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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 fáC I o

A nível mundial, as cheias e as consequentes inundações fluviais são as catástrofes 
mais comuns, representando 44% das manifestações registadas no período compre-
endido 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 
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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 



12

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 não-
estruturais. 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 
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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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introdução, as cheias do rio mondego em 2001

Em Portugal, o ano hidrológico de 2000/2001 foi caracterizado por longos 

períodos de chuva continua e intensa, particularmente entre novembro de 2000 

e março de 2001. Em dezembro de 2000 e janeiro de 2001, a cidade de Coimbra 

e a planície do Baixo Mondego foram profundamente afetadas pelas cheias do rio 

Mondego. Nesse período registaram-se três grandes cheias, todas com valores de 

caudais máximos afluentes a Coimbra superiores a 1600 m3/s. 

A primeira ponta de cheia aconteceu no início de dezembro de 2000, tendo a 

cota de armazenamento da barragem da Aguieira alcançado valores muito elevados. 

Coimbra registou um caudal afluente de 1613 m3/s e a água galgou as margens 

da albufeira do Açude-Ponte. Na mesma data, o rio Ceira, afluente a montante de 

Coimbra, transbordou as margens com um caudal intenso e rico de sedimentos em 

suspensão; já a jusante da cidade, o nível da água ultrapassou em cerca de 20 cm o 

dique esquerdo do canal principal (Cunha, 2002). 

À semelhança da primeira ocorrência, a segunda ponta de cheia foi registada 

entre 5 e 6 de janeiro de 2001, com um caudal de 1625 m3/s em Coimbra. No 

entanto, foi na terceira ponta de cheia, registada em finais do mês de janeiro, entre 

os dias 26 e 29, que foi atingido o maior caudal e também o mais destrutivo (fig. 1). 

Abstract: The management of the infrastructure of the Mondego Hydroelectric 

Plant Development proved to be ineffective at coping with the long 

periods of continuous rain that occurred in the 2000/2001 hydrological 

year, with the city of Coimbra and the Lower Mondego alluvial plain 

being severely affected. On 27 January 2001, the maximum capacity 

of the Aguieira dam was close to being reached, putting the dam 

at risk of failure. In the same hydrological year, the Hintze Ribeiro 

bridge in Entre-os-Rios collapsed, causing the death of 59 people 

travelling in a bus and in three cars that fell into the River Douro.

Keywords: Floods, Mondego, Aguieira, Douro, Hintze Ribeiro.
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No dia 27 de janeiro de 2001, foi registado um caudal de 1942 m3/s no Açude- 

-Ponte. Este caudal resultou da soma dos caudais descarregados pelas barragens da 

Aguieira e das Fronhas e do caudal do rio Ceira, não regularizado. A capacidade 

total da barragem da Aguieira esteve muito próxima de ser atingida, colocando em 

risco de rotura a própria infraestrutura (Cunha, 2002; Antunes do Carmo, 2017).

As sucessivas pontas de cheia causaram inúmeros estragos, tanto em Coimbra 

como no Baixo Mondego. A zona ribeirinha da cidade de Coimbra ficou inundada 

(fot. 1). A jusante, os diques do canal principal do rio romperam em 14 secções 

diferentes, causando o alagamento brusco e violento dos campos agrícolas numa 

grande extensão (fot. 2). A aldeia de Ereira ficou totalmente rodeada de água 

(Cunha, 2002; Antunes do Carmo, 2004).

Recordando Fernando Rebelo, “as cheias são fenómenos hidrológicos resultantes 

de precipitações elevadas e de certas características das bacias hidrográficas. No caso em 
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Fig. 1 ‑ Caudais afluentes/efluentes ao/do Açude-Ponte de Coimbra entre 1 de dezembro 
de 2000 e 31 de janeiro de 2001. 

Fig. 1 – Influent/effluent flows to/from the Coimbra Ponte-Açude [Bridge-Weir] between 
1 December 2000 and 31 January 2001.



148

Fot. 1 ‑ Vista a partir da margem esquerda do rio Mondego, na manhã do dia 28 de 
janeiro de 2001, em Coimbra (Fonte: Pina et al., 2010; Freire, 2021).

Photo 1 - View from the left bank of the River Mondego on the morning of 28 January 
2001, in Coimbra (Source: Pina et al., 2010; Freire, 2021).

Fot. 2 ‑ Vista panorâmica da rotura do dique direito do canal principal (Baixo 
Mondego), junto a Santo Varão (Fonte: Cunha, 2002; Antunes do Carmo, 2004, 2017). 

