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Volvida uma década, o Encontro Nacional de Riscos, na sua
XIV edição, regressou à Universidade de Coimbra. Depois de
vários Encontros terem decorrido de Norte a Sul do território
continental e no arquipélago da Madeira, o XIV Encontro, sobre
“Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender
com o Passado”, voltou a Coimbra para revisitar as cheias e
inundações de 2001, que imprimiram um rasto de destruição em
várias bacias hidrográficas nacionais, com destaque para a do
rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante
de Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados.
No decurso destas duas décadas, o risco de cheia e de inundação
voltou a manifestar-se, com as inundações de janeiro e fevereiro
de 2016 a causarem avultados prejuízos na área ribeirinha de
Coimbra e, as de dezembro de 2019, a afetarem vastas áreas
da planície aluvial do rio Mondego. Assim, diremos que o
objetivo deste Encontro, à semelhança de outros anteriores,
visou revisitar acontecimentos nefastos, para deles retirar os
ensinamentos que podem transmitir e, assim, aprender com
essa(s) experiência(s) do passado.
Para tal, neste Encontro colocaram-se os agentes de proteção
civil, o órgão de gestão das bacias hidrográficas, a empresa
de gestão da produção de energia da barragem da Aguieira e
o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos, a discutir com a comunidade científica as causas e
as consequências destes acontecimentos e, sobretudo, a refletir
sobre os desafios que se colocam à gestão integrada desta bacia
hidrográfica, no intuito de evitar/reduzir o risco de cheias e o
consequente risco de inundações no Baixo Mondego.
A expectativa foi a de que, com o envolvimento e articulação
de todos, se pudesse reduzir o risco de inundações no Baixo
Mondego, através do aumento tanto da resiliência das
comunidades, como das capacidades de antecipação e de
resposta dos meios de prevenção e socorro em situação de crise.
A publicação das intervenções proferidas durante este XIV ENR
pretende contribuir para esse desiderato.
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p r e f á ci o

