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RESUMO 

O Plano de Emergência Interno (PEI), nos termos do RSB, é o documento da responsabilidade 
do Dono de Obra, relativo à segurança da albufeira e do vale a jusante na Zona de Auto-Salvamento 
(ZAS). Tem como objectivos principais o enquadramento e a orientação das acções a tomar por este, 
ou pelo seu representante, na pessoa do técnico responsável pela activação do plano em situação de 
emergência, face a circunstâncias excepcionais e ocorrências anómalas que coloquem em risco a 
segurança da barragem e do vale a jusante. 

Na presente comunicação é apresentado o plano de acção do PEI da barragem de Odelouca 
que resultou de discussões entre os redactores do PEI, as Águas do Algarve S.A. (Dono de Obra), a 
autoridade (INAG) e a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e que contempla os aspectos 
definidos no recente Guia de Orientação para Elaboração de Planos de Emergência Internos de 
Barragens emitido por esta entidade. São apresentados os elementos correspondentes ao plano de 
acção onde se definem os critérios para as tomadas de decisão sobre o nível de alerta, a cadeia de 
decisão e comando estabelecida, e que permite o accionamento do sistema de aviso e alerta, as 
circunstâncias anómalas e ocorrências excepcionais específicas da barragem de Odelouca e o tipo de 
resposta a estas.  

O PEI da barragem de Odelouca organiza-se em quatro secções principais: enquadramento; 
plano de acção; sistema de alerta e aviso e gestão do plano. Como anexos ao plano elaboraram-se 
dois volumes contendo i) elementos de base e ii) elementos operacionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Plano de Emergência Interno, nos termos do Regulamento de Segurança de Barragens (RSB) 
publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de Outubro, é o documento da 
responsabilidade do Dono de Obra, relativo à segurança da albufeira e do vale a jusante na Zona de 
Auto-Salvamento (ZAS). O PEI tem como objectivos principais o enquadramento e a orientação das 
acções a tomar por este, ou pelo seu representante, na pessoa do técnico responsável pela activação 
do Plano em situação de emergência, face a circunstâncias excepcionais e ocorrências anómalas que 
coloquem em risco a segurança da barragem e do vale a jusante (INAG, 2001). As acções deverão 
garantir uma intervenção humana sob pressão adequada. 

O PEI contempla os aspectos de segurança relativos à barragem, albufeira e zona próxima do 
vale a jusante, designada por Zona de Auto-Salvamento, e deverá contribuir para uma boa ligação 
entre a equipa técnica responsável pela exploração da barragem e as autoridades de protecção civil, 
contribuindo para a eficácia do planeamento de emergência (Viseu & Almeida, 2001). Este resulta da 
conjunção e articulação do PEI com o Plano de Emergência Externo (PEE). 

A barragem de Odelouca é de aterro com altura máxima de 76,0 m, sendo o volume da 
respectiva albufeira para o NPA de 157 hm3. Nestas circunstâncias, a barragem de Odelouca encontra-
se abrangida pelo n.º 1 do Art. 2.º do Regulamento de Segurança de Barragens; sendo a barragem de 
Odelouca classificada como de Classe I, o RSB determina a elaboração do respectivo PEI. 

Em 2009 a Tetraplano, Engenharia Lda. elaborou o PEI da barragem de Odelouca para as 
Águas do Algarve S.A., de acordo com o disposto no Art. 50.º do RSB. A estrutura do PEI, apresentada 
subsequentemente, resultou de uma análise crítica de planos antecedentes e da literatura sobre a 
elaboração de Planos de Emergência, tendo beneficiado da estreita colaboração de elementos das 
Águas do Algarve S.A. (Dono de Obra), da Autoridade (INAG) e da Autoridade Nacional de Protecção 
Civil (ANPC). 

Na presente comunicação é apresentado o plano de acção que contempla os aspectos definidos 
no recente Guia de Orientação para Elaboração de Planos de Emergência Internos de Barragens 
emitido pela ANPC. São apresentados os elementos correspondentes ao plano de acção onde se 
definem os critérios para as tomadas de decisão sobre o nível de alerta, a cadeia de decisão e 
comando estabelecida, e que permite o accionamento do sistema de aviso e alerta, as circunstâncias 
anómalas e ocorrências excepcionais específicas da barragem de Odelouca e o tipo de resposta a 
estas. 

A concepção do plano tomou como base diversos documentos da especialidade, nomeadamente 
Almeida (2000(a) e 2000(b)), Viseu & Almeida (2000), INAG (2001), Almeida et al. (2003), Viseu & Silva 
(2004), SNBPC (2006), Santos et al. (2007) e ANPC & INAG (2009).  

2 ESTRUTURA DO PEI DA BARRAGEM DE ODELOUCA 

O PEI da barragem de Odelouca foi elaborado de acordo com o disposto no Art. 50.º do RSB, 
sendo o seu corpo principal composto por quatro secções: Enquadramento; Plano de Acção; Sistema 
de Alerta e Aviso (SAA) e Gestão do Plano. No âmbito do PEI foram elaborados dois mapas, um de 
Enquadramento da barragem de Odelouca e outro correspondente ao Mapa de inundação em caso de 
ruptura da barragem e à implementação do Sistema de Alerta e Aviso. Organizaram-se os anexos ao 
PEI da barragem de Odelouca em dois volumes distintos correspondendo a: 
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- Elementos de Base 

 - anexo fotográfico, 

- características gerais da barragem, 

 - simulação da onda de inundação em caso de ruptura da barragem, 

- fichas de caracterização das edificações na ZAS 

- levantamentos de campo para efeitos de modelação da onda de cheia em caso de ruptura; 

- Elementos Operacionais 

- diagrama de notificação e interacção entre os diversos intervenientes no PEI da barragem de 
Odelouca, 

-  critérios de decisão e níveis de alerta, 

- acções preventivas e mitigadoras, 

- contactos dos intervenientes no PEI, 

- meios e recursos do dono de obra para apoio a situações de emergência, 

- sistema de alerta e aviso, 

- contactos da população residente/ proprietários das edificações na área sujeita a inundação em 
caso de ruptura da barragem, 

- relatório de acidentes e incidentes, 

- notificação de declaração de emergência. 

3 CRITÉRIOS DE DECISÃO DOS NÍVEIS DE ALERTA 

3.1 Introdução 

A estratégia de planeamento de emergência baseia-se na definição de quatro níveis de alerta 
com grau de emergência crescente: Nível 0 (Azul), Nível 1 (Amarelo), Nível 2 (Laranja) e Nível 3 
(Vermelho). Poderá ocorrer uma situação de nível de alerta sem que tal implique a passagem por 
níveis de alerta inferiores. Foram definidos os níveis de alerta em função de circunstâncias 
excepcionais e de ocorrências anómalas que possam ocorrer na obra, estabelecendo assim critérios de 
apoio à decisão para o Director do PEI. Identificaram-se os meios técnicos, existentes e a implementar, 
que permitem a detecção das referidas circunstâncias excepcionais. 

Descrevem-se seguidamente os princípios orientadores na definição dos critérios de decisão 
para cada nível de alerta. 

3.2 Nível 0 (ou Azul) 

O Nível de Alerta 0, ou Azul (nível mínimo de alerta), corresponde a uma situação normal de 
rotina ou à detecção de pequenas anomalias à gestão corrente que, no seu todo, não afectam a 
segurança da barragem. A existência e detecção deste tipo de problemas não pressupõem a existência 
de consequências para a barragem ou para o vale a jusante. O Nível 0 corresponde a eventos ou 
anomalias (i) que afectam a funcionalidade mas não a segurança da obra, (ii) a curto ou médio prazo 
não colocam em risco a segurança estrutural da barragem, dos seus órgãos operacionais e do sistema 
de observação, (iii) com lenta evolução no tempo, (iv) associados a uma probabilidade de acidente 
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negligenciável, (v) de fácil resolução pelo Dono de Obra ou pelo Técnico Responsável pela Exploração 
sob o controlo do Director do PEI, e (vi) sem consequências nocivas para o vale a jusante. 

3.3 Nível 1 (ou Amarelo) 

A situação de Nível 1, ou Amarelo, corresponde a eventos ou anomalias (i) que embora a 
segurança estrutural da barragem não esteja em risco, possam representar uma ameaça à integridade 
e operacionalidade da estrutura ou do seu sistema de observação, (ii) em que a situação evolui 
claramente no tempo, permitindo, no entanto, a tomada de decisões com base na avaliação cuidada da 
situação de emergência, (iii) associados a uma baixa probabilidade de acidente, e (iv) em que existe a 
possibilidade da situação se agravar e provocar eventuais danos ou desencadear efeitos perigosos 
para pessoas e bens no vale a jusante. Existe contudo a convicção de que a situação se pode controlar 
sendo, no entanto, necessário que o Director do PEI recorra à assistência de agentes externos.  

3.4 Nível 2 (ou Laranja) 

A situação de Nível 2 ou Laranja, corresponde a eventos ou anomalias (i) onde a segurança 
estrutural e operacional da barragem está em risco, (ii) onde a situação evolui rapidamente no tempo, 
não permitindo a tomada de decisões com base numa avaliação demorada da situação de emergência, 
(iii) associados a uma elevada probabilidade de acidente e (iv) em que existe a possibilidade da 
situação se agravar com consequências graves para pessoas e bens no vale a jusante. O evento não 
pode ser controlado, sendo necessário que o Director do PEI recorra à intervenção de agentes 
externos. No Nível de Alerta Laranja incluem-se as situações com grande probabilidade de originar 
consequências graves na barragem e no vale a jusante, nomeadamente a iminência de ruptura da 
obra. 

3.5 Nível 3 (ou Vermelho) 

Finalmente, o Nível de Alerta 3, ou Vermelho, corresponde a uma situação de catástrofe 
inevitável em que ocorre (visivelmente) ou se prevê com certeza e a curto prazo a ruptura da barragem 
ou ocorrência de graves consequências no vale a jusante, i.e.: a estrutura encontra-se em ruptura; a 
situação é incontrolável; acontecimento associado a uma probabilidade de acidente – catástrofe 
iminente extremamente elevada; consequências graves expectáveis para pessoas e bens no vale a 
jusante. 

4 DETECÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS E OCORRÊNCIAS ANÓMALAS 

4.1 Introdução 

A detecção de circunstâncias excepcionais e de ocorrências anómalas pode ser feita através da 
análise de indicadores quantitativos, tais como cota de água na albufeira, valores de caudal ou 
precipitação registados, ou de indicadores qualitativos decorrentes da interpretação de “sinais” de 
eventuais anomalias, observados aquando das inspecções visuais de rotina. Os indicadores deverão 
ser analisados de acordo com a sua amplitude e com a sua variação no tempo. Apresentam-se alguns 
aspectos sobre os dois tipos de indicadores possíveis de serem observados através dos meios 
disponíveis. 

4.2 Indicadores quantitativos 

Os indicadores quantitativos susceptíveis de serem observados ou estimados a partir de 
observações baseiam-se em grandezas mensuráveis localmente. Alguns indicadores quantitativos 
associados ao sistema de monitorização existente incluem: precipitação na bacia hidrográfica, a ser 
comunicada (ou consultada) pelo Instituto de Meteorologia ou a ser consultada na estação 
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meteorológica existente nas imediações da barragem; intensidade da actividade sísmica no local, a ser 
comunicada (ou consultada) pelo Instituto de Meteorologia ou medida no acelerógrafo colocado junto à 
barragem; nível de água à entrada da tomada de água; variação temporal do nível de água à entrada 
da tomada de água; caudal drenado pelo corpo e fundação da barragem; deslocamentos superficiais e 
internos do corpo da barragem e fundação; distribuição de tensões e pressões intersticiais no corpo e 
fundação da barragem; dimensões das fendas, depressões, zonas húmidas existentes no corpo da 
barragem. 

No Quadro 1 apresenta-se um extracto do anexo respeitante aos critérios de decisão e níveis de 
alerta, correspondente à detecção quantitativa de incidentes que possam desencadear um nível de 
alerta, com base na informação da actividade sísmica. 