Photo 2 - Panoramic view of the main channel right embankment (Baixo Mondego), 
near Santo Varão (Source: Cunha, 2002; Antunes do Carmo, 2004, 2017).
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estudo, são particularmente importantes várias características da bacia hidrográfica do 

Mondego, algumas naturais, outras induzidas pelo Homem” (Rebelo, 2010).

Como fator natural propício à ocorrência de cheias na bacia hidrográfica do 

Mondego destaca-se a hidrografia do curso de água principal e dos seus afluentes, 

Alva e Ceira. As propriedades torrenciais destes afluentes evidenciam-se pela 

transição brusca do escoamento superficial entre encostas íngremes e rochosas que 

aceleram o escoamento, características do trecho fluvial a montante de Coimbra. 

Uma extensa planície aluvionar descreve o trecho final do rio Mondego a partir de 

Coimbra (LNEC, 2012; Costa, 2013). 

Por outro lado, como fatores antrópicos, apontam-se as queimadas e incêndios 

florestais, que aumentam a quantidade de material sólido a ser escoado, reduzem 

a capacidade de armazenamento de água nas barragens e diques, e aumentam o 

escoamento superficial. A regularização do rio Mondego induziu a sensação de 

segurança nas populações que vivem na planície aluvionar. Em consequência, 

aumentou a vulnerabilidade dessas populações a eventos de cheias, como as 

ocorridas no inverno de 2000/2001. Os acontecimentos vividos naquela época 

apenas comprovaram que as urbanizações situadas em leitos de cheia comportam 

riscos acrescidos para a segurançao das pessoas e bens aí instalados. 

Regularizar os caudais fluviais através da inserção de uma barragem no leito do 

rio causa grandes alterações na dinâmica fluvial, principalmente a jusante. O modelo 

de gestão das descargas de uma barragem, e a sua adaptação aos caudais sazonais, 

pode ter impacto direto com profundas alterações a jusante. Assim, a operação deste 

tipo de estruturas requer uma adequada coordenação entre as entidades responsáveis 

pela sua gestão, uma vez que qualquer erro pode dar origem a graves consequências 

em todo o vale a jusante da barragem (Antunes do Carmo, 2017).

A menos correta gestão da barragem da Aguieira, de modo a privilegiar a produção 

de energia hidroelétrica, não deixando suficiente capacidade de encaixe para eventos 

de cheia, foi uma das causas apontadas para justificar o caudal afluente a Coimbra no 

dia 27 de janeiro de 2001. Com efeito, após a conclusão da barragem da Aguieira, em 

1979, a cota de exploração subiu dos 112.5 m previstos em projeto para os 116 m por 

razões de produção de energia hidroelétrica e captação de água para abastecimento 

público; ou seja, retirou-se folga de segurança contra cheias (Cunha, 2002).
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No entanto, importa sublinhar a importância da barragem da Aguieira no 

controlo de cheias. Como é referido no Relatório do ex-INAG (atual APA) sobre a 

hidrologia das cheias do Mondego de 2001, a ausência de qualquer infraestrutura 

de controlo de cheias a montante teria resultado num caudal de 2800 m3/s no 

Açude-Ponte, em vez dos 1942 m3/s registados (Rodrigues et al., 2001). 

Durante eventos de cheia, a quantidade de material sólido transportado pelo 

escoamento é muito elevada. Deste modo, as cheias de 2000/2001 favoreceram 

o transporte de sedimentos a jusante da barragem da Aguieira até à albufeira do 

Açude-Ponte, onde muitos sedimentos ficaram retidos, embora a abertura total das 

comportas do açude tenha permitido a passagem de alguns sedimentos para jusante. 

A deposição de sedimentos no canal principal do rio Mondego, a jusante de 

Coimbra, terá diminuído a capacidade máxima de escoamento para a qual o projeto 

apontava, pois a rotura dos diques do canal principal deu-se com caudais inferiors 

aos definidos em projeto. Terão igualmente contribuído para as ocorrências 

verificadas, a possível degradação dos diques longitudinais, devido à exposição a 

caudais elevados durante longos períodos e a falta de manutenção adequada das 

infraestruturas hidráulicas (Cunha, 2002; Antunes do Carmo, 2004). 

