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Introdução

Resultados

Os efeitos das inundações podem ser mitigados por implementação
de medidas, cujo planeamento e gestão do risco pode ser
fundamentado com recurso a modelos hidrológicos e hidráulicos.

Modelo hidrológico e hidráulico:
.

Mapa de inundação:
(período de retorno 100 anos)

Objetivos
• Delimitar a zona inundável de um corredor fluvial, de forma a
constituir elementos de base para o dimensionamento de
soluções de conservação e reabilitação fluvial: quantificar a
hidrologia da bacia e as variáveis hidrodinâmicas do
escoamento, atendendo a cenários de eventos extremos.

Simulação numérica
• escoamento permanente
• cenário 1 (CFj): hu
• cenário 2 (CFj): 408,75 m

Comparação dos perfis:
alturas e velocidades do escoamento

Área de Estudo
EM 506

Covilhã

BH Ribª
de Corges
(58,8 km2)

Rio Zêzere

Trecho da Quinta Branca
• Comprimento: 1258 m
• Declive médio: 0,65 %
• Leito aluvionar
• Secção composta de
largura regular
• Margens: corredor ripícola
com vegetação lenhosa
• Leito de cheia: zonas
agrícolas e pastagens

Metodologia
Modelação hidrológica
Dados de entrada

Modelação hidráulica

Medidas de intervenção

Dados de entrada

precipitação
intensa

modelo de
perdas

modelo de
escoamento

• curvas IDF
• i variável

• método do
SCS → CN

• HUS do SCS

extensão da
inundação

hidrograma de cheia
(T = 100 anos)

geometria das
secções transversais
coeficientes de
resistência

soluções
HEC-RAS

cenários a analisar

HEC-HMS

(hu e hNMC a jusante)

profundidade
e velocidade
do escoamento
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Ex.: proposta de solução

Discussão
Na modelação hidráulica foram adotados valores para o coeficiente
de rugosidade de n=0,04 m-1/3∙s (leito) e de n= 0,05 m-1/3∙s (zona
inundável) e não foi considerado o transporte sólido.
Ocorre inundação das margens da Ribeira de Corges, estendendo-se
para o lado esquerdo a montante e para o lado direito a jusante do
trecho da Quinta Branca. O aumento da área de inundação devido à
zona inundável do Rio Zêzere foi inferior a 2 km2, valor a confirmar
após um levantamento topográfico detalhado. Estimou-se uma
velocidade do escoamento superior a 3,5 m/s, nos dois cenários.
As soluções para mitigar os efeitos das inundações podem incluir a
elevação da altura da mota nessas zonas, com um acréscimo
máximo de 1 m, e o revestimento das margens.

Conclusão
Com base nos resultados, conclui-se que a metodologia adotada
possibilitou a concretização dos seguintes objetivos do estudo:
• delimitação da zona inundável do trecho da Quinta Branca,
obtendo-se um aumento da área de inundação de cerca de 2 km2,
devido à zona inundável do Rio Zêzere;
• determinação da velocidade máxima do escoamento, de cerca
de 3,5 m/s em cheia centenária, prevendo-se erosão nas margens;
Trabalho futuro: recolher dados que permitam calibrar os modelos e
validar o mapa de inundação.