 

Incidente 
Descrição da circunstância excepcional ou  
da ocorrência anómala 

Detecção Nível de Alerta 

Actividade 
sísmica  

Sismo com aceleração na fundação inferior a 0,10g Acelerógrafo 0 (AZUL) 

Sismo com aceleração na fundação superior a 0,10g e 
inferior a 0,15g 

Acelerógrafo 1 (AMARELO) 

Sismo com aceleração na fundação superior a 0,15g e 
inferior a 0,25g 

Acelerógrafo 2 (LARANJA) 

Sismo com aceleração na fundação superior a 0,25g Acelerógrafo 3 (VERMELHO) 

 

Quadro 1. Critérios de decisão sobre o nível de alerta – exemplo de indicadores quantitativos 

4.3 Indicadores qualitativos 

Enquanto os indicadores quantitativos, susceptíveis de serem observados ou estimados a partir 
de observações, se baseiam em grandezas mensuráveis localmente, os indicadores qualitativos 
referem-se fundamentalmente às observações decorrentes das inspecções visuais de rotina levadas a 
cabo pelo Técnico Responsável pela Exploração ou pelo operador destacado para a barragem de 
Odelouca e aos registos sobre o estado de deterioração dos diversos elementos estruturais e de 
segurança do aproveitamento. 

Os indicadores qualitativos respeitam essencialmente sinais que indiciem alterações importantes 
e relativamente rápidas dos campos de deslocamentos e de tensões da barragem. A inspecção visual 
deverá assim contemplar o alinhamento de elementos físicos da barragem (coroamento, guardas, 
candeeiros, muros guia), estado geral do coroamento, dos paramentos de montante e de jusante, dos 
encontros, do maciço a jusante, da galeria e órgãos de segurança e exploração e do sistema de 
observação. Realça-se que, no caso particular dos indicadores qualitativos é importante o registo 
actualizado das inspecções visuais com uma linguagem clara e concisa, de preferência com recurso a 
registo fotográfico da evolução da situação, quando possível. 

Incluem-se ainda, como indicadores qualitativos, toda a informação pertinente aos aspectos 
relacionados com a albufeira e o vale a jusante, assim como a acções de terceiros sobre a barragem, 
que deverão ser devidamente anotados e comunicados aquando das inspecções da especialidade. Dá-
se como exemplo o registo de ocorrências de instabilidades nas encostas do vale, mudanças na 
qualidade da água, ocorrência de incêndios, etc. 
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No Quadro 2 apresenta-se um extracto do anexo respeitante aos critérios de decisão e níveis de 
alerta, correspondente à detecção qualitativa de incidentes que possam desencadear um nível de 
alerta, com base em falhas nos órgãos de segurança da barragem. 

 

Incidente 
Descrição da circunstância excepcional ou  
da ocorrência anómala 

Detecção Nível de Alerta 

Falha nos órgãos 
de segurança 

Inoperacionalidade de mecanismos e/ou comandos 
eléctricos, deterioração devido a corrosão excessiva, 
perda de alinhamento ou impossibilidade temporária de 
manobra ocorrendo fora da época de cheias 

Inspecção visual, 
manobra 

0 (AZUL) 

Inoperacionalidade de mecanismos e/ou comandos 
eléctricos, deterioração devido a corrosão excessiva, 
perda de alinhamento ou impossibilidade de manobra, 
ocorrendo durante a época de cheias 

Inspecção visual, 
manobra 

1 (AMARELO) 

Encravamento de duas comportas fora da época de 
cheias ou de uma comporta em época de cheias 

Inspecção visual, 
manobra 

2 (LARANJA) 

Encravamento de duas comportas em época de cheias ou 
das três comportas em qualquer estação do ano 

Inspecção visual, 
manobra 

3 (VERMELHO) 

 

Quadro 2. Critérios de decisão sobre o nível de alerta – exemplo de indicadores qualitativos 

Outros tipos de incidentes tidos em conta na definição dos níveis de alerta incluem as cheias, 
actividade sísmica, falhas no sistema de alerta e aviso, falhas no sistema de observação, falhas 
estruturais, falhas de energia eléctrica, interrupção de acessos, ruptura de infra-estruturas hidráulicas a 
montante a montante, deslizamentos de encosta sobre a albufeira, acção criminosa, situações com 
impacte ambiental negativo, incêndios florestais e situações relacionadas com a exploração. 

5 CADEIA DE DECISÃO E COMANDO 

A cadeia de notificação e decisão para actuações em caso de emergência foi definida 
inequivocamente e nela se identificam os principais intervenientes bem como os respectivos meios de 
contacto dos intervenientes no PEI. 

Apresentaram-se fluxogramas de informação, correspondentes aos diversos níveis de alerta, 
onde se encontram identificados os principais intervenientes bem como os respectivos meios de 
contacto. Estes incluem ainda acções alternativas em caso de incidentes ou falhas de comunicação, 
entre os diversos elementos do PEI. 

Face à identificação de um acidente ou anomalia que configure uma situação correspondente ao 
Nível de Alerta 0, ou Azul, o Dono de Obra deverá comunicar a ocorrência à Autoridade. Após a 
implementação das medidas preventivas/correctivas, e consoante a avaliação da situação no terreno, o 
Director do PEI deverá comunicar à Autoridade a resolução do problema ou, se for caso disso, a 
declaração de um nível de alerta superior. 

Face a uma situação que desencadeie o Nível de Alerta 1, ou Amarelo, cabe ao Director do PEI 
comunicar o ocorrido ao Dono de Obra, à Autoridade e ao Comando Distrital de Operações de Socorro 
(CDOS) e Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) da área da ZAS. O Director do PEE deverá 
também ser notificado de forma a accionar as medidas de prevenção e mitigação consideradas no 
PEE. As decisões de controlo da situação durante esta fase são da responsabilidade da Autoridade, 
podendo ser delegadas no Director do PEI, pelo que a primeira deverá ser permanentemente 
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informada do desenrolar da situação e estar em contacto com o Director do PEI. Quando se verificarem 
as condições, e consoante a avaliação da situação no terreno, o Director do PEI deverá comunicar ao 
Dono de Obra, à Autoridade, ao CDOS e SMPC da área da ZAS e ao Director do PEE a cessação do 
nível de alerta ou, se for caso disso, a declaração de um nível de alerta superior. 

Numa situação de Nível de Alerta 2, ou Laranja, deverá o Director do PEI comunicar o ocorrido 
ao Dono de Obra, à Autoridade, ao CDOS e SMPC da área da ZAS e ao Director do PEE. O Director 
do PEE deverá accionar as medidas de prevenção e mitigação consideradas no PEE. A principal acção 
do Director do PEI passa, no entanto, pelo aviso às populações na ZAS por forma a passarem ao 
estado de “prontidão”. As decisões de controlo da situação durante esta fase serão da 
responsabilidade da Autoridade pelo que um elemento desta deverá ser destacado permanentemente 
para o Posto de Observação e Controlo (POC). Todos os indivíduos presentes na barragem e na 
central deverão deslocar-se para o POC onde deverão encontrar-se, preferencialmente em 
permanência, elementos do Dono de Obra, da Autoridade e da Protecção Civil.  De acordo com a 
avaliação no terreno feita pelos principais interveniente no PEI, o Director do PEI deverá comunicar aos 
restantes intervenientes no PEI a cessação do Nível de Alerta Laranja (passagem a nível de alerta 
inferior) ou, se for caso disso, a declaração do Nível de Alerta Vermelho. 

Numa situação de Nível de Alerta 3, ou Vermelho, cabe ao Director do PEI a declaração da 
situação de emergência e a activação do SAA à população presente na ZAS com vista à sua 
evacuação. Todos os intervenientes no PEI deverão ser alertados assim como o Director do PEE para 
que este seja accionado prontamente. As decisões de controlo da situação são da responsabilidade da 
Autoridade. Todos os indivíduos presentes na barragem e na central deverão ser evacuados para o 
POC. Deverá reunir-se um gabinete de crise em permanência com elementos de cada um dos 
principais intervenientes e responsáveis pela operacionalidade e aplicação do PEI. Cabe à Autoridade 
declarar o fim da situação de emergência. 

6 TIPO DE RESPOSTA: ACÇÕES PREVENTIVAS E MITIGADORAS 

6.1 Introdução 

Foram estabelecidas as medidas preventivas e mitigadoras a tomar em função do nível de alerta 
adoptado. No Quadro 3 sistematizam-se as principais acções, gerais e específicas, a tomar em caso de 
adopção do Nível de Alerta 2 (Laranja), em função das circunstâncias excepcionais e ocorrências 
anómalas detectadas. 

Descrevem-se de seguida sucintamente os tipos de respostas gerais a tomar em função dos 
diversos níveis de alerta passíveis de ser estabelecidos. 

6.2 Nível 0 (ou Azul) 

O Nível Azul, não representando uma ameaça eminente para a segurança da obra nem do vale 
a jusante, requer, no entanto, as seguintes medidas de carácter geral a serem promovidas pelo Director 
do PEI que poderá delegar no Técnico Responsável pela Exploração: notificar o Dono de Obra e a 
Autoridade do ocorrido; implementar medidas preventivas e/ou correctivas com subsequente 
monitorização de efeitos; e, registar no Livro Técnico da Obra todas as ocorrências e acções 
adoptadas decorrentes do incidente. Se as medidas preventivas/correctivas se verificarem eficazes na 
resolução do problema original, ou no caso de cessação da ocorrência potencialmente perigosa, o 
Dono de Obra e a Autoridade deverão ser notificados. Caso contrário, se a situação se continuar a 
agravar, deverá ser declarado o nível de alerta superior adequado: Amarelo, Laranja ou Vermelho. 
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  Responsável Situação Acções 
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Geral  

Activação do SAA para o nível Laranja.  

Notificação do Dono de Obra, da Autoridade (INAG), do 
CDOS e SMPC’s da área da ZAS e do Director do 

PEE. 

Monitorização constante da evolução da situação, 

incluindo a evolução das condições climatéricas e 
hidrológicas. 

Instalação do POC e evacuação para este de todos os 
elementos presentes na barragem. A barragem deverá 

ficar com acesso condicionado. No POC deverão se 
encontrar representantes dos principais intervenientes 
no PEI, em particular um elemento da Autori dade. 

Registo contínuo no Livro Técnico da Obra das 
ocorrências e acções adoptadas.  

Contínua avaliação da situação e da eficácia das 
medidas tomadas para decisão sobre o estado de 

alerta (continuação, descida ou aumento do nível de 
alerta).  

Avaliação da necessidade de considerar o acesso de 

emergência e agir em coinformidade.  

Cheias 

Esvaziamento ou abaixamento da cota na albufeira  e 
acção em conformidade, com accionamento do sinal de 

aviso de descarga e  corte de acessos. 

Monitorização permanente da situação; acompanha -

mento da evolução meteorológica (IM) e hidrológica 
(INAG). 

Actividade sísmica  

Esvaziamento ou abaixamento da cota na albufeira , 

com accionamento do sinal de aviso de descarga. 

Monitorização da situação; acompanhament o da 
evolução sismológica (IM). 

Monitorização permanente do comportamento 
estrutural da barragem.   

 

Quadro 3. Exemplo de tipos de resposta, gerais e específicos, em situação correspondente a Nível de 
Alerta 2 (ou Laranja). 

6.3 Nível 1 (ou Amarelo) 

Em situação de Nível Amarelo cabe ao Director do PEI promover as seguintes acções de 
carácter geral: comunicar ao Dono de Obra, à Autoridade, ao CDOS e SMPC da área da ZAS e ao 
Director do PEE o sucedido; monitorizar a evolução da situação com a periodicidade adequada ao 
evento, nomeadamente a evolução das condições climatéricas e hidrológicas junto das entidades 
adequadas (Instituto de Meteorologia para dados de precipitação, ventos e sísmicos, e SNIRH para 
previsões relativas ao escoamento na secção da barragem); implementar procedimentos preventivos, 
correctivos e mitigadores dos eventuais danos causados pela situação, onde se incluem trabalhos de 
reabilitação, reparação ou reforço por forma a minimizar/evitar consequências do incidente e/ou de 
corrigir a excessiva deterioração da obra; manter os restantes elementos intervenientes nesta fase do 
PEI (Autoridade, CDOS e SMPC da área da ZAS; director do PEI e Dono de Obra) actualizados do 
desenvolvimento da situação; preparar os meios necessários para a mobilização do POC e o eventual 
acomodamento de elementos da Protecção Civil ou da Autoridade; verificar a operacionalidade do 
Sistema de Alerta e Aviso; continuamente avaliar a situação e a eficácia das medidas implementadas; 
registar no Livro Técnico da Obra todas as ocorrências e acções adoptadas decorrentes do incidente. 
Se as medidas tomadas se verificarem eficazes na resolução do problema original, ou no caso de 
cessação da ocorrência potencialmente perigosa, o nível de alerta poderá ser reduzido passando-se ao 
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Nível de Alerta Azul. O Dono de Obra, a Autoridade, o CDOS e SMPC da área da ZAS e o Director do 
PEE deverão ser notificados. Caso contrário, se a situação se continuar a agravar, deverá ser 
declarado um nível de alerta superior adequado: Laranja ou Vermelho. 