Por outro lado, a retenção de sedimentos causada pelo Açude-Ponte tem tendência a 

agravar o processo de erosão a jusante, uma vez que não há a natural reposição sedimentar 

ao longo do leito. Um estudo elaborado pelo LNEC sobre as inundações do rio Mondego 

refere que o levantamento batimétrico do rio Mondego efetuado no trecho a jusante 

do Açude-Ponte em 2004/2005 revelou a “existência de erosões localizadas acentuadas a 

jusante das descontinuidades do leito” e recomenda vivamente o acompanhamento das 

alterações morfológicas nos trechos do rio em causa (LNEC, 2012). Por outro lado, 

foram também assinalados bancos de areia resultantes de acumulações de sedimentos 

em diversos locais ao longo do canal principal, como mostra a fot. 3.

Com o objetivo de repor o equilíbrio natural do sistema fluvial, diminuindo as 

possíveis consequências negativas decorrentes de alterações realizadas no leito do 

rio, deve garantir-se que os sedimentos acumulados sejam dragados, ou repostos 

em locais apropriados (zonas do leito tendencialmente erosivas). Neste sentido, 

destaca-se a importância de serem efetuados levantamentos topográficos regulares, 

de modo a acompanhar a evolução morfológica do fundo aluvionar. 



151

São vários os ensinamentos a colher das cheias do rio Mondego em 2001. 

Entre eles ressalta a necessidade de implementar um modelo de gestão e assegurar 

a manutenção eficaz do conjunto de estruturas de regularização do Mondego, a 

par de um ordenamento do território que não permita a ocupação dos leitos de 

cheia e da planície aluvionar para fins urbanos, industriais ou outros com caráter de 

permanência, dada a natural suscetibilidade destes empreendimentos a inundações. 

Recomenda-se a conclusão das obras do Aproveitamento Hidráulico da Bacia 

do Mondego tal como projetadas, incluindo a regularização dos afluentes, de 

que se destacam o rio Ceira, a montante de Coimbra, e os rios Ega e Arunca no 

Baixo Mondego. É igualmente importante assegurar o cumprimento rigoroso do 

protocolo operacional do grupo de barragens Aguieira-Raiva e Fronhas. 

Recomenda-se ainda que seja equacionada uma possível solução para a contenção 

dos sedimentos que afuem à albufeira do Açude-Ponte, a qual poderá passar pela 

construção de uma Bacia de Sedimentação a montante de Coimbra.

A queda da ponte hintze Ribeiro, em entre‑os‑Rios

A ponte Hintze Ribeiro, também conhecida por ponte de Entre-os-Rios, foi 

construída sobre o rio Douro, entre 1884 e 1886, para unir a aldeia de Entre-os-

Rios a Castelo de Paiva. Situada numa curva do rio Douro, a ponte encontrava-

se imediatamente a jusante da afluência do rio Tâmega. A montante do local em 

Fot. 3 ‑ Baixo Mondego: Assoreamento do leito do canal principal. 
Photo 3 - Baixo Mondego: Siltation of the main channel bed.
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estudo situam-se as barragens do Torrão, no rio Tâmega, e do Carrapatelo, no rio 

Douro (fot. 4). A jusante, localiza-se a barragem de Crestuma-Lever, sendo que a 

secção da ponte se encontrava afetada pela respetiva albufeira desde a construção 

desta barragem. 

Fot. 4 - Perspetiva atual da localidade de Entre-os-Rios. A segunda ponte vista nesta 
perspetiva não existia em 2001. A ponte Hintze Ribeiro estava localizada no mesmo trecho 

da primeira ponte vista nesta imagem (Pinto, 2014).
Photo 4 - View of Entre-os-Rios village as it is today. The second bridge seen here did not exist 
in 2001. The Hintze Ribeiro bridge was located in the same section as the first bridge seen in 

this picture (Pinto, 2014).

A estrutura de suporte do tabuleiro da ponte consistia em 6 pilares, dos quais 

apenas dois se encontravam normalmente expostos ao escoamento (P2 e P3); os 

pilares P4 e P5 estavam implantados na barra de areia existente à data (fot. 5). 

Como é referido em Rocha et al. (2008), e também pela observação da fot. 5, os 

pilares P2 e P3 encontravam-se protegidos por enrocamento. 

