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Baixo Mondego: o passado (anos 60 e 70) e o presente

Baixo Mondego: o passado (anos 60 e 70) e o presente

Aconteceu há 20 anos, em janeiro de 2001,

… a primeira sequência de cheias devastadoras
para a cidade de Coimbra e o Baixo Mondego.
• As ocorrências então vividas deveriam constituir
ensinamento suficiente (conduzindo à conclusão das
obras previstas em projeto e à implementação de
medidas de gestão apropriadas) para prevenir danos
como os ocorridos nas cheias de 2016 e 2019.
• Estarão a cidade de Coimbra e o Baixo Mondego a salvo
de semelhantes ocorrências, ou ainda piores, no futuro?

Baixo Mondego: canal principal e planície aluvial, em 30/01/2001

(fotos A. Carriço , Pina et al., 2010)
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Sequência de cheias no período de 01/12/2000 a 30/01/2001
Ponte -Açude de Coimbra
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Barragem da Aguieira: cotas da superfície no período de 22/1 a 1/2/2001
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Barragem: níveis mínimo de exploração e de pleno armazenamento
Níveis de operação

A barragem deverá ser operada entre:
- Nível de pleno armazenamento
- Nível mínimo de exploração

Parâmetros de projeto e adotados em fase de exploração
Ponte-Açude de Coimbra
Cheia centenária em regime natural

3 663 m3/s

Cheia centenária em regime amortecido

1 200 m3/s

Máxima cheia de Janeiro de 2001 s/ controlo

2 800 m3/s

Máxima cheia verificada em Janeiro de 2001

1 942 m3/s

Barragem da Aguieira (dados de projeto e operação)
Previsto em projeto, início dos anos 1970:
Nível de pleno armazenamento: 124.7 m => Volume armazenado: 425.0 hm3
Nível mínimo de exploração: 112.5 m => Volume armazenado: 277.0 hm3
=> Folga para cheias: ~150.0 hm3 (encaixe de cheia centenária: 265.0 hm3)
Cota da crista da soleira do descarregador de cheias: 111 m

Fase de exploração, pós 1981:
Cota mínima de exploração: 116.0 m (INAG/EDP, 1979) (110 m, SNIRH)
Volume total armazenado: 327.0 hm3
ou seja, perdeu-se uma capacidade de encaixe de ~50 hm3.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º
186/2007, que aprova o Plano de Ordenamento
da Albufeira da Aguieira (POAA), refere no
primeiro parágrafo:

“A barragem da Aguieira, localizada no rio
Mondego, no limite entre o município de
Penacova e o município de Mortágua, foi
construída em 1981 com a finalidade de
produção de energia hidroeléctrica.”

Baixo Mondego: acumulação de sedimentos no canal principal

Batimetria do leito a montante do Açude-Ponte, em 2001 e 2003

~31 100 m3/ano

Batimetria do leito na albufeira do Açude-Ponte, em 2016

(Canilho et al., 2016)

Estrutura de retenção de sedimentos no inverno de 2012-2013,
no rio North Fork Toutle, em Washington

(Sclafani et al., 2017)

Proposta de ações a desenvolver e implementar para a
valorização ambiental e economicamente sustentável do
rio Mondego:
• 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 e ao provável aumento do
escoamento superficial na bacia devido a alterações do
coberto vegetal, nomeadamente em consequência dos
incêndios florestais.
• 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.

• 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 AçudePonte de Coimbra e a obra do Baixo Mondego), como importa

prevenir possíveis ocorrências futuras decorrentes das
alterações climáticas em curso.
• Construção de uma Bacia de Sedimentação no rio
Mondego, possivelmente a montante da ponte da Portela, e
provavelmente uma segunda bacia de sedimentação no rio
Ceira.

Também no mesmo ano, em 4 de março de 2001,

…aconteceu a “tragédia
de Entre-os-Rios”.

Perspetiva atual da localidade de Entre-os-Rios

A ponte Hintze Ribeiro estava localizada no mesmo trecho da primeira ponte vista nesta imagem. A segunda ponte não existia.

Fotografia da ponte Hintze Ribeiro, datada de 1931

Barragens no Douro Nacional

Barragem da Régua(CNPGB, 1992).

Barragem do Torrão (CNPGB, 1992).

Barragem do Carrapatelo (CNPGB, 1992).

Barragem de Crestuma-Lever (CNPGB, 1992).

Barragem de Crestuma-Lever
(CNPGB, 1992).

Barragens no Douro Nacional
Para o caudal médio anual, designam-se por:
● barragens a fio de água quando o enchimento do reservatório
tem uma duração inferior a 100 h;
● barragens de albufeira quando o enchimento do reservatório é
superior a 100 h.
As barragens a fio de água têm uma reduzida capacidade de
armazenamento e não acumulam significativos volumes de sedimentos.
Caso ocorra um aumento repentino do caudal do rio, as barragens a fio de
água não conseguem reter o excesso de volume de água, passando este
pela barragem e continuando para jusante de uma forma natural.