A nível mundial, as cheias e as consequentes inundações fluviais são as catástrofes
mais comuns, representando 44% das manifestações registadas no período compreendido entre 2000 e 2019, de acordo com a United Nations Office for Disaster Risk
Reduction (UNISDR). Afetaram, nesse período, 1,6 mil milhões de pessoas em todo
o mundo, o valor mais elevado quando comparado com outros tipos de catástrofes.
À escala europeia, nestas últimas décadas, as cheias e as inundações representaram
cerca de 1/3 das perdas causadas por fenómenos naturais e, na União Europeia, os
seus respetivos custos anuais médios ultrapassam 4 mil milhões de euros. Também
na região mediterrânea, as cheias e as inundações são consideradas as catástrofes
com maior potencial de destruição, sendo de igual modo as que causaram o maior
número de vítimas mortais e os danos materiais mais elevados.
Em Portugal, as cheias e as inundações foram, de igual modo, o fenómeno natural
mais frequente e mortífero durante o último século. A este propósito, recorde-se o
evento ocorrido de 25 para 26 de novembro de 1967, na área da Grande Lisboa, com
inundações a causarem um elevado número de mortos, a rondar cinco centenas, milhares
de desalojados e inúmeras habitações destruídas. Também as cheias e inundações de
2001 imprimiram um rasto de destruição em várias bacias hidrográficas nacionais,
destacando-se a do rio Mondego, onde o rebentamento de vários diques, a jusante de
Coimbra, provocou mais de uma centena de desalojados. Em dezembro de 2019, apesar
de se terem registado caudais bastante superiores aos assinalados na cheia de 2001,
apenas dois diques colapsaram, deixando também vastas áreas da planície aluvial do rio
Mondego submersas pela água, inúmeras povoações isoladas, estradas cortadas e danos
muito significativos em múltiplas infraestruturas e nos campos agrícolas.
Na bacia do Mondego, à semelhança de outras bacias do território nacional, as
cheias e as inundações são seculares e, apesar das obras de regularização realizadas, elas
continuam a ocorrer, provocando avultados prejuízos. Pode afirmar-se, todavia, que o
estado atual de conhecimento sobre os processos que conduzem à ocorrência de cheias
e de inundações se encontra relativamente bem consolidado, integrando processos
eminentemente naturais, a que se associam outros fatores desencadeantes ou agravantes
de origem antrópica. Como justificar, neste contexto, a contínua manifestação dos riscos
de cheia e de inundação, com consequências mais ou menos gravosas, ano após ano?
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Sob o tema “Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais. Aprender com
o Passado” decorreu nos dias 16 e 17 de julho de 2021, na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, o XIV Encontro Nacional de Riscos em que, à semelhança do
que aconteceu com edições anteriores, se revisitou um acontecimento particularmente
nefasto, cuja efeméride “redonda” ocorreu neste ano, para dele retirar os ensinamentos
que pode transmitir e, assim, aprender com essas experiências. Neste Encontro
colocou-se a comunidade científica, bem como e, sobretudo, os agentes de proteção
civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores dos ensinos básico e
secundário e a população em geral, a refletir sobre o que fazer em caso de situações de
catástrofe provocadas pela manifestação dos riscos de cheias e de inundações fluviais,
aprendendo com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência
de que a frequência e intensidade destes eventos hidrológicos excecionais têm tendência
para aumentar e afetar um número crescente de pessoas e bens. Discutiu-se, também,
a importância que um eficaz planeamento e ordenamento do território podem ter na
redução destas catástrofes e avaliou-se e refletiu-se sobre a importância da educação
formal na construção de sociedades mais conscientes e resilientes a tais riscos.
Porque a “memória do risco” tem um papel fundamental na evolução do
conhecimento, por ter uma importância determinante na estrutura das ações dos
atores sociais e na escolha das tomadas de decisão, tendo em vista a redução dos
riscos, presentes ou futuros, baseada na experiência adquirida, o livro que agora
se apresenta, para “memória futura”, reúne vários contributos que, de forma
complementar, consolidam os conhecimentos e as aprendizagens que se possam
retirar do estudo de eventos catastróficos passados. Constitui-se por catorze
capítulos, dividido em duas partes; a primeira, sobre “As cheias e o risco de
inundações no Baixo Mondego” e, a segunda, sobre “Riscos de inundação noutras
bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”.
No primeiro capítulo, intitulado “Monitorização da variação secular dos parâmetros
climatológicos em Coimbra: o caso da precipitação para análise de riscos hidrológicos”, da
autoria de Joana Domingues, Maria Alexandra Pais, Paulo Ribeiro, Alcides Pereira
e Vasco Mantas, avalia-se a correlação entre a precipitação, medida na estacão
meteorológica da Av. Dr. Dias da Silva, em Coimbra, e as cheias registadas nesta cidade.
Os resultados obtidos mostram correlações baixas entre os anos de cheias em Coimbra
e os anos de maior precipitação anual, sugerindo a necessidade de integração de maior
10