Na fotografia da ponte Hintze Ribeiro (fot. 5), datada de 1931, são claramente 

visíveis a geometria e forma da secção transversal do leito do rio, com o escoamento 

a afetar predominantemente os pilares P2 e P3, as proteções destes pilares já então 

existentes e a barra do intradorso da curva do rio Douro. É também visível que o 

pilar P4 se encontrava protegido pela barra, onde o nível de areia era semelhante 

ao do pilar P5. 
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Os grandes volumes de areia extraídos fundamentalmente a partir de meados 

dos anos 70 nas proximidades da ponte, até à formação da albufeira de Crestuma-

Lever, e depois em toda a extensão da albufeira, nomeadamente em vários locais a 

montante da ponte, terão conduzido não só à destruição da zona de assoreamento 

natural localizada no intradorso da curva (barra), como a um rebaixamento 

generalizado do leito do rio numa grande extensão da zona de implantação da 

ponte, por falta de alimentação natural, e à criação de diversos fundões ao longo do 

rio. Na zona do pilar P4 verificou-se um abaixamento constante do fundo do rio, 

com cerca de 11.5 m entre 1913 e 1982 e de 1.5 m entre 1982 e 1989 (Rocha et 

al., 2008). Este abaixamento terá sido fundamentalmente o resultado de extrações 

de areias, pois trata-se de uma zona de deposição natural, como se comprova pela 

fotografia de 1931 (fot. 5). 

Entre meados da década de 70 e a formação da albufeira de Crestuma-Lever, nos 

anos 80, foram extraídas grandes quantidades de areia diretamente da barra onde a 

ponte se encontrava. Após o enchimento da albufeira as extrações de areia continuaram, 

tendo como justificação o desassoreamento do leito do rio Douro ao longo do trecho 

Fot. 5 – Fotografia da ponte Hintze Ribeiro, datada de 1931 
(Fonte: Rocha et al., 2008; Antunes do Carmo, 2017). 

Photo 5 – Photo of the Hintze Ribeiro bridge, dated 1931 
(Source: Rocha et al., 2008; Antunes do Carmo, 2017).
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a montante da ponte. Numa fotografia da ponte Hintze Ribeiro obtida no final da 

década de 70 (fot. 6), antes da construção da barragem de Crestuma-Lever, pode 

observar-se a irregularidade da barra, a quase inexistência de areia em redor do pilar 

P4 e a ausência de enrocamento no mesmo pilar (Freire, 2021).

Fot. 6 ‑ Fotografia da ponte Hintze Ribeiro tirada antes da construção da barragem de 
Crestuma-Lever, no final da década de 70 (Fonte: Teixeira, 2011; Freire, 2021).

Photo 6 - Photo of the Hintze Ribeiro bridge taken in the late 1970s, before the construction of 
the Crestuma-Lever Dam (Source: Teixeira, 2011; Freire, 2021).

As intervenções de extração de inertes foram de tal dimensão que levaram ao 

desaparecimento da barra de areia, à redução geral do nível do leito na zona da 

ponte e à formação de fundões no rio. 

As cavidades identificadas a montante e a jusante da ponte, num levantamento 

do Instituto Hidrográfico realizado em 2001, resultaram da conjugação de diversas 

causas, nomeadamente das extrações de inertes, da interação do escoamento com 

os obstáculos rígidos (pilares) e do fenómeno geral de transporte dos sedimentos. 

Com efeito, analisando os vários levantamentos topográficos realizados 

desde o início do século 20 até aos anos 70 é possível concluir que não havia 

nenhuma cavidade no trecho do rio Douro a montante da ponte de Hintze 

Ribeiro. Após o incremento da extração de inertes no rio Douro, a partir de 

meados dos anos 70, a barra foi diminuindo, por extração direta na mesma, 

tendo praticamente desaparecido em 1982, conforme um levantamento 

efetuado nesse ano (fig. 2). 
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As extrações efetuadas a montante da ponte, até cerca de 7 km, criaram grandes 

fundões, já visíveis no levantamento apresentado na fig. 2, os quais passaram a 

reter grande parte das areias transportadas. Nesta conformidade, nunca foi reposta 

a barra que se formava naturalmente na curva do rio Douro onde se situava a ponte 

Hintze Ribeiro.

Fig. 2 - Levantamento do rio Douro, em Entre-os-Rios, datado de 1982 
(Fonte: Rocha et al., 2008; Antunes do Carmo, 2017). 

Fig. 2 - Survey of River Douro at Entre-os-Rios carried out in 1982 
(Source: Rocha et al., 2008; Antunes do Carmo, 2017).

Os movimentos do fundo do rio Douro na zona de implantação da ponte 

Hintze Ribeiro deveram-se a duas causas preponderantes: a extrações de areias e 

aos movimentos naturais do fundo aluvionar em função das variações dos caudais. 