6.4 Nível 2 (ou Laranja) 

Em situação de Nível Laranja cabe ao Director do PEI promover as seguintes acções de carácter 
geral: activar o SAA para o Nível Laranja, através do qual deverão ser veiculadas mensagens de 
“prontidão“ à população presente na ZAS; proceder à instalação do POC e à evacuação para este de 
todos os elementos presentes na barragem e na central; comunicar ao Dono de Obra, à Autoridade, ao 
CDOS e SMPC da área da ZAS e ao Director do PEE o sucedido e manter com estes uma permanente 
actualização da situação; instalar no POC representantes dos principais intervenientes no PEI (Director 
do PEI, Autoridade, CDOS e SMPC da área da ZAS e Dono de Obra), devendo estar obrigatoriamente 
e constantemente presente um elemento da Autoridade; monitorizar a evolução da situação 
constantemente incluindo a evolução das condições climatéricas e hidrológicas; implementar 
procedimentos mitigadores e os possíveis preventivos e correctivos; registar no Livro Técnico da Obra 
todas as ocorrências e acções adoptadas decorrentes do incidente. Se eventuais medidas preventivas 
ou correctivas tomadas durante o incidente se verificarem eficazes na resolução do problema original, 
ou no caso de cessação da ocorrência potencialmente perigosa, o nível de alerta poderá ser reduzido 
passando-se a um nível de alerta inferior. Esta mudança de nível de alerta deverá ser concertada entre 
os principais intervenientes no PEI. Se a situação se continuar a agravar, deverá ser declarado o Nível 
de Alerta Vermelho. 

6.5 Nível 3 (ou Vermelho) 

Em situação de Nível Vermelho cabe ao Director do PEI: activar o SAA para o Nível Vermelho, 
através do qual serão veiculadas mensagens de “evacuação“ à população presente na ZAS; promover 
a evacuação da ZAS e proceder à evacuação de todos os elementos presentes na barragem e na 
central; avisar o Dono de Obra, a Autoridade, o CDOS e SMPC da área da ZAS, o Director do PEE e 
autoridades locais e regionais; declarar situação de emergência; instalar um gabinete de crise 
permanente com representantes dos principais intervenientes no PEI; monitorizar a evolução da 
situação constantemente incluindo a evolução das condições climatéricas e hidrológicas e das 
consequências no vale a jusante; implementar medidas de mitigação dos efeitos da emergência; 
registar no Livro Técnico da Obra todas as ocorrências e acções adoptadas decorrentes do incidente. 
O fim da situação de emergência deverá ser decidido pelo gabinete de crise formado e declarado pela 
Autoridade. 

7 CONCLUSÕES 

Nesta comunicação apresentou-se a composição dos elementos operacionais do PEI, 
nomeadamente daqueles referentes aos critérios de decisão e níveis de alerta, cadeia de decisão e 
comando, definição de circunstâncias excepcionais e ocorrências anómalas e às acções preventivas e 
mitigadoras a tomar em funções destas últimas. 

O PEI elaborado reflecte as orientações mais recentes das entidades responsáveis pela segurança de 
barragens e pelas acções de protecção civil, constituindo um conjunto de documentos fundamentais 
para a gestão da emergência na barragem e no vale a jusante na ZAS. 
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RESUMO 

A definição da onda de cheia em caso de ruptura de uma barragem é o instrumento de base 
para a elaboração do Plano de Emergência Interno. Na presente comunicação descreve-se a 
caracterização do hidrograma de cheia resultante da ruptura gradual da barragem de Odelouca e a 
simulação da propagação da onda de inundação resultante, parte integrantes do PEI. 

O hidrograma de cheia foi determinado com o modelo RoDaB, aplicável a processos de ruptura 
gradual por galgamento e validado com dados de campo (ruptura da barragem de Salles Oliveira no 
Brasil, ocorrida no ano de 1977). Inicialmente concebido para barragens em enrocamento, o RoDaB é 
um modelo de simulação de ruptura por galgamento de barragens, generalizado posteriormente para 
barragens de aterro, que simula o esvaziamento de albufeiras ou áreas de retenção de água (reservoir 
routing) tendo como condição de fronteira de jusante a vazão na brecha que, por sua vez, é 
dependente da erosão da brecha. A simulação da evolução da brecha é baseada nas características 
de erodibilidade do material da barragem utilizando uma equação de erosão de Exner adaptada. 

A modelação da onda de cheia resultante da ruptura da barragem foi levada a cabo com base no 
modelo computacional STAV (Strong Transients in Alluvial Valleys). Este modelo, aplicável, em geral, a 
escoamentos variáveis com leito móvel, é especialmente adequado para escoamentos fortemente 
variáveis com potenciais impactes morfológicos, como são os decorrentes da ruptura de uma 
barragem. O modelo foi validado com dados de campo e laboratoriais no âmbito de projectos 
internacionais de investigação aplicada à prevenção e mitigação de riscos relacionados com a ruptura 
de barragens. 
 
Palavras-chave: ruptura de barragens, plano de emergência interno, barragem de Odelouca 
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1 INTRODUÇÃO 

O Plano de Emergência Interno, nos termos do Regulamento de Segurança de Barragens (RSB) 
publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 344/2007 de 15 de Outubro, é um documento da 
responsabilidade do Dono de Obra, relativo à segurança da albufeira e do vale a jusante na Zona de 
Auto-Salvamento (ZAS). O PEI tem como objectivo principal o enquadramento e a orientação das 
acções a tomar pelo Dono da Obra, ou pelo seu representante, na pessoa do técnico responsável pela 
activação do Plano em situação de emergência, face a circunstâncias excepcionais e ocorrências 
anómalas que coloquem em risco a segurança da barragem e do vale a jusante (INAG 2001).  

De acordo com o RSB, o planeamento de emergência de uma barragem tem por objectivo a 
protecção e salvaguarda da população, bens e ambiente, bem como a mitigação das consequências de 
um acidente em situações de emergência associadas a ondas de inundação (Art. 46.º, n.º 1). O 
planeamento de emergência compreende a avaliação dos danos potenciais e a definição dos 
procedimentos a adoptar pelos diferentes intervenientes e é constituído pelos Planos de Emergência 
Interno (PEI) e Externo (PEE) (Art. 46.º, n.º 2 do RSB). 

A barragem de Odelouca é de aterro com altura máxima de 76,0 m, sendo o volume da 
respectiva albufeira para o NPA de 157 hm3. Nestas circunstâncias, a barragem de Odelouca encontra-
se abrangida pelo n.º 1 do Art. 2.º do Regulamento de Segurança de Barragens; sendo a barragem de 
Odelouca classificada como de Classe I, o RSB determina a elaboração do respectivo PEI. 

Em 2009 a Tetraplano, Engenharia Lda. elaborou o PEI da barragem de Odelouca para as 
Águas do Algarve S.A., de acordo com o disposto no Art. 50.º do RSB. A estrutura do PEI resultou de 
uma análise crítica de planos antecedentes e da literatura sobre a elaboração de Planos de 
Emergência, tendo beneficiado da estreita colaboração de elementos das Águas do Algarve S.A. (Dono 
de Obra), da Autoridade (INAG) e da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).  

Faz parte integrante do presente PEI a caracterização da onda de inundação em caso de ruptura 
da barragem que serve de base à implementação do Sistema de Alerta e Aviso (SAA) e à elaboração 
do PEE pelas entidades territorialmente competentes do sistema de protecção civil Na presente 
comunicação descreve-se a caracterização do hidrograma de cheia resultante da ruptura gradual da 
barragem de Odelouca e a simulação da propagação da onda de inundação resultante. 

O hidrograma de cheia foi determinado com o modelo RoDaB (cf. FRANCA e ALMEIDA 2004 e 
FRANCA et al. 2004), aplicável a processos de ruptura gradual por galgamento e validado com dados 
de campo (ruptura da barragem de Salles Oliveira no Brasil, ocorrida no ano de 1977). Inicialmente 
concebido para barragens em enrocamento, o RoDaB é um modelo de simulação de ruptura por 
galgamento de barragens, generalizado posteriormente para barragens de aterro em terra, que simula 
o esvaziamento de albufeiras ou áreas de retenção de água (reservoir routing) tendo como condição de 
fronteira de jusante a vazão na brecha que, por sua vez, é dependente da erosão da brecha. A 
simulação da evolução da brecha é baseada nas características de erodibilidade do material da 
barragem utilizando uma equação de erosão de Exner adaptada. 

A modelação da onda de cheia resultante da ruptura da barragem foi levada a cabo com base no 
modelo computacional STAV (Strong Transients in Alluvial Valleys). Este modelo, aplicável, em geral, a 
escoamentos variáveis com leito móvel, é especialmente adequado para escoamentos fortemente 
variáveis com potenciais impactes morfológicos, como são os decorrentes da ruptura de uma 
barragem. O modelo foi validado com dados de campo e laboratoriais no âmbito de projectos 
internacionais de investigação aplicada à prevenção e mitigação de riscos relacionados com a ruptura 
de barragens (CADAM 2002, IMPACT 2005 e E-ECORISK 2006). O modelo STAV foi também utilizado 
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para simular a inundação, em regime permanente, resultante de abertura plena das comportas da 
barragem.    
 

2 DADOS DE BASE 

A Barragem de Odelouca e a respectiva albufeira foram caracterizadas com base nos elementos 
do Projecto do aproveitamento (COBA 2005 e AQUALOGUS 2005). Para a simulação da ruptura 
gradual da barragem por galgamento, fez-se uso da informação quanto à granulometria dos materiais 
que compõem a barragem e quanto à curva de volumes acumulados até ao nível do coroamento da 
barragem. 

Os vales da ribeira de Odelouca e do rio Arade a jusante da confluência com a ribeira de 
Odelouca serão aqui designados por Vale Principal. O vale do rio Arade a montante da confluência 
com ribeira de Odelouca será designado por Vale do rio Arade-montante (Figura 1). 

 

Vale principal 

Vale do  
Rio Arade – Montante 

Silves 

Portimão 

 

Figura 1 – Localização da Ribeira de Odelouca e do Rio Arade. 
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As simulações computacionais da propagação da onda de cheia decorrente da ruptura gradual e 
total da barragem de Odelouca e da cheia associada à abertura total das comportas baseiam-se numa 
malha de cálculo que resulta da discretização unidimensional dos vales da ribeira de Odelouca e do rio 
Arade e requer informação adicional quanto à rugosidade do leito e quanto às características da 
barragem e da albufeira. Para a modelação da propagação da onda de cheia, a malha de cálculo 
unidimensional compreende um conjunto de secções de cálculo, transversais ao rio, determinadas com 
base na topografia do vale da Ribeira de Odelouca e do Rio Arade e atendendo à localização de 
pontes que são representadas, na malha computacional, por singularidades de traçado com 
excepcional rugosidade.  

Foram levantadas topograficamente 18 secções transversais abrangendo extensões, medidas ao 
longo do talvegue dos cursos de água, de cerca de 33,0 km e 14,0 km no Vale Principal e no Vale do 
rio Arade-montante, respectivamente. Nos mesmos trechos, foram estimadas 31+15 secções de 
cálculo com base na informação topográfica constante na carta militar à escala 1:25000, com 
afastamento vertical de linhas de nível igual a 10 m. As 46+18 secções de base são suficientes para 
caracterizar os vales da Ribeira de Odelouca e do Rio Arade mas são insuficientes para garantir bons 
resultados computacionais. Assim, gerou-se uma malha computacional mais fina por interpolação na 
malha original. 

Uma inspecção ao local permitiu localizar os trechos em que o leito é aluvionar e, portanto, 
potencialmente móvel, e estimar o diâmetro mediano e a granulometria do fundo. Permitiu ainda 
determinar os valores do coeficiente da fórmula de Manning-Strickler equivalente (leito e margens) ao 
longo do vale. 

Mostra-se, na Figura 2, o perfil longitudinal do talvegue da Ribeira de Odelouca e do Rio Arade 
no Vale Principal bem como a espessura estimada do aluvião. Na Figura 3 mostra-se o perfil 
longitudinal do talvegue do Rio Arade-montante. 
 

 

 

 

Figura 2 – Perfil longitudinal do talvegue da Ribeira de Odelouca e do Rio Arade no Vale Principal ( 
_______ ) e cotas estimadas do substrato fixo (_ _ _ _ _). 
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Figura 3 – Perfil longitudinal do talvegue do Rio Arade-montante ( ______ ) e cotas estimadas do 
substrato fixo ( _ _ _ _ _ ). O eixo das abcissas tem origem na barragem do Arade. 