número de parâmetros de toda a Bacia do Mondego, nomeadamente a intensidade
e a duração da precipitação noutros pontos da bacia, o caudal, assim como o uso e
ocupação do território, características geomorfológicas da bacia, entre outros.
Teresa Fragoso, João Bravo, António Correia e Luís Araújo Santos apresentam, na
sequência o “Estudo das inundações do rio Mondego a jusante da confluência do rio Ceira
até à Ponte Açude”, onde procuram avaliar a adequabilidade da utilização de programas
de simulação dinâmica de Precipitação-Escoamento como ferramenta para a previsão
de cheias. Como caso de estudo adotaram o evento de cheia ocorrido no Mondego,
em dezembro de 2019. Pela análise verificou-se que o coeficiente de rugosidade de
Manning tem uma forte relevância nos resultados obtidos sendo um parâmetro crucial
na calibração do programa, pelo que o conhecimento rigoroso da cobertura vegetal nas
margens do rio se torna fundamental, segundo os autores deste trabalho.
José Alfeu Sá Maques, Nuno Eduardo Simões e Fernando Seabra Santos,
no capítulo seguinte explanam os “Contributos do Laboratório de Hidráulica da
Universidade de Coimbra para o estudo das cheias na região de Coimbra” ao qual,
na sequência das inundações de 2000/2001 e 2016, foi solicitado uma análise
destes eventos. Os estudos requeridos tinham como objetivo explicar as razões da
ocorrência das cheias, avaliar o comportamento dos intervenientes na operação de
gestão das barragens e retirar ensinamentos para a gestão e atuação futuras. Os
resultados obtidos demonstraram que, em ambas as cheias, a gestão das descargas
da barragem da Aguieira não foi feita de acordo com os protocolos em vigor, pois,
a serem seguidos, os caudais máximos e os níveis de água poderiam ter sido muito
reduzidos e as inundações drasticamente mitigadas. Acrescentam, no entanto,
outros fatores agravantes dos respetivos impactes: a deficiente manutenção das
infraestruturas e da limpeza das margens, bem como o assoreamento do leito junto
à cidade de Coimbra. Acresce a necessidade de integração dos conhecimentos mais
atuais no domínio da previsão, seja meteorológica, hidrológica ou hidráulica, e das
tecnologias de comunicação, para que a decisão do operador possa ser mais bem
informada, e que é outra das conclusões evidenciada.
No capítulo seguinte, os autores, João Pardal, Lúcio Cunha, Alexandre
Oliveira Tavares, Pedro Pinto Santos e Luís Leitão, fazem um levantamento
dos “Impactos das grandes cheias do rio Mondego na região de Coimbra - uma
resenha histórica”, através da consulta de bases documentais históricas e registos
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hidrométricos (antigos e atuais). Assim, no período de 1200 a 2021, identificaram
296 cheias, 32 classificadas de catastróficas e 60 de extraordinárias. Entre os
impactos mais relevantes, salientam a perda de vidas humanas, o isolamento das
populações, situações de insalubridade e doenças, perdas agrícolas e na pecuária,
destruição de infraestruturas hidráulicas e vias de comunicação, habitações, igrejas,
conventos e comércio. Concluiram que o Mondego poderá estar parcialmente
“domado” pelas atuais estruturas hidráulicas, mas “não controlado”, por isso é
necessário adaptar o atual sistema de gestão da Bacia Hidrográfica à realidade atual.
Sobre a “Gestão do risco de inundação no Baixo Mondego”, Carlos Luís Tavares
conclui, no capítulo que se segue, que as medidas estruturais de proteção são
fundamentais na redução dos riscos de cheias e de inundações, acrescentando que,
nos eventos de 2000, 2001, 2016 e, principalmente, no de 2019, ficou evidente a
necessidade de serem complementadas com o desenvolvimento de atividades nãoestruturais. Destaca, neste âmbito, o ordenamento do território, a gestão da emergência
e o envolvimento das comunidades locais em todo o processo de gestão do risco.
O “Investimento do POSEUR na Redução de Riscos de Cheias e Inundações. O
Exemplo do Baixo Mondego”, é o título do capítulo da autoria de José Marques
Guedes, no qual se analisa o financiamento comunitário a projetos com o objetivo
de Redução de Riscos de Cheias e Inundações, com especial destaque para os
investimentos aprovados na Bacia Hidrográfica do Mondego. Assim, no que
concerne ao Baixo Mondego foram 7 as operações financiadas, que representam um
investimento total superior a 36 M€, destinados principalmente à limpeza de leitos
e margens (vegetação e/ou materiais), e a ações para reduzir a impermeabilização
dos solos, através da rearborização das margens em zonas críticas.
No capítulo “Projetar o futuro revivendo acontecimentos passados. As cheias do rio
Mondego e a queda da ponte Hintze Ribeiro”, José Antunes do Carmo analisa as cheias
de 2000/2001 que afetaram a cidade de Coimbra e a planície do Baixo Mondego.
Contudo, nesse mesmo ano hidrológico ocorreu a “tragédia de Entre-os-Rios”, com
o colapso da ponte Hintze Ribeiro, provocando a morte de 59 pessoas. O Autor é
perentório ao afirmar que o colapso da ponte Hintze Ribeiro é um exemplo concreto
de resposta do leito aluvionar a alterações antrópicas, só possíveis por manifesta
permissividade, gestão inadequada, negligência e fiscalização inexistente. Acrescenta
que o fenómeno de erosão localizada, em pilares de pontes construídas em fundos
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aluvionares, representa um risco acrescido à segurança da estrutura e dos seus
utilizadores. Enfatiza, por fim, a necessidade de estudar e acompanhar as alterações
do leito junto aos pilares, mas também ao longo de extensões significativas do rio para
montante e para jusante do trecho onde a infraestrutura se encontra implantada.
A segunda parte deste livro, congrega vários capítulos sobre os “Riscos de inundação
noutras bacias hidrográficas de Portugal e do Brasil”. No trabalho apresentado por
Isabel Machado Ferreira, António Bento-Gonçalves e António Vieira, sobre “O risco
hidrológico no município de Braga: contributo para a sua cartografia”, constatou-se que
apesar do risco hidrológico estar inserido no grande grupo dos riscos naturais, uma
vez que a sua manifestação se encontra associada às características do meio natural,
também apresenta várias condicionantes antrópicas, sobretudo relacionadas com
a evolução da urbanização, sendo de destacar, neste município, as construções nas
proximidades dos cursos de água, o aumento das taxas de impermeabilização e as
obstruções nos cursos de água e nos sistemas de drenagem.
Os dois capítulos seguintes, versam sobre a resposta hidrológica de cursos de
água, localizados Nordeste de Português; o primeiro, da autoria de Tamires Bertocco,
Tomás de Figueiredo e Felícia Fonseca, trata “Estimativas de caudal de ponta no
Parque Natural de Montesinho aplicando o método SCS” e avalia a influência que os
lameiros exercem na regulação do ciclo hidrológico em pequenas bacias de drenagem
em zonas de montanha; o segundo, da autoria de Vinícius Kenzo Okada, Tomás de
Figueiredo Felícia Fonseca e Maurício Morerira dos Santos, analisa as “Tendências
de evolução temporal dos caudais médios diários em bacias de montanha do NE de
Portugal”. Os resultados obtidos, no primeiro destes estudos, mostra a influência da
área ocupada por lameiros nas respostas hidrológicas, apontando para um aumento,
em cenários de mudanças climáticas, mais expressivo nos caudais de ponta, quando
os lameiros estão em condição de abandono. No segundo estudo ficou evidente
um decréscimo tanto dos caudais como dos coeficientes de escoamento (valores
médios), com a redução da precipitação a significar caudais abaixo do expectável,
quando se considera apenas a variação espacial das precipitações na região.
No capítulo seguinte, com o título “A vala de Alpiarça e o risco de inundação em
Almeirim”, Samuel Rodrigues Tomé e Luciano Lourenço analisam as inundações
fluviais ocorridas durante mais de um século, na cidade de Almeirim, com o intuito
de perceber se a construção de barragens, no rio Tejo, teve um impacte significativo
13