Os sucessivos levantamentos topográficos mostrados na fig. 3 revelam que junto 

ao pilar P5 houve assoreamento entre 1982 e 2000, provavelmente devido a um 

acréscimo do aterro (deposição de material dragado) junto à margem esquerda do 

rio, como se comprova pelo levantamento de 2001. Fora dessa mancha de depósitos 

Ponte
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predomina uma mancha de erosão que terá atingido um máximo de 9 m. Atendendo 

às morfologias do fundo em 1982 e 2000, tendo em conta a forma dessas manchas 

de erosão e ainda de acordo com elementos constantes na bibliografia consultada, 

essa mancha de erosão deveu-se a extrações de areias (Rocha et al., 2008).

Fig. 3 - Perfis transversais resultantes de levantamentos topográficos efetuados na secção 
onde se encontrava a ponte Hintze Ribeiro (Fonte: Rocha et al., 2008). 

Fig. 3 - Cross sections resulting from topographic surveys carried out on the section where the 
Hintze Ribeiro bridge was located (Source: Rocha et al., 2008).

O rebaixamento do leito do rio Douro junto à ponte, mais acentuadamente na 

zona da antiga barra da curva, deveu-se à soma das extrações na barra, anteriores à 

existência da albufeira, e às extrações a montante impedindo a formação de nova 

barra. De acordo com os dados das extrações de areias na barra da curva do rio onde 

se situava a ponte Hintze Ribeiro, estas ter-se-ão intensificado a partir de 1975, 

quando foram concedidas licenças por 5 anos para extrações de areais ao longo da 

barra, numa extensão de 1000 m (Rocha et al., 2008). 

De igual modo, os dados recolhidos permitem concluir que entre 1913 e 1982 

a descida do leito do rio se deveu principalmente a extrações de inertes, pois os 

fenómenos naturais teriam como resultado a reposição da barra. Nesse período, houve 

extrações de areias a um ritmo superior à reposição natural de inertes no local.

Entre 1982 e 1989 o leito do rio continuou a descer, em consequência das 

continuadas extrações de areias no local da barra até ao enchimento da albufeira de 

Crestuma-Lever, em 1985, e ao longo da albufeira a montante da ponte, posteriormente 

a essa data.  Entre 1989 e 2000 manteve-se o ritmo de extrações de areias a montante, 

tendo continuado a verificar-se o rebaixamento do leito do rio junto à ponte.

 1 

 
 

 

 

 

 

Levantamento 1913
Levantamento 1982 (IH)
Levantamento Jan/Fev 1989 (IH)
Levantamento Fevereiro 2000 (IH)
Levantamento 14 de Março 2001 (IH)
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A descida do leito entre 1982 e 2000 verificou-se a uma taxa de 0.17 m ao ano. 

A descida entre Fevereiro de 2000 e Março de 2001 foi de aproximadamente 4 m; 

por conseguinte, a uma taxa muito superior à de anos anteriores porque esta descida 

está associada à ocorrência das cinco cheias sucessivas verificadas entre dezembro de 

2000 e março de 2001 (fig. 4) (Rocha et al., 2008). 

Fig. 4 ‑ Caudais nas barragens do Carrapatelo, Torrão e Crestuma-Lever entre 1/11/2000 e 
7/3/2001 (Fonte: Rocha et al., 2008; Antunes do Carmo, 2017).

Fig. 4 - Flows released from the Carrapatelo and Torrão dams and the flow discharged into the 
Crestuma–Lever reservoir between 1 November 2000 and 7 March 2001 

(Source: Rocha et al., 2008; Antunes do Carmo, 2017).
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Com base em elementos fornecidos pelo ex-INAG (atual APA) relativamente 

aos caudais afluentes e lançados nas barragens do Carrapatelo, do Torrão e de 

Crestuma-Lever, entre 1 de Novembro de 2000 e 7 de Março de 2001, foi possível 

analisar a evolução dos caudais na secção da ponte Hintze Ribeiro nos dias que 

antecederam a data do acidente.

A partir do dia 2 de Março de 2001, as barragens do Carrapatelo, Torrão e Crestuma-

Lever registaram uma subida rápida dos caudais afluentes, o que se traduziu em 

idêntico aumento de descarga das barragens (fig. 5). Com efeito, no dia 1 de Março de 

2001 os caudais afluentes às barragens do Carrapatelo e do Torrão foram de 1100 m3/s 

e de 112 m3/s, respetivamente. Estes valores foram rapidamente ultrapassados, 
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registando-se no final do dia 3 de março de 2001 (23h:00) caudais afluentes à barragem 

do Carrapatelo de 3960 m3/s e à barragem do Torrão de 760 m3/s. Nesse período, 

praticamente todo o caudal afluente às barragens do Torrão e do Carrapatelo foi 

lançado para jusante originando, juntamente com a contribuição do rio Paiva, um 

caudal afluente à barragem de Crestuma-Lever de 5050 m3/s (3 de Março de 2001 

às 23h:00) (fig. 5).