 

Na Figura 4 e na Figura 5 mostram-se os valores da largura do leito no Vale Principal e no Vale 
Arade- 
-montante, respectivamente. Para a propagação da onda de cheia originada pela ruptura da barragem 
e para a simulação do caudal correspondente a plena abertura das comportas, o fundo do vale é 
definido pelos segmentos dos perfis transversais cujos declives são menores que 10%. Definido desta 
forma, o fundo engloba o leito menor e a planície de inundação dos vales. Justifica-se esta escolha 
pelo facto de o caudais a modelar serem excepcionais e conduzirem a alturas do escoamento muito 
superiores ao desnível lateral na planície de inundação.  

Na Figura 6 apresentam-se os valores estimados do coeficiente da fórmula de Manning-Strickler 
no Vale Principal. No Vale Arade-montante considerou-se Ks = 20 m1/3s–1. Os valores escolhidos 
representam uma média ponderada dos coeficientes do leito menor e da planície de inundação. 
 

 

Figura 4 – Largura do leito do Vale Principal. 
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Figura 5 – Largura do leito do Vale Arade-montante. O eixo das abcissas tem origem na barragem do 
Arade. 

 

 

Figura 6 – Estimativa dos valores do coeficiente da fórmula de Manning-Strickler para o Vale Principal. 
 

O Vale Principal apresenta dois tipos principais de morfologia: i) até ao km 17,0 apresenta 
declives de cerca de 0,2% e larguras da planície de inundação até 400 m; a granulometria do fundo é 
predominantemente areia e seixo; ii) a jusante do km 17,0 faz-se sentir a influência do nível da maré e 
a morfologia é estuarina; o declive do fundo é reduzido (menor que 0,1%) e a granulometria do fundo 
apresenta uma composição de silte e areia fina. O vale é aluvionar e, portanto, potencialmente móvel 
em toda a sua extensão. No Vale Arade-montante, o trecho simulado computacionalmente está sujeito 
à influência da maré. Os declives longitudinais são reduzidos e a granulometria do fundo é composta 
de areias e siltes. 
 

3 MODELAÇÃO NUMÉRICA 

3.1 Cenários de modelação 

Simularam-se duas situações de inundação nos vales da ribeira de Odelouca e do rio Arade: a 
inundação correspondente ao caudal de plena abertura das comportas e a inundação provocada pela 
propagação da onda de cheia resultante da ruptura gradual da barragem de Odelouca após 
galgamento.  
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O caudal correspondente à plena abertura das comportas é de 1455 m3s–1 segundo dados de 
projecto. Quanto a uma situação de ruptura, optou-se por simular um único cenário, correspondente ao 
galgamento com as comportas do descarregador de superfície fechadas.  

A estimativa do hidrograma resultante da ruptura gradual de uma barragem de aterro contém a 
parcela mais importante da incerteza associada à simulação da propagação da cheia no vale a jusante. 
Esta incerteza decorre do facto de o processo de evolução da brecha, que condiciona fortemente o 
pico e a forma do hidrograma, não ter sido ainda suficientemente compreendido (WAHL 2004).  

Os dois principiais modos de ruptura são o galgamento e a erosão interna (piping). O 
galgamento pode ocorrer por falha na operação das comportas ou por falta de capacidade do 
descarregador. Ocorre ainda após subsidência da fundação, por falha estrutural ou induzida por sismos 
ou outros acidentes naturais, e após um processo erosivo inicial de piping. LOUKOLA et al. (1993) 
identificaram o galgamento como o modo mais frequente de barragens de terra recentes. O modo 
piping ocorre como resultado de deficiências estruturais no corpo da barragem, resultantes de 
compactação inadequada, deficiente escolha ou colocação do material dos filtros ou após subsidência 
induzida por causas naturais como sismos. Após um período inicial em que o corpo da barragem é 
erodido junto ao fundo, regista-se um colapso do coroamento e consequente galgamento. O pico do 
hidrograma da ruptura ocorrerá na sequência do colapso do coroamento (WAHL 2004). 

Os parâmetros mais influentes no processo de evolução da brecha serão o material e geometria 
do aterro, a localização do núcleo e a dimensão da albufeira. No entanto, o conhecimento destes 
parâmetros não é suficiente para determinar a forma e o pico do hidrograma de ruptura uma vez que 
há grande incerteza quanto à forma como cada uma dos parâmetros intervém.  

Decorre deste argumento que não há vantagens em proceder à simulação de vários cenários de 
ruptura plausíveis uma vez que a incerteza associada aos resultados impede uma análise comparativa 
com significância. Em estudos conducentes à elaboração de um Plano de Emergência Interno deve 
optar-se por se simular um cenário desfavorável, ainda que fisicamente possível, e, preferencialmente, 
padronizado. 

Neste estudo optou-se por assumir o galgamento decorrente de um enchimento rápido da 
albufeira, como resultado de uma cheia de grande período de retorno, com o descarregador de 
superfície desactivado. Idealizou-se a barragem como homogénea e composta por uma mistura de 
silte, areia e seixo de reduzida coesividade. Assumiu-se ruptura completa da barragem. Esta 
combinação de factores e hipóteses simplificativas conduz a uma rápida progressão da brecha e, 
consequentemente, a um hidrograma de ruptura desfavorável uma vez que se despreza a coesividade 
do material do núcleo.      

A simulação do Vale Principal e do Vale Arade-montante é feita separadamente. Em primeiro 
lugar procede-se à simulação da propagação da cheia no Vale Principal assumindo que não há perda 
de massa para o vale do Rio Arade na direcção de montante. Este cenário configura a situação mais 
desfavorável a jusante da confluência Arade-Odelouca, em particular na zona de Portimão. O 
hidrograma de cotas da superfície livre na confluência é, seguidamente, utilizado como condição de 
fronteira de jusante para a simulação do Vale Arade-montante, no qual se assume leito praticamente 
seco. A elevação da cota de jusante gera um caudal (negativo) que configura uma situação de 
inundação que se propaga para montante. Esta situação é a mais desfavorável para este vale e, em 
particular, em Silves. 

Assume-se que a cota da superfície livre a jusante do Vale Principal corresponde ao nível 
máximo de maré. Como escolha procura-se a situação mais desfavorável em termos de cotas da 
superfície livre e profundidade do escoamento. Nestas condições, a velocidade de propagação da onda 
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de cheia será menor que a correspondente à propagação em baixa-mar. No entanto, a diferenças entre 
os tempos de propagação serão mensuráveis apenas a partir do km 19,00. 

3.2 Modelo da brecha 

A modelação da evolução da brecha por galgamento e consequente hidrograma foi levada a 
cabo com o modelo RoDaB (FRANCA e ALMEIDA 2004 e FRANCA et al. 2004). O modelo resolve 
simultaneamente a equação de conservação da massa de água na albufeira, a lei de vazão de um 
descarregador, a lei de vazão sobre o coroamento da barragem e a lei de evolução da brecha, tendo 
em conta não só a erosão do fundo mas também a erosão lateral.  

O RoDaB, inicialmente concebido para estruturas em enrocamento, é um modelo computacional 
simplificado (lumped model) que pode ser utilizado para qualquer tipo de barragem em aterro. Tem 
como resultado um hidrograma de cheia consistente e contínuo, apropriado para a utilização em 
modelos de propagação de cheias nos vales a jusante de barragens de aterro (SANTOS et al. 2007). 

O modelo RoDaB recorre a três metodologias para a modelação da brecha: totalmente empírica; 
semi-racional e racional. A primeira abordagem baseia-se no conhecimento a priori dos parâmetros da 
brecha (geometria final, tempo de formação e tipo de evolução da brecha). A metodologia semi-racional 
requer o conhecimento da geometria final da brecha mas a sua evolução é controlada pela 
erodibilidade do material da barragem. Por fim, na abordagem racional, toda a simulação é baseada 
nas características de erodibilidade do material da barragem. No presente estudo utilizou-se a terceira 
metodologia referida. 

O modelo permite ainda ao utilizador a definição do critério de início de ruptura: definição de 
valor crítico de caudal sobre a barragem; definição de valor crítico de velocidade de escoamento sobre 
o coroamento; ou definição de valor crítico de altura de água sobre o coroamento. O modelo necessita 
informação quanto à curva de volumes acumulados na albufeira entre as cotas 34,00 (talvegue da 
Ribeira de Odelouca a montante) e 107,00 (coroamento da barragem) e quanto à granulometria do 
material da barragem. O fuso granulométrico do material do manto estabilizador compreende silte, 
areia e seixo com um diâmetro mediano da envolvente inferior do fuso igual a 2 mm. Para a simulação, 
admite-se granulometria uniforme com d = 2 mm e despreza-se a coesividade do material fino. Ignora-
se, adicionalmente, a resistência do núcleo argiloso. O coeficiente de vazão utilizado foi de Cv = 0,5.  

Nestas condições, obtém-se um hidrograma de brecha fisicamente possível, correspondente a 
um cenário de ruptura rápida e com um pico elevado. O cenário é desfavorável e, ainda que 
incomensurável, deverá caracterizar-se por uma baixa probabilidade de ocorrência. Mostra-se, na 
Figura 7, o hidrograma da ruptura da barragem de Odelouca. Verifica-se que a evolução da brecha é 
lenta nas primeiras 2 horas. Em t = 2,3 h regista-se um aumento acentuado da taxa de erosão da 
brecha. O pico do hidrograma é atingido a, aproximadamente t = 3,1 h e corresponde ao caudal de 
cerca de 33 000 m3s-1. O ramo descendente do hidrograma é condicionado pela curva de volumes 
acumulados na albufeira. 
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Figura 7 – Hidrograma de cheia resultante da ruptura gradual da barragem de Odelouca por 
galgamento. 

 

3.3 Modelação hidrodinâmica e morfodinâmica 

O modelo computacional (STAV), utilizado para simular a propagação da onda de cheia 
resultante da ruptura da barragem de Odelouca e a inundação provocada pelo caudal correspondente 
à situação de comportas plenamente abertas, encontra-se pormenorizadamente descrito em 
FERREIRA (2005) e foi validado com dados de um caso de estudo bem documentado, a ruptura de um 
dique num reservatório na bacia do Rio São Lourenço, Canadá (FERREIRA et al. 2005). 

O modelo é unidimensional e baseia-se nas equações de conservação da massa e da 
quantidade de movimento da fase líquida, para escoamentos pouco profundos (equações do tipo Saint-
Venant), e de equações de conservação da massa da fase sólida. Estas equações são resolvidas na 
forma conservativa, para modelar correctamente eventuais descontinuidades no escoamento. A 
discretização das equações é levada a cabo pelo esquema de MacCormack, um esquema explícito de 
2ª ordem no espaço, de passo fraccionado, com propriedades de captura de descontinuidades. Como 
os esquemas de segunda ordem são oscilatórios, o algoritmo numérico é complementado com um 
passo em que se aplica i) viscosidade numérica na vizinhança de gradientes elevados ou ii) um 
algoritmo TVD (Total Variation Diminishing).  

O modelo utilizado é especialmente adequado para simulações de ruptura em que se prevê 
coexistência, no trecho a modelar, de escoamentos rápidos e lentos e, portanto, de pontos de 
escoamento crítico e de ressaltos hidráulicos ou outras descontinuidades no escoamento. É ainda 
adequado para simulações em que se prevê que possa haver alterações morfológicas significativas, 
por exemplo erosão ou deposição generalizadas e ruptura das margens (FERREIRA 2005). 

A versão do STAV empregue permite a modelação de desequilíbrios no transporte sólido, o que 
é especialmente vantajoso quando se registam afloramentos rochosos e quando há variações 
longitudinais da granulometria do fundo. A fórmula para a capacidade de caudal sólido é susceptível de 
ser escolhida pelo utilizador. Nas simulações empreendidas no âmbito deste estudo usou-se a fórmula 
proposta por FERREIRA (2005) para escoamentos com elevado potencial erosivo. A fórmula de 
resistência empregue nas simulações foi a de Manning-Strickler. Os valores estimados para o 
coeficiente de resistência ao escoamento utilizados nas simulações empreendidas neste estudo são os 
constantes na Figura 6. 

As condições iniciais e de fronteira necessárias para resolver as equações de conservação 
compreendem: i) como condições iniciais a distribuição de caudais ao longo do canal, o perfil inicial do 
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fundo e a geometria inicial das secções e a distribuição das alturas do escoamento (curva de regolfo 
para os caudais especificados); ii) como condições de fronteira de montante o hidrograma de cheia e o 
hidrograma de caudais sólidos na secção de montante do trecho computacional; e, iii) como condição 
de fronteira de jusante uma relação entre caudais e alturas do escoamento resultante da aplicação de 
um princípio físico de conservação (energia ou quantidade de movimento) ou um hidrograma de cotas 
da superfície livre. Nesta última utilizou-se, no Vale Principal, o nível máximo de maré, e no Vale Arade-
montante o hidrograma de cotas gerado no Vale Principal na secção da confluência.  