na sua redução, tanto em termos de periodicidade como de altura hidrométrica. Os
resultados mostram que o risco de inundação diminuiu, contudo o seu controlo só
será efetivo quando se promover uma gestão adequada de água descarregada pelas
barragens, em plena concertação entre Portugal e Espanha.
Os capítulos que se seguem, de Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior e de
Jacques Manz, Raul Reis Amorim e Carmen Ferreira, versam, respetivamente,
sobre as “Inundações urbanas na Amazônia Setentrional, Boa Vista-RR-Brasil” e
sobre a “Interface entre diferentes políticas públicas na gestão do risco de inundações
em Petrópolis, RJ – Brasil”. No primeiro, analisam-se, de forma integrada, fatores
biofísicos e socioeconómicos, essenciais no enquadramento geoespacial do
risco de inundação na cidade de Boa Vista, com o intuito de identificar as áreas
potencialmente perigosas e socialmente vulneráveis a eventos desta natureza,
enquanto no segundo, se analisa a interface entre Políticas Nacionais, seja de
Recursos Hídricos ou de Proteção e Defesa Civil, e Sistemas Nacionais, neste caso,
o de Unidades de Conservação, na gestão do risco de inundações em Petrópolis.
A fechar este livro, Mário Talaia e Pedro Talaia apresentam o capítulo intitulado
“Contribuição da educação na resolução do risco de inundação: caso através da
observação de imagens”, onde exploram a combinação de fundamentos teóricos,
que permitem a interpretação do risco de inundações e a utilização de imagens
de diferentes locais, para mostrar as consequências da manifestação deste risco,
considerando-a como uma valiosa estratégia na prevenção de eventos futuros.
Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores,
decisores públicos, professores e estudantes, com interesse nesta matéria ou com
responsabilidade na análise e gestão dos riscos de cheias e de inundações fluviais. A
expectativa é a de que, com o envolvimento e articulação de todos, se possa reduzir
o risco de inundações no Baixo Mondego, assim como noutras bacias nacionais e
internacionais, através do aumento, tanto da capacidade de antecipação, tornando
as comunidades mais resilientes, como da capacidade de resposta dos meios de
socorro em situação de crise, para mitigar os danos.
Coimbra, 14 de novembro de 2021.
Adélia Nunes
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Resumo: As inundações do Rio Mondego na cidade de Coimbra, nomeadamente na região do Baixo Mondego (planícies dos arrozais de
Montemor-o-Velho) têm vindo a ocorrer mais recorrentemente.
No entanto, não existe uma metodologia científica de apoio à
decisão, que possibilite um aviso atempado às populações. Com
vista ao desenvolvimento de uma metodologia de previsão de cheias,
considera-se uma secção de estudo do Rio Mondego, com 6 km
localizada entre a confluência do Rio Ceira com o Rio Mondego
e a Ponte do Açude. Utilizando o Hec-Ras, um software de
modelação dinâmica, modelaram-se situações de escoamento variado
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unidimensional e bidimensional, para vários cenários, incluindo
o transporte de sedimentos e a análise da qualidade da água entre
outros cálculos hidráulicos. Os resultados obtidos potenciam o
planeamento de operações de Proteção Civil, envolvendo o aviso
às populações, em situações de precipitações elevadas na bacia
hidrográfica do Rio Mondego.
Palavras‑chave: Modelação, inundações, Mondego.