Fig. 5 - Caudais lançados das barragens do Carrapatelo, Torrão e Crestuma-Lever entre os 
dias 27/2/2001 e 7/3/2001.

Fig. 5 - Flows released from the Carrapatelo, Torrão and Crestuma-Lever dams between 
27/2/2001 and 7/3/2001.
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Ocorrência do acidente

No dia 4 de Março de 2001 manteve-se a subida das afluências à barragem 

do Carrapatelo e verificou-se uma subida muito acentuada das afluências e das 

descargas na barragem do Torrão. Num período de 6 horas, entre as 8h:00 e as 

14h:00, o caudal afluente à barragem do Torrão duplicou atingindo uma valor 

máximo de 2000 m3/s. Este aumento rápido refletiu-se nas afluências à barragem 

de Crestuma-Lever, que registaram no final do dia um valor de 8823 m3/s. 

À hora da queda da ponte Hintze Ribeiro, cerca das 21h:10m do dia 4 de Março 

de 2001, os caudais lançados pelas barragens do Carrapatelo e do Torrão eram da 
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ordem de 6222 m3/s e de 1452 m3/s, respetivamente. Estima-se que na secção da 

ponte Hintze Ribeiro o caudal terá sido da ordem de 8000 m3/s. 

Analisando a documentação técnica existente relativamente às inspeções realizadas 

à ponte ao longo do tempo, como foi anteriormente referido, foi possível constatar 

que a descida do nível do fundo do rio, junto ao pilar P4, foi de 11.5 m no período 

de 1913 a 1982, e de 1.5 m entre 1982 e 1989. Tendo em conta que o intradorso da 

curva do rio Douro onde se situava o pilar P4 é uma zona de assoreamento natural, a 

diminuição da cota do fundo não traduz esta tendência natural. 

Importa sublinhar que as quatro barragens existentes no Douro Nacional a 

montante da secção da ponte são a fio de água e com alturas reduzidas (Pocinho 

com 49 m, Valeira com 48 m, Régua com 41 m e Carrapatelo com 57 m), as quais 

permitem a passagem de sedimentos para jusante. Apenas a barragem de albufeira 

do Torrão retém a quase totalidade os sedimentos afluentes. Por conseguinte, a 

contribuição do rio Tâmega, a nível sedimentar, é muito reduzida, não influenciando 

o transporte sedimentar do rio Douro e, portanto, não afetando o leito do rio 

Douro na área de implantação da ponte. 

As diferenças de cotas registadas até ao ano de 1989, a par dos factos acima 

mencionados, deveriam ter alertado as entidades responsáveis para a necessidade 

de avaliar o estado da morfologia do leito do rio a montante da ponte e também 

para a requalificação dos pilares, adaptando a estrutura às novas condições do 

leito e do escoamento. 

No ano hidrológico de 2000/2001 registaram-se grandes precipitações que 

originaram várias ondas de cheia em Portugal. Da análise dos caudais instantâneos 

libertados pelas barragens do Torrão e Carrapatelo, e do caudal afluente à barragem 

de Crestuma-Lever, verifica-se que a queda da ponte coincidiu com a passagem da 

5ª onda de cheia de uma sequência de cheias do rio Douro com início em dezembro 

de 2000, figs. 4 e 5.

Esta sequência de caudais de cheia registada num período de três meses não terá 

favorecido a deposição sedimentar necessária para repor as cotas do fundo aluvionar 

junto à ponte, acabando por propiciar a ocorrência de erosão localizada. 

A queda da ponte aconteceu no dia 4 de março de 2001, na sequência do colapso 

de um dos pilares. O pilar P4 rodou e tombou para montante, como é comprovado 
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por um levantamento efetuado após o colapso da ponte (fot. 7). Este facto contraria 

o natural efeito do escoamento, cuja força e momento resultantes apontariam a 

queda do pilar exatamente no sentido contrário. Tal comportamento só poderá 

ser explicado devido à ocorrência de infraescavação, que terá sido o processo físico 

dominante na base de montante do pilar, descalçando-o.

Fot. 7 - Posição final do 
pilar P4, tombado para 

montante da secção 
da ponte.