O cálculo da distribuição das alturas iniciais do escoamento obedece a um processo 
computacional designado warm up (KRISHNAPPAN 1981) no qual uma distribuição indiferente de 
alturas do escoamento é transformada, por um processo iterativo, na distribuição correcta de regime 
permanente, para um dado caudal. A aplicação de um modelo de regime variável para encontrar a 
solução de regime permanente é um procedimento necessário porque a distribuição de alturas do 
escoamento em regime permanente compreende alturas em regime rápido e alturas em regime lento, 
separadas por ressaltos hidráulicos e pontos de escoamento crítico. Modelos de regime quasi-
permanente, comummente utilizados em modelações semelhantes, são aqui inaplicáveis dado que não 
admitem a coexistência de escoamentos rápidos e lentos no mesmo domínio de cálculo. 

O modelo requer a transferência, para as fronteiras, da informação proveniente do interior do 
domínio de cálculo. A implementação algorítmica da totalidade das condições de fronteira decorre, no 
modelo, da integração numérica conjunta das equações de conservação escritas na forma lagrangeana 
e das equações das trajectórias características (método das características). 

4 RESULTADOS 

Os resultados das simulações para o cenário de ruptura são resumidos nos seguintes elementos 
gráficos: envolvente das máximas alturas do escoamento (Figura 8); envolvente das máximas 
velocidades médias na secção (Figura 9); envolvente dos caudais máximos (Figura 10); envolvente das 
cotas máximas da superfície livre e perfil do fundo no instante final (Figura 11); variação das cotas do 
fundo no instante final e no Vale Principal (Figura 12); e, instantes que marcam o início e o fim do 
intervalo de permanência da cheia e instante para o qual se regista o caudal máximo (Figura 13). 

 
 

 

Figura 8 – Envolvente de alturas do escoamento máximas para a cheia decorrente da ruptura da 
barragem. Esquerda: Vale Principal; Direita: Vale Arade-montante. 
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Figura 9 – Envolvente das máximas velocidades médias na secção para a cheia decorrente da ruptura 
da barragem. Esquerda: Vale Principal; Direita: Vale Arade-montante. 

 

 

Figura 10 – Envolvente de caudais máximos para a cheia decorrente da ruptura da barragem. 
Esquerda: Vale Principal; Direita: Vale Arade-montante. 

 

A observação das Figura 8 a 10 revela que, no Vale Principal, a cheia decorrente da ruptura da 
barragem de Odelouca é um evento excepcional. Os caudais são amortecidos ao longo do Vale 
Principal mas são muito superiores ao caudal da cheia centenária, estimado, segundo os elementos de 
projecto, em cerca de 700 m3s-1 para a secção da barragem e em cerca de 1086 m3/s na secção da foz 
(PBH das ribeiras do Algarve 2001). As profundidades do escoamento são, a montante da ponte de 
Odelouca da estrada nacional EN 124 (km 17), superiores a 20 m e as velocidades médias junto à 
barragem são superiores a 10 ms–1, valores não atingíveis por cheias naturais. No Vale Arade-
montante, a cheia propaga-se para montante atingindo caudais (negativos) da ordem de 9000 m3s–1. 
Na Figura 8 (Esquerda) é evidente o efeito de descarregador da ponte de Odelouca (descontinuidade 
nos perfis da profundidade do escoamento e da velocidade média na secção da ponte de Odelouca). 
Deve sublinhar-se que os valores da velocidade apresentados correspondem a velocidades médias na 
secção. É expectável que, junto às margens, no leito de cheia, a velocidade seja menor que a 
apresentada. 

Na Figura 11 mostra-se a envolvente das cotas da superfície livre e a cota do fundo para 
t=10,2 h. Na Figura 12 mostra-se a variação das cotas do fundo no Vale Principal para o mesmo 
instante. Estas figuras mostram que os impactes morfológicos são muito relevantes no Vale Principal. 
Em particular, é expectável uma remoção quase completa do aluvião no trecho imediatamente a 
jusante da barragem e uma erosão muito pronunciada imediatamente a jusante da ponte de Odelouca 
(km 17). O material erodido deverá ser depositado no quilómetro seguinte, formando uma barragem 
natural com uma altura média de 3 m. 
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Figura 11 – Envolvente de cotas máximas da superfície livre e perfil do fundo no instante final para a 
cheia decorrente da ruptura da barragem. Esquerda: Vale Principal;  

Direita: Vale Arade-montante. 
 

 

Figura 12 – Variação das cotas do fundo no Vale Principal e no instante final para a cheia decorrente 
da ruptura da barragem. 

 

A evolução temporal da frente de onda e o intervalo de permanência da cheia mostra-se na 
Figura 13. Considerou-se que o intervalo de permanência da cheia corresponde ao período em que a 
altura do escoamento é superior a 1,5 m, a profundidade média do leito menor. Constata-se ainda que 
a jusante dos vales o pico de cheia é praticamente coincidente com a chegada da frente da onda (inicio 
da cheia). 
 

 

Figura 13 – Instantes que marcam o início e o fim do intervalo de permanência da cheia  
( _ _ _ _ _) e instante para o qual se regista o caudal máximo (______ ). Esquerda: Vale Principal; 

Direita: Vale Arade-montante. 
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5 MAPA DE INUNDAÇÃO 

O Mapa de Inundação correspondente ao cenário de ruptura e ao cenário de cheia, foi elaborado 
com base nos resultados apresentados. A área de inundação foi determinada com base nos resultados 
do modelo computacional anteriormente apresentado e transposta para a base topográfica da Carta 
Militar de Portugal na escala 1:25 000. Os limites do mapa de inundação correspondem ao nível de 
máxima cheia devido à onda de cheia provocada pela ruptura da barragem e à onda provocada pela 
plena abertura das comportas do evacuador de cheias da barragem 

A cartografia patente no Mapa de Inundação inclui, para além das áreas inundáveis referidas 
anteriormente, um conjunto variado de informação, como os resultados do modelo computacional, o 
edificado existente com a indicação do número de residentes ou de pessoas que utilizam 
temporariamente o vale, limites administrativos, toponímia, rede hidrográfica, rede viária, caminhos 
para uso em caso de emergência e a indicação dos locais de instalação dos dispositivos integrantes no 
Sistema de Alerta e Aviso. 

O mapa de inundação foi construído ao longo dos cerca de 52 km modelados e inclui informação 
hidrodinâmica relativa ao cenário de ruptura relevante para efeitos operacionais do Plano de 
Emergência Interna: instante de chegada da frente da onda de cheia; instante de ocorrência do caudal 
máximo; duração da cheia; nível máximo de cheia atingido; caudal máximo; e velocidade de 
escoamento máxima. 

A área inundável em caso de ruptura da barragem de Odelouca foi interceptada com a 
informação sobre a ocupação do território resultante de um exaustivo levantamento do vale a jusante; 
este cruzamento de informação permitiu o zonamento do risco, nomeadamente a definição da Zona de 
Auto-Salvamento (ZAS). Sobre o Mapa de Inundação foi ainda incluída informação respeitante ao 
Sistema de Aviso e Alerta, nomeadamente localização do Posto de Observação e Controlo, das zonas 
de concentração local, dos avisos sonoros, de semáforos vermelhos e de placas indicadoras e de 
sensibilização. Na Figura 14 apresenta-se um extracto do Mapa de Inundação onde se observam: 
localização de avisos sonoros (S3); localização de semáforos vermelhos (X5); os limites da área 
inundáveis para o cenário de ruptura (a cheio) e de plena abertura de comportas (a tracejado); 
simbologia e códigos respeitantes à identificação do edificado. 

 

 

  

 

Figura 14 – Extracto do Mapa de Inundação. 
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6 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos permitem tirar as seguintes conclusões: 

- As profundidades máximas do escoamento resultantes da ruptura da barragem de Odelouca 
mantêm valores elevados (> 20 m) nos primeiros 17 km a jusante da barragem, baixando 
depois em consequência da onda atingir a ponte de Odelouca passando o escoamento a 
ser condicionado por essa secção. 

- A capacidade erosiva deste tipo de escoamentos revela-se não só na região imediatamente a 
jusante da barragem, como também junto de singularidades (neste caso junto da ponte de 
Odelouca), onde as alterações morfológicas apresentam descidas do fundo da ordem dos 
5 m e subidas da ordem dos 3 m em extensões que atingem 1000 m. Este facto evidencia a 
importância da utilização de um modelo morfodinâmico. 

- Apesar da confluência da Ribeira de Odelouca com o Rio Arade se localizar a cerca de 23 km a 
jusante da barragem de Odelouca, os níveis da superfície livre no Rio Arade são 
influenciados até cerca de 7 km a montante, apresentando alturas de escoamento da ordem 
dos 10 m numa extensão de cerca de 5 km. 

- A propagação da onda de cheia domina o escoamento ao longo do 33 km do vale principal, 
sobrepondo-se, mesmo na parte terminal do vale, à influência do nível de preia-mar. 

- Ao longo dos 33 km do vale principal, o caudal de ponta de cheia é amortecido de 33 000 m3/s 
na secção da barragem para quase metade (cerca de 16 000 m3/s na foz). Ainda assim, a 
ordem de grandeza dos valores supera em muito os valores da cheia centenária (cerca de 
700 m3/s para a secção da barragem e cerca de 1100 m3/s na secção da foz). 

- A partir do km 15 do vale principal o pico da cheia é atingido cerca de 30 minutos após a 
chegada da frente da onda. 

Adoptando um conjunto de hipóteses simplificativas, foi possível obter o hidrograma de cheia a 
partir do modelo RoDaB e com este simular a propagação da onda de cheia para jusante utilizando um 
modelo morfodinâmico (STAV) que permite a coexistência de escoamentos em regime lento e rápido. 
Este tipo de modelação, apesar de ligeiramente mais complexa, apresenta vantagens significativas 
relativamente à maioria dos modelos comerciais mais utilizados (e.g. BOSS-Dambreak). A maior 
incerteza continua, contudo, a ser a estimativa do hidrograma inicial. 
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RESUMO 

O Plano de Emergência Interno da barragem de Odelouca (PEIO) contempla os aspectos de 
segurança relativos à barragem, albufeira e zona próxima do vale a jusante, designada por Zona de 
Auto-Salvamento (ZAS) e deverá contribuir para uma boa ligação entre a equipa técnica responsável 
pela exploração da barragem e as autoridades de protecção civil, contribuindo para a eficácia do 
planeamento de emergência. 

Nesta comunicação apresenta-se a metodologia levada a cabo na caracterização do vale a 
jusante da barragem de Odelouca no âmbito do Plano de Emergência Interno elaborado em 2009, 
assim como apresentar as linhas gerais do Sistema de Alerta e Aviso (SAA) do PEIO. A extensão do 
vale em estudo desenvolve-se desde a secção da barragem de Odelouca até à foz, junto a Portimão, 
numa extensão de cerca de 33 km, abrangendo território dos concelhos de Monchique (freguesia de 
Alferce), Silves (freguesia de Silves), Lagoa (freguesias de Estombar, Parchal e Ferragudo) e Portimão 
(freguesia de Portimão). 

A caracterização do vale a jusante envolveu a consulta de elementos junto de entidades locais e 
regionais responsáveis pelo ordenamento do território e planeamento de emergência, tendo-se focado 
nos seguintes tópicos: ocupação do solo; demografia e povoamento; actividades económicas; vias de 
comunicação; pontes e pontões; rede eléctrica; telecomunicações; zonas de conservação da natureza; 
planos de ordenamento do território e sismicidade. 

Do cruzamento dos dados do reconhecimento do vale com a área de inundação na 
eventualidade da ruptura da barragem de Odelouca, estabelece-se o Sistema de Alerta e Aviso (SAA) 
e define-se a operacionalidade do PEI. 

 

Palavras chave: plano de emergência interno, barragem de Odelouca, ruptura de barragens 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o D.L. 344/2007, de 15 de Outubro, que aprova o Regulamento de Segurança de 
Barragens (RSB), o planeamento de emergência de uma barragem tem por objectivo a protecção e 
salvaguarda da população, bens e ambiente, bem como a mitigação das consequências de um 
acidente em situações de emergência associadas a ondas de inundação (Art. 46.º, n.º 1 do RSB). 