Abstract: The River Mondego has been flooding more often recently in the
city of Coimbra, particularly in the Baixo Mondego region (the rice
field plains of Montemor-o-Velho). However, there is no scientific
decision-support approach that would provide local people with a
timely warning. Aiming to develop a flood forecasting methodology,
a 6 km study section of the river Mondego is considered, located
between the confluence of the river Ceira and the Ponte do Açude
bridge across the River Mondego. Using Hec-Ras, a dynamic
modelling software, one-dimensional and two-dimensional varied
flow situations are modelled for various scenarios, including
sediment transport and water quality analysis, among other hydraulic
calculations. The results will enhance the planning of civil protection
operations, involving warning local residents in situations of high
rainfall in the Mondego River watershed.
Keywords: Modelling, flooding, Mondego.
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Introdução
O rio Mondego drena uma bacia com uma área total de 6645 km2 (Rocha
e Freitas, 1998), tem uma orientação dominante Nordeste-Sudoeste (Louro e
Lourenço, 2005). Segundo estes autores, a sua bacia é a maior bacia totalmente em
território português. Ao longo do seu percurso, o rio Mondego recebe as águas dos
rios seus afluentes, sendo eles o Dão, na margem direita, o Alva, o Ceira, o Ega (ou
Rio dos Mouros), o Arunca e o Pranto na margem esquerda
Grande parte do percurso, até Coimbra, (chamado Alto Mondego ou Mondego
Superior) faz-se através de um vale bastante encaixado em rochas metamórficas e
granito, na Cordilheira Central. O troço terminal (designado por Baixo Mondego),
com cerca de 40 km, percorre uma planície aluvial, extremamente fértil e onde se
localizam alguns dos mais produtivos arrozais da Europa (Louro e Lourenço, 2005).
A bacia hidrográfica do rio Mondego, na qual se localizam inúmero
aproveitamentos hidráulicos, tem uma precipitação média anual de 1233 mm
(ARH, 2012) e um caudal médio anual de 108,3 m³/s. A capacidade total de
armazenamento nas albufeiras localizadas nesta bacia é cerca de 540 hm3.
A causa principal da ocorrência das cheias nos rios é a incidência de precipitações
intensas. A dimensão da bacia hidrográfica e o tipo de acontecimento meteorológico
governam as características das cheias, as quais no rio Mondego relativamente rápidas, com
tempos entre o início de cheia e o pico do caudal da ordem das poucas horas, podendo ser
particularmente perigosas devido ao aumento brusco do nível de escoamento.
As cheias no rio Mondego ocorrem desde, pelo menos, o século XIV, afetando
a vida de uma importante cidade como Coimbra, e das suas populações vizinhas.
Pode constatar-se que as cheias designadas como importantes tiveram um
período de retorno de cerca de 50 anos. Pode ainda verificar-se que, nos dois últimos
séculos, com a mesma análise empírica, as cheias importantes têm um período de
retorno de 20 anos. Tornava-se, assim, evidente a necessidade de intervenção para
controlar as cheias, uma vez que estes fenómenos excecionais têm vindo a verificar-se
cada vez com maior frequência (fot. 1).
Com a construção das barragens da Aguieira e da Raiva, bem como do açude de
Coimbra, foram construídos novos leitos aluvionares, incluindo 7,7 km de diques
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de defesa, uma dragagem de 16 hm3 e revestimentos de enrocamentos com um
volume de 0,5 hm3. Os caudais de cheia em Coimbra eram da ordem dos 2500
m³/s, sendo amortecidos para 1200m³/s através dos dois aproveitamentos referidos
anteriormente (Loureiro et al., 1986).