Photo 7 - Final position of 
pillar P4, fallen upstream 

of the bridge section 
(top-down flow).

Por conseguinte, é possível afirmar que as alterações morfológicas do rio Douro, 

no trecho da secção da ponte, terão resultado de extrações de areias (principal causa 

de médio-longo prazo), de erosões gerais resultantes do transporte sedimentar, 

naturalmente potenciado pelas ondas de cheia, e de erosões localizadas em torno 

das fundações dos pilares (causas de curto-médio prazo).
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É igualmente possível concluir que a estabilidade do pilar que caiu poderia ter 

sido garantida se este tivesse sido intervencionado com uma solução de proteção 

contra a erosão localizada. Os pilares P2 e P3 encontravam-se devidamente 

protegidos com enrocamento, pois estavam mais expostos ao escoamento e foram 

os mais solicitados durante a vida útil da ponte, resistindo a cheias tão ou mais 

porolongadas e intensas que as de 2000/2001 (Tabela I).

cheia número de dias consecutivos em que o caudal médio diário 
lançado do carrapatelo igualou ou excedeu 3000 m3/s

1978/1979 14 dias (5 a 18 de fevereiro de 1979)

1989/1990 3 dias (17 a 19 de dezembro de 1989)
4 dias (21 a 24 de dezembro de 1989)

1995/1996 8 dias (5 a 12 de janeiro de 1996)
6 dias (21 a 26 de janeiro de 1996)

1/12/2000 a 
4/3/2001

2 dias (7 e 8 de dezembro de 2000)
2 dias (10 e 11 de dezembro de 2000)
14 dias (2 a 15 de janeiro de 2001)
8 dias (25 de janeiro a 1 de fevereiro de 2001)
6 dias (7 a 12 de fevereiro de 2001)
2 dias (3 e 4 de março de 2001)

tabeLa I - Duração das cheias com caudais médios diários superiors a 3000 m3/s desde os 
anos 70 do século passado até 4 de março de 2001.

Table I - Duration of floods with average daily flow above 3000 m3/s from the 1970s 
until 4 March 2001.

Fonte/Source: Rocha e Alves, 2002.

Este acidente resultou na morte de 59 pessoas que transitavam sobre a ponte quando 

se deu o seu colapso. Dos meios intervenientes nas ações de coordenação, busca, resgate 

e apoio às famílias das vítimas, destacam-se: o Ministério da Administração Interna, 

a Proteção Civil, os bombeiros das corporações locais, os mergulhadores da Marinha, 

a Força Aérea, o Serviço Nacional de Bombeiros, a Guarda Nacional Republicana, o 

Instituto de Medicina Legal e diversos profissionais da Ação Social. Apenas 23 dos 

corpos foram encontrados, o último em maio de 2011 (Teixeira, 2011). 

Uma tragédia com esta dimensão exige que se colham ilações para que não se 

repitam situações semelhantes no futuro. Assim, é fundamental a adoção de medidas 
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de mitigação de acidentes em pontes construídas em fundos aluvionares. As medidas 

podem passar por, na fase de projeto, estimar a profundidade máxima da infraescavação 

através de previsões e testes em laboratório, na fase de construção recorrer a soluções 

de proteção, como o exemplo da aplicação de enrocamento em torno dos pilares 

mais afetados, e, por fim, na fase de operação/utilização, instalar instrumentos de 

monitorização nas estruturas e realizar regularmente levantamentos batimétricos que 

permitam acompanhar a evolução morfodinâmica do fundo aluvionar, garantindo 

uma vigilância contiínua (Rocha et al., 2008; Wang et al., 2017).

conclusões

As cheias do rio Mondego são um problema de cariz cíclico ao longo da sua 

história. Têm exigido a atenção de investigadores, geólogos e engenheiros na procura 

das causas e de possíveis soluções. Apesar das obras implementadas para tentar 

mitigar os efeitos dos eventos de cheia, estes continuam a causar grandes prejuízos 

na zona ribeirinha da cidade de Coimbra e nos municípios do Baixo Mondego 

(Freire, 2021). A desadequada gestão do empreendimento e a falta de manutenção 

das infraestruturas e dos equipamentos de proteção de cheias, a par de períodos de 

chuvas prolongadas e intensas, são alguns dos fatores apontados para a dimensão 

dos estragos (Sequeira, 2015; Ordem dos Engenheiros, 2019).