O planeamento de emergência compreende a avaliação dos danos potenciais e a definição dos 
procedimentos a adoptar pelos diferentes intervenientes e é constituído pelos Planos de Emergência 
Interno (PEI) e Externo (PEE) (Art. 46.º, n.º 2 do RSB). 

O Plano de Emergência Interno contempla os aspectos de segurança relativos à barragem, 
albufeira e zona próxima do vale a jusante, designada por Zona de Auto-Salvamento (ZAS). A ZAS, 
nos termos do RSB, corresponde à “zona do vale, imediatamente a jusante da barragem, na qual se 
considera não haver tempo suficiente para uma adequada intervenção dos serviços e agentes de 
protecção civil em caso de acidente e que é definida pela distância à barragem que corresponde a um 
tempo de chegada da onda de inundação igual a meia hora, com o mínimo de 5 km”. 

A presente comunicação tem por objectivo apresentar, de forma breve, a metodologia utilizada 
na elaboração do PEI da barragem de Odelouca (PEIO) nos aspectos relacionados com a 
caracterização dos elementos em risco no vale a jusante da barragem, na ZAS, assim como apresentar 
as linhas gerais do sistema de alerta e aviso definido no âmbito do PEI.  

A presente metodologia foi estabelecido com base em vários documentos da especialidade 
apresentados nas referências bibliográficas. 

2  ENQUADRAMENTO GERAL 

A barragem de Odelouca situa-se a cerca de 2 km a montante da confluência das ribeiras de 
Odelouca e de Monchique, freguesia de Alferce, concelho de Monchique, distrito de Faro, na região do 
Algarve. A bacia hidrográfica da ribeira de Odelouca, definida na secção da barragem, tem uma área 
de 393 km2 e abrange território maioritariamente do município de Silves e com menor expressão 
território dos municípios de Almodôvar, Ourique, e Monchique. 

A albufeira de Odelouca abrange exclusivamente território dos concelhos de Monchique 
(freguesia de Alferce) e de Silves (freguesia de Silves e de S. Marcos da Serra), identificando-se na sua 
área os lugares de Sapeira, S. Marcos da Serra, Estação de S. Marcos da Serra, Cruzamento, Monte 
Costa e Silveira. 

O acesso à barragem e órgãos anexos faz-se pela margem direita da ribeira de Odelouca pelo 
vale a jusante da barragem. Nas imediações da barragem, o caminho situa-se na margem direita a 
montante da barragem. Dada a perigosidade existente no vale a jusante da barragem em caso de 
ruptura, são definidos no PEIO os acessos alternativos à barragem, tanto na margem direita como na 
margem esquerda, a montante da barragem. 

A captação de água na albufeira destina-se ao abastecimento através do Sistema Multimunicipal 
de Abastecimento de Água do Algarve, parte integrante do Aproveitamento Hidráulico de Odelouca. 

O vale a jusante da barragem de Odelouca desenvolve-se desde a secção da barragem até à 
foz, junto a Portimão, numa extensão de cerca de 33 km, abrangendo território dos concelhos de 
Monchique (freguesia de Alferce), Silves (freguesia de Silves), Lagoa (freguesias de Estombar, Parchal 
e Ferragudo) e Portimão (freguesia de Portimão). O trecho da ribeira de Odelouca entre a barragem e a 
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confluência com o rio Arade tem cerca de 26 km e é neste trecho que se situa a ZAS, entre a barragem 
e a estrada nacional N124. 

3 METODOLOGIA 

A abordagem metodológica consistiu no reconhecimento de campo detalhado da área 
envolvente da barragem e vale a jusante na ZAS, contactos com as câmaras municipais e respectivos 
serviços municipais de protecção civil das áreas abrangidas pela onda de inundação e contacto com a 
população residente e/ou utilizadora da área potencialmente inundável pela ruptura da barragem e pela 
descarga de cheias. 

Destes contactos, destaca-se, pela sua importância, as reuniões com os serviços municipais de 
protecção civil de Silves, concelho onde se situa a maior parte da ZAS, com os serviços municipais de 
protecção civil de Portimão, concelho onde se situam diversas infra-estruturas portuárias e zona 
ribeirinha e com a Câmara Municipal de Monchique dada a localização da barragem e do trecho inicial 
da ZAS neste concelho. 

Dada a sensibilidade que envolve o contacto com a população local, comunicou-se à Junta de 
Freguesia de Silves, na pessoa do seu Presidente, a realização de um inquérito à população da área 
de risco com vista a obter informação relevante a considerar no planeamento de emergência. Esta 
comunicação reveste-se de particular importância na medida em que se dá conta da presença de 
pessoas estranhas ao quotidiano das populações, podendo estas confirmar junto das autoridades 
locais a identificação dos técnicos envolvidos na recolha de informação. 

Salienta-se que o pessoal envolvido na recolha de informação porta a porta estava identificado 
com coletes da empresa Águas do Algarve para uma mais fácil identificação por parte da população. 

Atendendo a que uma parte da população já tinha conhecimento do risco de inundação do vale 
devido ao levantamento porta a porta efectuado pelas Águas do Algarve no âmbito do Plano de Acção 
no caso de subida da água na ensecadeira para a construção da barragem de Odelouca 
(Almeida, 2007), a realização dos inquéritos no âmbito do PEIO foi facilitada, tendo a população 
prestado a informação praticamente sem reservas. 

Entre a informação recolhida porta a porta destaca-se o número de residentes (com carácter 
permanente ou temporário), nome, idade, morada, contacto telefónico, meios de deslocação próprios, 
existência de alguma deficiência que dificulte a mobilidade ou a interpretação dos sinais de aviso e 
sinal das redes móveis localmente. 

Identificaram-se também os usos e a tipologia das edificações, tendo-se procedido ao 
correspondente registo fotográfico, apresentado em fichas de caracterização das edificações e da 
população. 

Os dados recolhidos localmente encontram-se dispostos em quadros e fichas de caracterização 
(com extractos de cartografia de localização e fotografias) nos anexos do PEIO para uma fácil 
identificação da população na área de risco. Nos mapas de inundação, para além dos elementos de 
caracterização hidrodinâmica da onda de inundação para os dois cenários considerados, apresenta-se 
o local das edificações, com a simbologia indicadora da situação de residente permanente ou 
temporário, o número da edificação (para a devida correspondência com os quadros detalhados nos 
anexos e com as fichas de caracterização das edificações) e o número de pessoas residentes. 

O reconhecimento local abrangeu também a área envolvente da barragem e albufeira para a 
identificação dos acessos alternativos à barragem em situação de emergência, e dos locais mais 
adequados para a colocação de sinalética indicadora dos percursos a seguir e de colocação dos 
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elementos do sistema de aviso, os quais se encontram assinalados na cartografia do PEIO. Estes 
elementos, que fazem parte do Mapa de Inundação, encontram-se também assinalados no relatório do 
PEI, com as respectivas coordenadas e localização. 

4 USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

4.1 Demografia e povoamento 

No vale a jusante da barragem, observa-se a existência de edificação dispersa nas margens da 
ribeira de Odelouca até à ponte de Odelouca na Estrada Nacional EN 124. A jusante da referida ponte 
e até à confluência com o rio Arade, na Ilha do Rosário, segundo os Censos 2001, identificam-se os 
lugares de Odelouca, Casas de Odelouca e Vale da Lama. 

Na área até onde se faz sentir a influência da onda de inundação, destaca-se a existência da 
cidade de Silves, onde a área inundável corresponde à zona ribeirinha conforme assinalado no Mapa 
de Inundação do PEIO. 

No lugar de Falacho, também na freguesia de Silves, as edificações existentes na área 
potencialmente inundável têm uma expressão muito reduzida, apenas abrangendo a área a sul da 
EN 124. 

No concelho de Portimão assinala-se que a área inundável abrange uma faixa da zona ribeirinha 
com largura da ordem de 50 m. Junto à ponte do Caminho de Ferro sobre o rio Arade a área inundável 
abrange uma área de restaurantes, embora com uma pequena altura de água. 

No concelho de Lagoa, os lugares contíguos à área inundável são: Sítio das Fontes, Mexilhoeira 
da Carregação, Parchal e Ferragudo. Neste sector da margem esquerda do rio Arade as edificações 
abrangidas são em número muito reduzido. 

Exceptuando Silves e Portimão, os lugares identificados com edificações na área inundável são 
de reduzida dimensão e de características marcadamente rurais, com população entre 23 e 101 
habitantes. 

Na área envolvente da albufeira apenas se identificam os lugares de Sapeira, S. Marcos da 
Serra, Estação de S. Marcos da Serra, Cruzamento, Monte Costa e Silveira. 

4.2 Actividades económicas 

A população com actividade económica nos concelhos e freguesias da área da barragem, 
albufeira e vale a jusante, reparte-se predominantemente pelo Sector Terciário, que é o sector 
responsável pela maior parte do emprego. 

Segundo os resultados dos Censos 2001, verifica-se que Portimão é o concelho que apresenta 
um maior número de população empregada no Sector Terciário. A freguesia de Portimão, com o valor 
de 78,2%, reflecte a condição de sede do concelho, onde predominam as actividades relacionadas com 
o comércio e serviços, sendo a freguesia com maior representatividade neste Sector. 

Salienta-se a elevada representatividade do Sector Primário no concelho de Monchique, 
respectivamente com cerca de 19% da população empregada e na freguesia de Alferce com 37%.  



Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos 
5 

No vale a jusante da barragem, até à ponte de Odelouca, predomina a exploração de citrinos em 
pequenos pomares, na maior parte dos casos associados a culturas hortícolas essencialmente de 
carácter familiar. 

Nas margens da albufeira a actividade principal relaciona-se com a exploração florestal, com 
destaque para os povoamentos de eucalipto. 

O Sector Secundário também desempenha um papel importante, sendo responsável por 19,5% 
a 31,4% do emprego da população residente. Na ZAS não foi identificada actividade neste Sector. 

4.3 Infra-estruturas: vias de comunicação 

As populações da margem direita da ribeira são servidas pela EM 1077 e/ou por caminhos rurais 
que nela se iniciam. No sentido Sul-Norte os lugares de Quinta da Três Fontes, Luzio, Dobra, Cerro dos 
Amieiros, Guerreira, Charcões, Madeiros, Casas de Odelouca, Foz da Laje, Laranjeira de Cima, Foz do 
Nuno, Cortes e Várzea são servidos unicamente por esta estrada que fica incluída na ZAS em vários 
troços. 

Os lugares na margem esquerda da ribeira são servidos por um caminho rural de terra batida, 
em razoável estado de conservação, que se inicia na EN 124 ao km 9+200 e termina no sítio do 
Pondeiro com uma extensão de 7,7 km. Este caminho fica incluído na ZAS desde o seu início até ao 
sítio da Almargem, numa extensão de 4,9 km. 

As populações da margem esquerda servidas por este caminho, no sentido sul norte são: 
Craveira, Brejos, Almargem e Ameixiera. Mais a norte, o acesso aos sítios de Touril e Foz do Barreiro 
faz-se, a partir da EM 1077 através de uma passagem a vau na ribeira de Odelouca, encontrando-se 
em construção uma ponte neste local. Existe uma alternativa de acesso a estes lugares em caso de 
emergência através de caminho rural, de terra batida, com inicio na EM 502 Silves – São Marcos da 
Serra ao km 9+100, com uma extensão de 5,9 km. 

4.4 Infra-estruturas: pontes e pontões 

As pontes abrangidas na ZAS são a ponte sobre a ribeira de Odelouca na EN 124 e uma outra 
ponte na EM1077 no sítio da Ameixeira. A jusante da barragem encontram-se em construção, no 
âmbito do projecto, duas pontes em betão: uma sobre a ribeira de Odelouca para substituir a 
passagem a vau na Foz do Barreiro e outra sobre a ribeira de Monchique no sitio da Foz da Câmara 
que vai assegurar o acesso à barragem, substituindo o actual pontão. 

No Quadro 1 apresenta-se a localização das pontes e pontões identificados na ZAS e que 
poderão sofrer danos em caso de ruptura da barragem. 

Segundo o estudo de ruptura realizado, identificam-se danos potenciais nas pontes referidas, 
destacando-se a ponte de Odelouca, na estrada nacional EN 124, onde os resultados da modelação 
apontam para a criação de uma fossa de erosão a jusante da ponte com cerca de 5 m de profundidade, 
colocando em risco a estabilidade da ponte. Para as pontes localizadas nas secções S01 e S02 
esperam-se danos consideráveis, nomeadamente destruição das guardas, elevada deposição de 
material transportado pela onda de cheia e erosão dos taludes dos encontros. 
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4.5 Outras infra-estruturas 

O ramal da rede de baixa tensão, 15 kV, que serve a população do vale, o estaleiro actual da 
barragem assim como a tomada de água encontra-se implantado em pleno vale e ao longo da 
EM 1077. Sete dos postos de transformação a ele associados encontram-se em plena ZAS. Em caso 
de emergência o vale ficará privado de energia eléctrica. 