Fot. 1 - Cheia na cidade de Coimbra em 2019 (Fonte: https://www.saudemais.tv/
noticia/2134-cheias-no-mondego-com-diminuicao-do-grau-de-risco).
Photo 1 - Flood in the city of Coimbra in 2019 (Source: https://www.saudemais.tv/
noticia/2134-cheias-no-mondego-com-diminuicao-do-grau-de-risco)

Caracterização do troço em estudo
O troço em estudo tem início na secção imediatamente a jusante da confluência
do Rio Ceira com o Rio Mondego e termina na secção imediatamente antes da
Ponte do Açude, com uma extensão de cerca de 6 km (fig. 1).
No início do troço o rio é ladeado por uma flora diversificada, choupos,
salgueiros, freixos, amieiros e terrenos ocupados por campos de cultivo, sendo
a natureza do solo arenosa, formando-se em alguns subtroços pequenas praias
fluviais. Com a aproximação à cidade de Coimbra as margens tornam-se cada vez
mais urbanas e o rio é murado em grande parte da sua extensão. A inclinação deste
troço do Rio Mondego é reduzida fazendo com que perca velocidade, o que entre
outros fatores, favorece o seu assoreamento e facilita a inundação.
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Fig. 1 - Vista aérea do troço em estudo (Fonte adaptado de Google, n. d.).
Fig. 1 - Aerial view of the stretch under study (Source adapted from Google, n. d.).

Dados de base
O trabalho que se propõe reúne os dados disponibilizados por diversas fontes de
informação, entre as quais se salientam Cartas Militares, Modelo Digital do Terreno,
valores de rugosidade do leito e das margens e caudais de cheia (hidrogramas de cheia).

Modelo digital do terreno
O Modelo Digital do Terreno (MDT) consiste num modelo altimétrico que
representa as cotas topográficas ao nível do terreno, sendo um elemento essencial
para a execução da simulação de cheia, pois fornece dados fundamentais ao estudo
que se propõe nesta comunicação.
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O MDT do território nacional encontra-se disponível na internet, tendo sido
descarregado e trabalhado num software de sistema de informação geográfica,
designadamente o ArcGis.
Os dados relativos aos caudais de cheia foram facultados pelo Serviço Municipal
de Proteção Civil (SMPC) de Coimbra, mais concretamente os dados relativos às
últimas cheias ocorridas nesta cidade em dezembro de 2019. Esta informação é
complementada com os dados de estações hidrométricas localizadas no troço em
apreço. Devido à falta de dados referente às estações hidrométricas a montante
da confluência do rio Ceira com o rio Mondego opta-se por utilizar os dados da
estação hidrométrica da Ponte do Açude. Embora esta consideração possa acarretar
erros nos dados de entrada, uma vez que as contribuições em termos de afluentes
ao rio Mondego não são significativas desde a primeira secção do troço em estudo
até à Ponte Açude, acredita-se que esta decisão não afete de forma significante os
resultados apresentados.

Metodologia
O estudo que se propõe foi realizado recorrendo ao programa HEC-RAS,
que foi desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados
Unidos para modelar os rios, portos e outras obras públicas sob sua jurisdição.
Em 1995, este software foi aberto para utilização do público em geral. O
Hec Ras é um pacote integrado de programas de análise hidráulica, no qual o
utilizador interage com o sistema através do uso de uma interface gráfica. Entre
as suas várias valências, o programa: i) executa cálculos do perfil da superfície da
água com escoamento constante; ii) realiza a modelação de escoamento variado
unidimensional e bidimensional; iii) modela o transporte de sedimentos e
iv) analisa a qualidade da água bem como outros parâmetros hidráulicos do
escoamento (Ferreira e Cunha, 1970). Foi utilizada a extensão do programa
Hec-Ras 2D Modeling (River Analysis System), por forma a se obterem áreas
de inundação para diferentes cenários. No presente estudo foi considerado o
escoamento não permanente bidimensional.
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Aplicação do modelo
Partindo do MDT, no programa ArcGis, realizou-se um recorte do concelho
de Coimbra onde o troço em estudo se insere (fig. 2). Este novo modelo foi,
seguidamente editado, melhorando a simbologia nele incluída e, consequentemente,
a sua compreensão.