Como ações específicas (em termos de projeto) a desenvolver e implementar para 

a valorização ambiental e economicamente sustentável do rio Mondego propõem-se 

(Freire e Antunes do Carmo, 2021):

1. Revisão da capacidade de descarga da barragem da Aguieira, incluindo o protocolo 

de operação, tendo em conta as alterações dos registos hidrológicos que serviram 

de base à construção da barragem, bem como outras possíveis alterações que 

poderão ocorrer em consequência das alterações climáticas em curso;

2. Conclusão das obras do Aproveitamento Hidráulico da Bacia do Mondego 

tal como projetadas, incluindo a regularização dos afluentes, de que se 

destacam o rio Ceira, a montante de Coimbra, e os rios Ega e Arunca no 

Baixo Mondego;
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3. Construção de uma Bacia de Sedimentação no rio Mondego, a montante da 

ponte da Portela, e possivelmente uma segunda bacia de sedimentação no 

rio Ceira. Os impactos ambientais e os custos de construção e manutenção 

ao longo da vida útil destas bacias, bem como o formato (geometria) e a 

capacidade de acumulação de material sólido, são aspetos relevantes a ter 

em conta no dimensionamento destas infraestruturas, as quais se revelam 

essenciais para o pleno usufruto da albufeira do Açude-Ponte em Coimbra;

4. Revisão global das infraestruturas do Aproveitamento Hidroelétrico do 

Mondego, incluindo a possível construção de uma segunda barragem a 

montante da Aguieira, pois não só a análise hidrológica pode conduzir a 

resultados diferentes daqueles que serviram de base à construção de todo 

o empreendimento nas décadas de 1970 e 1980 (que inclui o sistema de 

barragens da Aguieira, Raiva e Fronhas, o Açude-Ponte de Coimbra e a obra 

do Baixo Mondego), como é necessário aprender com o comportamento 

das infraestruturas.

Apesar da complexidade dos fenómenos naturais e antrópicos envolvidos na 

queda da ponte Hintze Ribeiro, da análise das condições de segurança é possível 

extrair algumas conclusões; assim, pode afirmar-se que:

•	 Em 1931, o pilar P4 encontrava-se implantado numa área de assoreamentonatural;

•	 Tanto o pilar P2 como o pilar P3 foram devidamente protegidos por 

enrocamento antes de 1931;

•	 O rebaixamento do leito do rio na área do pilar P4 deveu-se principalmente 

a extrações de areia, por se tratar de uma área de assoreamento natural;

•	 Os níveis de areia acima da base da fundação do pilar P4, antes das enchentes 

de 2000-2001, encontravam-se entre 7 e 8 m;

•	 As descargas da barragem do Torrão não tiveram influência significativa no 

colapso do pilar P4;

•	 A queda da ponte ocorreu após cinco cheias consecutivas e intensas, tendo o 

pilar P4 colapsado devido a continuada erosão localizada;

•	 O pilar P4 tombou contra a corrente (para montante), o que só seria possível 

se ocorresse o decalçamento da face de montante da fundação do pilar por 

infraescavação resultante da continuada erosão localizada;
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•	 O enrocamento colocado nos pilares P2 e P3 evitou que esses pilares 

desmoronassem nas enchentes de 2000-2001 e em outras enchentes 

anteriores e igualmente prolongadas e intensas;

•	 A estabilidade do pilar P4 poderia ter sido garantida se uma solução de 

proteção idêntica à encontrada nos pilares P2 e P3 tivesse sido implementada.

Em Portugal há registo de vários acidentes em pontes resultantes da exposição 

das fundações à erosão fluvial. Nas décadas de 70 e 80, os casos mais mediáticos, 

por terem ocorrido em pontes importantes pelo tráfego, pela localização ou pela sua 

dimensão, foram o da ponte de Penacova sobre o rio Mondego em 1979 e o da ponte 

da Foz do rio Alva na década de 80 (Rocha et al., 2008). Ambos os casos ocorreram 

na sequência de cheias intensas. Por conseguinte, havia conhecimento e informação 

suficientes para se ter gerido o caso da ponte Hintze Ribeiro com a devida precaução.

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. O fenómeno de erosão localizada 

em pilares de pontes construídas em fundos aluvionares representa um risco 

acrescido à segurança da estrutura e dos seus utilizadores. Deste modo, reforça-se 

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.
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  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.



 

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela 
Universidade de Coimbra, onde foi Professor Catedrático, 
encontrando-se atualmente na situação de jubilado.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica 
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e Presidente da Assembleia  
Geral da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, 
Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios 
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e 
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais 
e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e 
internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e 
capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.  

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

10

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

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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