grandes entendidas por terem caudais superiores
3
a 10 000 m /s) continuarão a ocorrer com a recorrência anteriormente sentida. E que períodos de
retorno são esses?
Na Figura 21 resumem-se os estudos de caracterização estatística com uma mistura de gamas
para ter em conta a quantidade de informação histórica desde o sec. XVIII.
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Fig. 21 – Ajustamento de uma mistura de gamas aos valores de caudais de cheia na Régua.

A sua utilização permitiu estimar os períodos de retorno associados a diferentes magnitudes de
caudal que se resumem no Quadro IV.

Quadro IV – Períodos de retorno associados a diferentes magnitudes
do caudal de ponta de cheia na Régua.

Caudal (m3/s)
10500
12000
12625
13500
14125
15000
15625
16500
17125
18000
18625

T
(anos)
10
13
14
18
22
32
45
80
125
245
390

Estes valores da estimativa da recorrência são, como já foi sobejamente referido, valores médios.
Como foi exemplificado na construção da Figura 15, em Março de 2001 estavam criadas as
3
condições de permanência de caudal para se gerar um pico de cheia de cerca de 15000 m /s com
uma recorrência média de 30 anos.
Em suma, se os habitantes ribeirinhos dizem que as cheias são agora mais frequentes, sentem-nas
contudo de maneira inversa. A falsa percepção de menor risco que advém da menor frequência
com que as cheias medianas ocorrem (Fig. 20) conjugada com a pressão e atracção da ocupação
das margens, faz com que se aumentem exponencialmente os prejuízos nas situações de
ocorrência de cheia.
Um dos futuros possíveis, ainda que não seja crível, poderá ser a resignação aos avanços
incontrolados sobre os leitos de cheia devido à inoperância no domínio da disciplina das
ocupações desse domínio hídrico, e, em conformidade, o recurso a fundos para fazer face aos
prejuízos da falta de ordenamento a posteriori.
O outro futuro, mais promissor, é o da integração e renaturalização dos leitos de cheia,
principalmente para as cheias de maior frequência, obrigando à desocupação de inúmeras
habitações e serviços onde tal se justifique. Na Áustria, no seguimento das cheias do verão de
2002 foi mesmo decidido recolocar de 100 a 160 famílias retirando-as permanentemente das
áreas de cheia. A adopção desta última opção como sugestão de boa prática está justamente em
discussão no Grupo de Protecção de Cheias dos Directores da Água Europeus. Requer coragem
política e concertação com as seguradoras e particulares mas é indiscutivelmente a abordagem
mais integrada dentro do ordenamento do território.
Outras ocupações mais agressivas dos leitos de cheia como passeios fluviais, cais e marinas, que
obstruem parte da secção de vazão ao longo de extensos desenvolvimentos das margens terão
que ser também reavaliados até porque afectam para além da zona de implantação da obra as
povoações de montante.
Uma vez que um caudal é um volume de água escoado por unidade de tempo, estas obstruções
significativas têm como consequência a inexorável subida dos níveis para um mesmo valor de
caudal já que diminuem a área da secção de vazão (Fig. 22). Assim, se comparadas as cotas

atingidas agora e no passado para uma mesma cheia, os níveis atingidos serão hoje forçosamente
superiores, face à necessidade do escoamento em repor, à custa da altura de escoamento, uma
área de vazão diminuída transversalmente (naquilo que na terminologia anglo-saxónica é
conhecido por longitudinal encroachments).

Fig. 22 – Diminuição da secção de vazão por construção de um passeio ou cais com reflexos na subida do nível de
cheia para um mesmo período de retorno.

Numa bacia com as dimensões da bacia do Douro as intervenções mais eficientes para além da
reactivação ou restauro do encaixe nas margens são as de natureza estrutural. Neste sentido, e
como foi demonstrado, dado grande parte do volume de cheia provir dos afluentes portugueses
do Douro, a opção seria tentar controlar as cheias do Douro português com a construção de
albufeiras de regularização nos principais afluentes.
Esta solução, apesar de eficiente tem que ser formulada dentro de um enquadramento
abrangente:
1 – Há que atribuir ao controlo de cheias no Douro uma prioridade muito elevada;
2 – Há que confrontar estes benefícios com os impactos ambientais que acarretam as
intervenções;
3 – Há que contar com este controlo em conjunto, e não em oposição, à reactivação do papel
amortecedor das margens do Douro (por desobstrução das ocupações mais confinantes com
o rio), sob pena de o novo controlo de cheias introduzido nos afluentes estimular novas
ocupações dos leitos de cheia no Douro (naquilo que é reconhecido como falsa percepção de
segurança);
4 – Os próprios princípios da Directiva Quadro, no que concerne a garantia do bom estado
ecológico terão que ser confrontados, não podendo a modificação dos troços dos afluentes
intervencionados por albufeiras, ao transformá-los em massas de água modificada, ser
entendida como uma derrogação do bom estado.

CONCLUSÕES
O longo texto anterior foi construído com um objectivo principal: dar resposta aos anseios mais
genuínos dos cidadãos de conhecer a verdade sobre os acontecimentos de cheias recentes no
Douro.
Para tal houve que desmistificar algumas das afirmações feitas em cima do acontecimento que
arriscavam a tornar-se verdades universais. Tentou-se fazê-lo através de uma exposição simples
dos contextos específicos e elaborados deste domínio da engenharia, mas é sempre ingrato falar
de temas onde o específico e o complexo se interligam com a experiência empírica de cidadãos.
Das várias ideias-chave debatidas, rebatidas e defendidas ao longo do texto resumem-se as
principais conclusões:
1 – As cheias não são hoje mais frequentes;
2 – Não são provocadas por má gestão. A gestão das duas últimas cheias seguiu os
procedimentos regulares e em nada agravou as condições naturais;
3 – Durante uma parte significativa do tempo de duração das cheias não se produziu energia
hidroeléctrica (por exemplo, em 45% do tempo no Carrapatelo), não tendo havido assim,
qualquer gestão economicista;
4 – Grande parte dos problemas sentidos foram reportados de locais em ocupação abusiva dos
leitos de cheia.