Fig. 2 - MDT do Concelho de Coimbra obtido no ArcGis.
Fig. 2 - DTM of Coimbra District obtained from ArcGis.

Após a definição da área de estudo e a introdução do MDT no Hec-Ras, o rio
foi traçado sobre o MDT. Este procedimento foi apoiado pela ferramenta Google
Maps, tendo sido necessário criar uma layer específica no Hec-Ras para este efeito.
Posteriormente, foram delimitadas ainda as designadas Bank Lines (margens do rio)
e definido o sentido do escoamento (fig. 3) (Alves e Mendes, 2014).
Findos os procedimentos anteriores, foram inseridas 13 secções transversais. Na
definição do número de secções, considerou-se uma distância de 500m entre as
mesmas, otimizando tanto a simulação do leito do rio como o processo de cálculo.
Após definição, no Hec-Ras, dos segmentos transversais ao rio, representativos da
localização de cada secção, sobre o MDT, todos os quadros relativos à caracterização
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das secções transversais foram preenchidos automaticamente com base nos dados
fornecidos pelo MDT , obtendo-se o modelo tridimensional do caso de estudo
fig. 4a), cuja última secção transversal (fig. 4b) é um exemplo.

Fig. 3 - Traçado do rio, delimitação das Bank Lines e indicação do sentido de escoamento
sobre o MDT com indicação das secções transversais.
Fig. 3 - Stretch of river, delimitation of the Bank Lines and indication of the flow direction over
the DTM with indication of the cross sections.

A
Fig. 4 - Perfis transversais da secção em estudo:
a) perfil 3D do troço; b) perfil transversal da secção 13.
Fig. 4 - Cross sections of the stretch under study:
a) 3D profile of the stretch; b) cross section of sub-stretch 13.
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Valores da rugosidade do leito e das margens
A velocidade de escoamento e, consequentemente, o tempo de concentração de
uma bacia hidrográfica é altamente dependente da rugosidade das encostas da bacia.
Nesse sentido, a correta definição dos coeficientes de Manning (n) é primordial para
a correta simulação de cheia que se pretende efetuar. Nesse sentido, foram efetuados
dois cálculos. No Cálculo 1, utilizaram-se os coeficientes propostos, por defeito,
pelo software Hec-Ras. Note-se que estes valores não têm em consideração o estado
atual da vegetação nas margens do rio. Assim, nas margens esquerda e direita foram
considerados valores de n=0,01, enquanto que no leito do rio, foi utilizado um valor
de 0,02 para o coeficiente de Manning (fig. 6).
No Cálculo 2, os coeficientes de Manning foram ajustados à composição
vegetal do terreno, tendo em consideração o manual do programa. Ao longo do
troço em estudo, três tipos de situações foram identificados (fig. 7). O início do
troço caracteriza-se por uma zona de cheia do rio Mondego coberta com arbustos
dispersos e ervas daninhas de médio/grande porte numa das margens e áreas
cultivadas na outra margem. Face a estas coberturas vegetais, adotam-se os valores
de n=0,05 e n=0,4, respetivamente. Mais perto da zona da Baixa de Coimbra, o
rio Mondego escoa entre paredes de pedra com juntas em argamassa, tendo-se
adotado o valor n=0,02 para as duas margens. Por fim, todo o leito do rio na secção
estuda foi simulada com n=0,35, valor típico para canais limpos, retos e sem fendas,
apresentando pedras e ervas daninhas (Lencastre, 1980; Cunha, 1969).