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
Cheia
1978/1979
1989/1990
1995/1996

1/12/2000 a
4/3/2001

Número de dias consecutivos em que o caudal
médio diário lançado da barragem do Carrapatelo
igualou ou excedeu 3000 m3/s
14 dias (5 a 18 de fevereiro de 1979)
3 dias (17 a 19 de dezembro de 1989)
4 dias (21 a 24 de dezembro de 1989)
8 dias (5 a 12 de janeiro de 1996)
6 dias (21 a 26 de janeiro de 1996)
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)

Caudais máximos instantâneos anuais verificados
na Régua entre 1930/31 e 1995/1996

(Aires et al., 2000)

Cheias históricas: - 19 500 m3/s - Crestuma (1909)
- 15 700 m3/s
- 11 600 m3/s
- 12 000 m3/s
- 10 500 m3/s

- Régua
(1962)
- Régua (1978)
- Crestuma-Lever (1989)
- Crestuma-Lever (1996)

Caudais nas barragens do Carrapatelo, Torrão e Crestuma-Lever
entre 1/11/2000 e 7/3/2001
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Caudais lançados das barragens do Carrapatelo, Torrão
e Crestuma-Lever entre os dias 27/2/2001 e 7/3/2001
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Posição final de parte do tabuleiro, tendo a parte restante
do tabuleiro ficado submersa a jusante da secção da ponte

Posição final do pilar P4, tombado para montante da secção da ponte

ponte

Interessa então
compreender porque caíu
a ponte nas cheias de 2001
e não em anteriores cheias
igualmente prolongadas e
mais intensas.

Fotografia da ponte Hintze Ribeiro datada do final da década de 70,
antes da construção da barragem de Crestuma-Lever

As extrações de areia no rio Douro tiveram início em 1975.

Levantamento do rio Douro, na zona de Entre-os-Rios, datado de 1982

ponte

Perfis transversais resultantes de levantamentos topográficos
efetuados na secção da ponte Hintze Ribeiro

Da análise das condições de segurança da ponte Hintze Ribeiro
foi possível extrair as seguintes conclusões:
➢ Em 1931, o pilar P4 encontrava-se implantado numa área
de assoreamento natural.
➢ Tanto o pilar P2 como o pilar P3 foram devidamente
protegidos por enrocamento antes de 1931.
➢ O abaixamento 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.
➢ O abaixamento do leito do rio entre os pilares P3 e P4 foi
de 6.5 m entre 1982 e 2000 e de 4.5 m entre 2000 e 2001.
➢ 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 (menos cerca de 1 m que em 1989).

Da análise das condições de segurança da ponte Hintze Ribeiro
foi possível extrair as seguintes conclusões:
➢ 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 ocorrece o decalçamento da face
de montante da fundação do pilar por infraescavação
resultante da continuada erosão localizada.
➢ O enrocamento colocado nos pilares P2 e P3 evitou que
esses pilares desmoronassem nas enchentes de 20002001 e em outras enchentes anteriores igualmente
prolongadas e mais intensas.

Importa ter presente que:
➢ 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.
➢ Em Portugal há registos de vários acidentes em pontes
resultantes da exposição das fundações à erosão fluvial.
São exemplos nas décadas de 70 e 80 os casos da ponte de
Penacova sobre o rio Mondego em 1979 e da ponte da Foz
do rio Alva na década de 80.

➢ Por conseguinte, na década de 90, havia conhecimento e
informação suficientes para se ter gerido o caso da ponte
Hintze Ribeiro com a devida precaução.

Ponte de Penacova após o assentamento do pilar central, em 1979

(EP, 2005)

A construção das barragens da Aguieira e da Raiva fez diminuir a quantidade
de sedimentos afluente, descalçando o pilar central.

Constatações e recomendações finais
➢ 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.
➢ 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.

Constatações e recomendações finais
➢ Reforça-se a necessidade de:
- Inspeções subaquáticas com regularidade, de maneira
a prevenir eventuais desgastes de pilares, possíveis
deslizamentos e/ou assentamentos diferenciais.
- Observação das tendências dos movimentos do fundo
durante largos períodos e depois de cheias intensas.
- Manutenção atualizada de levantamentos topohidrográficos dos leitos.
- Reposição dos materiais erodidos sempre que
necessário.

Fim.
Do rio que tudo arrasta
se diz que é violento,
Mas ninguém diz violentas
as margens que o comprimem.
(in As Tormentas, Bertold Brecht)

Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, 16 de julho de 2021