Embora não se tenha obtido em tempo útil informação digital sobre o traçado da rede de 
telecomunicações, por observação no local, constatou-se que esta acompanha a EM 1077 e atravessa 
o vale em vários locais. Em caso de emergência a rede fixa será afectada. 

 

PONTE/ 

PONTÃO 
LOCAL 

COORDENADAS 
SECÇÃO 

DISTÂNCIA À 
BARRAGEM 

(M) 

OBS M P 

Pontão Foz da Ribª de 
Monchique 

168 686 35 395 S 01 2 000 
Ribeira de Monchique, a ser 
substituído 

Ponte Foz da Ribª de 
Monchique 168 670 35 400 S 01 2 010 

Ribeira de Monchique. Acesso 
à barragem pela margem 
direita.  

Ponte Foz do Barreiro 168 940 34 165 S 02 3 500 Acesso à foz do Barreiro.  

Ponte Dobra. Estrada 
1077 

166 100 31 000 S 08 10 680 
Barranco dos Loiros. Acesso à 
barragem pela margem direita. 

Ponte Odelouca (N124, 
km 8+750)) 

166 287 27 022 S 13 17 000 Limite de jusante da ZAS 

Pontão Odelouca (N124, 
km 8+835) 

166 377 27 040 S 13 17 000 Limite de jusante da ZAS 

 

Quadro 1 – Identificação das principais pontes e pontões na ZAS. 

Quanto às comunicações móveis, o grau de cobertura dos três operadores é muito variável, só 
havendo redes em locais mais elevados e em zonas em que o vale é francamente largo. A existência 
de uma antena de um operador no estaleiro permite que a área do Touril, Várzea, Cortes e Foz do 
Nuno tenham cobertura de rede móvel. 

No sítio da Dobra, na margem direita, existem duas pequenas barragens de terra que ficam 
abrangidas pela ZAS. Existem ainda quatro charcas, duas em cada margem. 

 

5 FICHAS DE CACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO E DA POPULAÇÃO NA ZAS 

Como referido anteriormente, com base no reconhecimento de campo e no inquérito efectuado, 
prepararam-se as fichas de caracterização das edificações e da população residente na ZAS, que se 
apresentam nos anexos do PEIO. Na Figura 1 apresenta-se um extracto dos referidos anexos, 
correspondente à edificação n.º 12, onde se constata a existência de 2 pessoas residentes, com 
carácter permanente, uma das quais é deficiente. 
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Figura 1 – Extracto das fichas de identificação e caracterização das edificações e da população 
residente na ZAS 

6 ZONAMENTO DO RISCO 

O zonamento do risco permite representar a distribuição espacial no vale a jusante do nível de 
perigo a que as populações e bens se encontram em relação a uma hipotética ruptura da barragem; 
este é baseado numa análise quantitativa dos resultados da simulação da onda de cheia e numa 
análise qualitativa tendo em conta a ocupação do vale a jusante. 

Segundo o levantamento efectuado no âmbito da realização do PEIO e referido anteriormente, 
identificaram-se 142 pessoas no vale a jusante, entre a barragem e a ponte de Odelouca na EN124 (no 
interior da ZAS), correspondendo a 112 pessoas residentes e 30 pessoas temporárias. As pessoas que 
ocupam as edificações com carácter temporário deslocam-se ao vale ao fim-de-semana, 
maioritariamente, para realizar actividades relacionadas com a agricultura. Outras pessoas 
permanecem durante as férias ou pequenos períodos. Nos anexos do PEIO encontra-se detalhada as 
principais características da população residente ou utilizadora do vale a jusante da barragem. 
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Na Figura 2 apresenta-se um extracto do mapa de inundação próximo do limite de jusante da 
ZAS, com as edificações assinaladas, o número das edificações e das pessoas residentes, assim como 
vários elementos do Sistema de Alerta e Aviso (sirenes, semáforos, zonas de concentração local, etc.). 

A avaliação do número estimado de população afectada, traduzida por eventuais perdas de 
vidas humanas e bens materiais, implica que a barragem de Odelouca seja classificada como 
pertencente à Classe I (ocupação humana superior a 25 residentes) de acordo com o RSB. 

 

 

 

Figura 2 – Extracto do mapa de inundação com as edificações (Ed.n.º / n.º de pessoas), sirenes (S), 
zona de alcance das sirenes, semáforos, zonas de concentração local (ZCL) assinaladas 

 

O zonamento do risco fez-se analisando o tempo de chegada da onda de cheia aos vários locais 
com ocupação humana ou onde existam bens com interesse ou valor relevantes. Dadas as 
características da evolução temporal das variáveis hidráulicas apresentadas previamente no estudo de 
ruptura da barragem, fez-se o zonamento do risco em função do tempo decorrente desde a ruptura até 
à chegada da frente da onda de cheia, de acordo com o seguinte critério: 

- tchegada < 0,5 h: ZAS - Zona de Auto-Salvamento, correspondente à zona no vale a jusante da 
barragem sujeita a inundação, onde o aviso à população deverá ser desencadeado pelo 
Director do PEI recorrendo a sinalização sonora, luminosa e placas indicativas do perigo. Nesta 
zona o auto-salvamento da população é a medida mais eficaz a promover. 

- tchegada > 0,5 h: Zona de Intervenção do PEE, zona do vale a jusante da barragem sujeita a 
inundação, onde o aviso à população pertence ao âmbito do PEE. 
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Atendendo às características do vale a jusante, com edificação dispersa numa extensão 
significativa e estradas de acesso adjacentes à ribeira de Odelouca, optou-se por considerar a ponte de 
Odelouca na EN124 como limite de jusante para a ZAS. Na definição da ZAS teve-se em conta 
também a capacidade/tempo de resposta dos serviços de protecção civil no terreno (Serviço Municipal 
de Protecção Civil de Monchique e Silves), e um elemento marcante da morfologia do vale a jusante na 
ribeira de Odelouca.  

De acordo com estes critérios, os antecedentes relacionados com o planeamento de acção 
devido à construção da ensecadeira e as considerações sobre a ocupação humana do vale, define-se 
do seguinte modo o zonamento do risco no vale a jusante, o qual é apresentado no Mapa de 
Inundação do PEIO: 

ZAS: Área inundável entre a barragem de Odelouca e a ponte na estrada nacional EN 124 sobre 
a ribeira de Odelouca. 

Zona de Intervenção do PEE: Área inundável a jusante da ponte na estrada nacional EN 124 
sobre a ribeira de Odelouca, incluindo o trecho do rio Arade a montante da confluência 
com a ribeira de Odelouca. 

A secção de jusante da ZAS situa-se na ponte sobre a ribeira de Odelouca na EN 124, na 
estrada de ligação entre Silves e Porto de Lagos, a cerca de 17 km a jusante da secção da barragem, 
pelo que o princípio da precaucionaridade adoptado pelas autoridades de protecção civil se encontra 
salvaguardado; neste, impõe-se que ao limite de jusante da ZAS corresponda ou um tempo mínimo de 
percurso da onda de cheia 30 minutos, ou uma distância mínima de 5 km. No caso presente, o tempo 
de chegada do pico de velocidade da onda de cheia à ponte da EN 124 na ribeira de Odelouca é de 
3h26min. A ZAS abrange uma área aproximada de 620 ha. 

7 SISTEMA DE ALERTA E AVISO 

O Sistema de Alerta e Aviso (SAA) compreende a nomeação de indivíduos e entidades que 
deverão ser notificadas e também os meios que assegurarão a comunicação em caso de emergência. 
Deverá ser accionado de acordo com os níveis de alerta consequentes com a detecção de 
circunstâncias excepcionais e de ocorrências anómalas identificadas e tipificadas no relatório do PEIO. 

Em anexo próprio do PEIO, são descritos em pormenor os meios de alerta e aviso que deverão 
constar do Sistema de Alerta e Aviso assim como o sistema de aviso à população no vale da ribeira de 
Odelouca a jusante da barragem na ZAS. São indicadas na cartografia do PEIO as localizações dos 
dispositivos de aviso às populações situadas na ZAS (cf. Figura 2). 

A elaboração do Sistema de Alerta e Aviso teve em conta e integrou os elementos preconizados 
no Projecto de execução para a conclusão da construção da barragem de Odelouca (Aqualogus 2005) 
assim como no recente Guia de Orientação para Elaboração de Planos de Emergência Internos de 
Barragens (Junho de 2009). 

Como aviso à população no vale a jusante da barragem, o Plano definiu a instalação de seis 
unidades de aviso sonoro e a instalação de seis semáforos vermelhos para barramento de acesso ao 
vale, encontrando-se a localização destes equipamentos no Mapa de Inundação (vide símbolos S# e 
X# na Figura 2). 

Outros dispositivos de aviso e informação, tais como placas indicadoras e informadoras, a 
instalar no âmbito do Sistema de Alerta e Aviso, encontram-se detalhados em anexo próprio do PEIO. 
Na Figura 3 apresenta-se um extracto do Mapa de Inundação com a localização de vários elementos 
do sistema de aviso, i.e. acessos alternativos e localização de placas avisadoras. 
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Tendo em atenção o sistema de aviso a instalar e a proximidade de pontos altos para onde a 
população possa deslocar-se com rapidez pelos seus próprios meios após os sinais de aviso, 
considera-se que a perigosidade do vale a jusante da barragem é minimizada. Assim, o Sistema de 
Alerta e Aviso permitirá aos utilizadores da ZAS deslocarem-se para os pontos de segurança 
assinalados no mapa de inundação e no terreno (Zonas de Concentração Local – ZCL) em poucos 
minutos, antecipando deste modo a chegada da onda de inundação, a qual atingirá a primeira 
edificação com população residente após mais de uma hora de propagação. 

 

 

 

Figura 3 – Extracto do Mapa de inundação com indicação de elementos do sistema de alerta e aviso 
(Sirenes, semáforos, placas avisadoras dos percursos nos acessos alternativos à barragem) 

 

8 CONCLUSÕES 

A caracterização do risco no vale a jusante da barragem de Odelouca e a as linhas orientadoras 
do sistema de alerta e aviso, que se apresentou sucintamente, assentaram numa metodologia 
participativa que envolveu os técnicos responsáveis pela elaboração do PEIO, os elementos dos 
serviços de protecção civil municipais e distritais da área abrangida pela onda de inundação, 
particularmente na ZAS, a Águas do Algarve S.A. e a população residente e/ou utilizadora do vale a 
jusante na ZAS. 

A metodologia adoptada teve a dupla vantagem da participação efectiva dos agentes locais e 
regionais e da sensibilização da população da ZAS para o risco decorrente de uma eventual ruptura ou 
incidente com a barragem e com a descarga de cheias. 

O Sistema de Alerta e Aviso identifica os mecanismos considerados suficientes para o aviso às 
populações do vale a jusante em caso de emergência, definindo um conjunto significativo de 
procedimentos, materializados pela instalação de equipamentos de aviso e sinalética orientadora e 
condicionadora da utilização do vale a jusante da barragem.  



Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos 
11 

O PEIO integra as orientações mais recentes das entidades responsáveis pela segurança de 
barragens e pelas acções de protecção civil, assim como o disposto no RSB relativamente ao 
planeamento de emergência, constituindo um documento fundamental para a gestão da emergência na 
barragem e no vale a jusante na ZAS. 

Embora não tenha sido objecto de detalhe na presente comunicação, destaca-se o papel 
fundamental da actualização do Plano com vista a manter o conhecimento detalhado da população na 
ZAS e os respectivos contactos. Igualmente, salienta-se a importância actual e futura da articulação do 
planeamento territorial com o zonamento estabelecido no PEIO, condicionando assim o licenciamento 
nas áreas de risco definidas, quer na ZAS quer na Zona de Intervenção do Plano de Emergência 
Externo (PEE). 

Por fim, destaca-se a importância da realização de exercícios com vista a manter a 
operacionalidade do PEIO assim como manter as populações da ZAS num nível de alerta e de 
prontidão adequado à zona de risco onde residem ou desenvolvem as actividades quotidianas.   
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1. RESUMO 

As cheias são o resultado de processos não lineares, eventualmente acentuados devido a 
fenómenos de alterações climáticas e pelo impacto de actividades humanas no ciclo da água. O risco 
para pessoas e bens define-se como o produto da probabilidade de ocorrência de um evento adverso 
pelo impacto sócio-económico (severidade) definido de forma quantificável. Os modelos hidrológicos 
permitem integrar a complexidade inerente aos processos físicos que levam à ocorrência de cheias, 
possibilitando a quantificação das consequências das mesmas e constituindo um instrumento 
essencial na análise de risco de cheias. 