Condições de fronteira – Hidrógrafo de cheia
Com os dados da estação hidrométrica da Ponte Açude é possível traçar o
hidrograma de cheia ao longo de vários dias e com um intervalo de 1 hora referente
à secção 13 (fig. 5), imediatamente a jusante da confluência com o rio Ceira. Como
já foi referido, foram utilizados os valores da estação hidrométrica da Ponte Açude.
Os dados relativos aos caudais ocorridos entre o dia 13 de dezembro e o dia 31 de
dezembro de 2019 foram disponibilizados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil
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de Coimbra. Durante esse período o pico de Cheia deu-se no dia 21 de dezembro
pelas 14:00 horas com um caudal afluente à entrada (na secção 13) de 2173.30 m3/s.
Este caudal corresponde sensivelmente à cheia milenar (Alves e Mendes, 2014).

Fig. 5 - Hidrógrafo de cheia.
Fig. 5 - Hydrograph of flood.

Fig. 6 - Área inundada no Cálculo 1: a) vista global; b) pormenor de zona de cheia.
Fig. 6 - Flooded area in Calculation 1: a) overall view; b) flood zone detail.

Fig. 7 - Área inundada no Cálculo 2: a) vista global; b) pormenor de zona de cheia.
Fig. 7- Flooded area in Calculation 2: a) overall view; b) flood zone detail.
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De salientar um pormenor da margem sul do Parque Verde da Cidade de
Coimbra, onde se situa a Praça da Canção. Como se pode verificar, da modelação
efetuada no Cálculo 2, a área inundada obtida ajusta-se satisfatoriamente ao evento
ocorrido em dezembro de 2019 (fig. 8). De facto, comparando a fig. 8 com a
fotografia ilustrada na fot. 1, observa-se que a simulação numérica foi capaz de
prever a inundação dos armazéns do Clube Fluvial de Coimbra até às Piscinas do
Mondego, junto ao Exploratório. Note-se, porém, que o modelo não foi capaz de
simular as inundações observadas na Quinta das Lágrimas, no Convento de Santa
Clara-a-Velha e nas ruas das Parreiras e Helena Carrington, em Santa Clara.

Fig. 8 - Pormenor da zona inundada na praça da canção resultante do Cálculo 2.
Fig. 8 - Detail of the flooded area in the Praça da Canção from Calculation 2.

Conclusões
No presente estudo procura avaliar-se a adequabilidade da utilização de programas
de simulação dinâmica de Precipitação-Escoamento como ferramenta para a previsão
de cheias. Como caso de estudo foi adotado o evento de cheia do rio Mondego,
ocorrido em dezembro de 2019, na cidade de Coimbra. Pela análise feita verificase que o coeficiente de rugosidade de Manning tem uma forte relevância nos
resultados obtidos sendo um parâmetro crucial na calibração do programa, pelo que o
conhecimento rigoroso da cobertura vegetal nas margens do rio se torna fundamental.
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Por um lado, pequenas alterações nos valores adotados vão repercutir-se nas
áreas inundadas, verificando-se que este parâmetro deve ser selecionado com rigor.
Esta conclusão resulta da comparação de dois cálculos efetuados em que apenas os
coeficientes de Manning para as duas margens e o leito do rio variam. No Cálculo
2, os valores de Manning, foram adotados em função das coberturas vegetais
disponíveis na base de dados do programa Hec-Ras que melhor se adequam à
realidade observável in-situ (Lencastre e Franco, 1984; Belo, 1992).
Da modelação obtida resultam duas conclusões:
Um conhecimento mais aprofundado da utilização do solo e/ou uma
discretização de secções mais refinada é fundamental para simulações numéricas
mais realistas (Ramos, 2009).
Tendo por base as cheias de 2019, a retroanálise das áreas de cheias reais fornece
uma oportunidade única para calibrar os coeficientes de rugosidades no leito do rio
Mondego entre a Quinta da Portela e a ponte do Açude para, deste modo, melhorar
os mecanismos de alerta de inundação da cidade de Coimbra.
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Série
E stu d o s C in d ínic o s

Títulos Publicados:
1

Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;

2

Educação para a Redução dos Riscos;

3

Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;

4

Riscos Hidrometeorológicos;

5

Pluralidade na Diversidade de Riscos;

6

Risco Sísmico - Aprender com o Passado;

7

Territórios em Risco;

8

Resiliência ao Risco;

9

Madeira Região Resiliente - Aprender com o Passado;

10

Risco de Cheias e Risco de Inundações Fluviais - Aprender com o Passado.

Tomos em preparação:
11

Ciência e Redução do Risco;

12

Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;

13

Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.

14

Floresta, Incêndios e Educação;

15

Redução do Risco e Educação.
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