O presente artigo descreve uma aplicação do modelo hidrológico integrado MOHID Land, 
desenvolvido por uma equipa do Instituto Superior Técnico em conjunto com a Action Modulers, para a 
definição das áreas ameaçadas pelas cheias e respectivo mapa de risco, correspondentes a um 
período de retorno de 100 anos no concelho de Mafra. 

É descrita a preparação do modelo para as cinco principais bacias hidrográficas do concelho de 
Mafra (Lizandro, Cuco, Sizandro, Trancão e Safarujo), onde se inclui a construção da rede de cálculo 
(distribuição espacial do escoamento), a recolha de informação de base incorporada no modelo (i.e. 
modelo digital do terreno, uso do solo, cobertura do terreno) e um extenso levantamento de campo 
essencial para a definição das secções transversais dos leitos e margens dos cursos de água 
principais assim como para a caracterização da ocupação das áreas ribeirinhas. São ainda 
apresentados sucintamente os principais resultados da modelação. 

 
 
Palavras-chave: Cheias, Modelação Numérica, Mohid Land, Mapa de Risco, Mafra 
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2. INTRODUÇÃO 

As cheias resultam de um conjunto de processos não lineares que são agravados pelas 
alterações climáticas e as acções antropogénicas sobre o ciclo da água. O risco de cheias para as 
pessoas e bens aumenta com a frequência e as consequências das cheias, uma vez que o risco é 
definido como produto entre a sua probabilidade de ocorrência e o seu impacte nas actividades 
humanas. 

Na presente comunicação é apresentada a metodologia e os resultados da avaliação do risco de 
cheia e inundação nas bacias hidrográficas dos rios Lizandro, Cuco, Safarujo, Sizandro e Trancão, na 
parte correspondente ao Concelho de Mafra, dando especial ênfase à modelação matemática, visto 
que se recorreu a um modelo matemático integrado, espacialmente distribuído e variável no tempo. 

O estudo realizado para a Câmara Municipal de Mafra (CMM) teve como objectivo servir de 
base (i) à elaboração do Plano Municipal de Emergência para Cheias e do Sistema de Alerta e Aviso 
associado, a implementar futuramente pelo Gabinete Municipal de Protecção Civil e Técnico Florestal 
do concelho de Mafra, assim como (ii) à redefinição da área da Reserva Ecológica Nacional (REN) 
associada aos leitos dos cursos de água, a ser considerada no âmbito na revisão em curso do Plano 
Director Municipal (PDM) pela CMM. 

Existem actualmente diversos modelos matemáticos que permitem prever a evolução espácio-
temporal de cheias fluviais (cf. revisões de BORAH e BERA (2004), PANDAY e HUYAKORN (2004) e 
KALIN e HANTUSH (2006)). Os modelos comerciais mais conhecidos, como o caso do modelo Mike21 
do Danish Hidraulic Institute, o Floodworks da Wallingford Software, o Tuflow da BMT e do Flo-2D da 
Flo-2D Software, utilizam abordagens semelhantes na simulação da propagação das cheias, 
baseando-se nas características físicas do terreno e nas leis físicas para o escoamento. O MOHID 
Land é um modelo “open-source”, desenvolvido em conjunto pelo Instituto Superior Técnico e pela 
Action Modulers, que utiliza uma aproximação semelhante aos modelos comerciais citados. Já o 
modelo HEC-RAS (River Analysis System), desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do U.S. 
Army Corps of Engineers (USACE, 1998), um dos modelos de “freeware” mais conhecidos, utiliza uma 
aproximação menos complexa na simulação de cheias, visto ser um modelo unidimensional. 

Para a determinação das áreas ameaçadas pelas cheias no Concelho de Mafra foi usado o 
modelo MOHID Land. O MOHID Land é um modelo numérico para simulação de processos em bacias 
hidrográficas, nomeadamente processos hidrológicos e biogeoquímicos. Este modelo está integrado 
no sistema de modelação MOHID e beneficia do conhecimento acumulado naquele sistema ao longo 
de duas décadas de desenvolvimento (e.g. NEVES (1985), BRAUNSCHWEIG et al. (2004), 
BRAUNSCHWEIG et al. (2005)). 

O MOHID Land simula de forma integrada (i) o escoamento superficial (ii) o escoamento nos 
canais que constituem a rede de drenagem (iii) o escoamento na zona não saturada do solo (acima do 
nível freático) e (iv) o escoamento na zona saturada do solo (aquífero). Estes escoamentos são 
interdependentes e a sua simulação integrada elimina a necessidade de hipóteses sobre as 
transferências entre estes domínios. A Figura 1 representa esquematicamente os processos 
hidrológicos simulados pelo MOHID Land. A interacção entre os diferentes processos (e.g. troca de 
água entre o aquífero e a rede de drenagem) é calculada dinamicamente através de gradientes 
hidráulicos. Cada processo apresenta escalas espaciais próprias sendo que o módulo que calcula o 
escoamento nos canais da rede de drenagem é uni-dimensional (1D) na direcção do canal, o módulo 
do escoamento superficial é bi-dimensional (2D) na horizontal, e o módulo que calcula o escoamento 
na zona do solo é tri-dimensional (3D). Uma descrição mais detalhada do modelo MOHID Land pode 
ser encontrada em TRANCOSO et al. (2009). 
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Figura 1 – Representação esquemática dos processos hidrológicos simulados no MOHID Land: 
escoamento superficial (Overland Flow, a cor-de-rosa), escoamento nos canais que constituem 

a rede de drenagem (Drainage Network, a vermelho), escoamento na zona saturada e não 
saturada do solo  (Porous Media, a azul), e precipitação variável no tempo e no espaço (a 

amarelo) 

 
A metodologia levada a cabo para a realização do mapa de inundação e do mapa de risco pode 

ser dividida em cinco etapas: (i) recolha da informação base, onde se inclui um exaustivo levantamento 
de campo, (ii) delimitação das bacias hidrográficas, (iii) determinação dos hietogramas referentes ao 
período de retorno de 100 anos, (iv) determinação das áreas inundáveis através da modelação 
numérica e (v) elaboração dos mapas de inundação e de risco.  

3. INFORMAÇÃO DE BASE 

A informação cartográfica de base para o estudo de cheias inclui: (i) o modelo digital do terreno, 
(ii) a carta do tipo de solos, (iii) a carta da ocupação do solo, (iv) topografia às escalas 1:25 000 e/ou 
1:10 000, ou menor e (v) fotografia aérea. Esta informação é complementada pela compilação de 
informação: (i) das principais estruturas hidráulicas / passagens hidráulicas, (ii) das secções de 
escoamento, (iii) dos registos históricos de caudais / níveis e (iv) dos registos históricos da 
precipitação. 

A informação de base foi fornecida pela CMM e foi complementada, onde necessário, por dados 
disponibilizados online por várias entidades nacionais (e.g. Instituto Nacional da Água - INAG) e 
internacionais (e.g. sites da NASA, União Europeia). 

4. LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com vista à caracterização dos elementos em risco na área ameaçada pelas cheias 
correspondente ao cenário em estudo (cheia associada a eventos meteorológicos com período de 
retorno de 100 anos), fez-se um reconhecimento local detalhado. Procedeu-se à identificação das 
edificações na área de risco, dando especial atenção às áreas urbanas, aglomerados populacionais e 
edificação dispersa. Além das edificações, teve-se em conta as principais infra-estruturas e 
equipamentos na área ameaçada pelas cheias, com destaque para as pontes e pontões, quer pelo 
obstáculo ao escoamento que possam constituir, quer pela sua função intrínseca na rede viária. 
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Identificaram-se também as actividades relacionadas com a agricultura, as quais são, na maior parte, 
de carácter familiar. 

O levantamento efectuado nos locais das pontes e passagens hidráulicas teve também como 
objectivo a identificação das principais características destas infra-estruturas, assim como das secções 
do vale a montante e a jusante, com vista à sua consideração no modelo computacional utilizado. 
Foram elaboradas fichas de caracterização das referidas secções onde se apresentam as 
características principais das secções, com fotografias, extractos de mapas de localização e esquemas 
das secções com a respectiva geometria. Estas secções correspondem a secções de cálculo uma vez 
que constituem fronteiras internas do modelo de cálculo.  

5. DELIMITAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Foram delimitadas as principais bacias hidrográficas que intersectam o concelho de Mafra: (i) 
Lizandro, Cuco, Safarujo, Sizandro, Trancão (rib. Loures) e Trancão (Rio Trancão). A delimitação das 
bacias hidrográficas utiliza como dados base o modelo digital do terreno e o algoritmo D8 (EMARUCHI 
(1998) incorporado no MOHID GIS (BRAUNSCHWEIG et al. (2005)).  

O modelo digital do terreno foi disponibilizado pela CMM e complementado, nomeadamente na 
parte Sul da bacia do Lizandro, pela modelo digital do terreno disponibilizado através do Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) (HOUMAN e WERNER (1999)). 

Os resultados obtidos da delimitação são representados na Figura 2. O modelo digital do terreno 
é representado a cores e os limites das bacias a preto. As linhas azuis representam a rede de 
drenagem que deriva do modelo digital do terreno, considerando o escoamento obtido através do 
algoritmo D8 (JENSON e DOMINGUE, (1988)). Este é baseado na determinação da direcção de 
fluxo, que envolve análise para cada pixel de uma imagem raster, a partir das cotas altimétricas destes 
pixéis, indicando para qual dos oito pixéis vizinhos segue a drenagem, sendo atribuída uma única 
direcção. 

 

 

Figura 2 – Topografia e rede de drenagem nas bacias hidrográficas estudadas 
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6. DETERMINAÇÃO DOS HIETOGRAMAS 

O estudo das precipitações sobre as cinco bacias em estudo tem como objectivo o 
estabelecimento de hietogramas correspondentes ao período de retorno de 100 anos que serviram 
como dados de entrada à modelação do escoamento superficial. Elaboraram-se hietogramas que 
permitiram obter resultados conservativos quer em termos de caudal máximo escoado quer em termos 
de tempo de chegada da onda de cheia. Este último parâmetro é um parâmetro essencial na definição 
de sistemas de aviso e alerta nos vales dos cursos de água estudados. 

O procedimento realizado tem como base os registos de precipitações máximas diárias anuais 
existentes em postos udométricos com influência sobre as bacias em estudo. Por análise estatística, 
estabeleceu-se a Precipitação Máxima Diária Anual (PDMA) associada a um período de retorno de 100 
anos. A determinação da precipitação para intervalos de tempo inferiores a 24 h foi feita por aplicação 
das curvas IDF estabelecidas pelo INAG (BRANDÃO e HIPÓLITO (1997)), e de acordo com as 
metodologias descritas em BRANDÃO et al. (2001) e PORTELA (2006), o que permitiu a construção 
dos hietogramas em cada bacia hidrográfica. Cada hietograma tem duração total igual ao tempo de 
concentração da correspondente bacia; a discretização temporal dos blocos de precipitação permitiu 
que os hietogramas correspondam, de modo quasi-contínuo, aos diversos tempos de concentração 
crescentes ao longo da linha de água (PORTELA e HORA, 2002). 

Foram determinados dois tipos de hietograma para cada bacia, (i) um com blocos de 
precipitação de intensidade decrescente, de onde de um modo geral resultam hidrogramas de cheia 
em que o caudal de ponta é superior, e (ii) outro com blocos de precipitação de intensidade alternada, 
de onde de um modo geral resultam hidrogramas de cheia em que o pico de caudal é atingido mais 
rapidamente (PORTELA, 2006). 

7. MODELAÇÃO MATEMÁTICA 

7.1. Introdução 

Sendo o modelo MOHID Land um modelo espacialmente distribuído e de regime variável, a sua 
aplicação passa pela conversão de todos os dados de entrada para uma malha computacional (e.g. 
modelo digital do terreno, ocupação do solo, etc.) ou sob uma forma evolutiva no tempo (e.g. 
condições de fronteira atmosféricas). 

Para cada bacia foram construídas malhas computacionais estruturadas com uma resolução 
horizontal de 50 m e com 7 camadas de solo, nomeadamente (i) o modelo digital do terreno, (ii) as 
áreas impermeabilizadas e (iii) os coeficientes de rugosidade do terreno. Seguidamente descreve-se 
com mais pormenor as malhas utilizadas, bem como a rede de drenagem e as secções transversais 
utilizadas 

7.2. Modelo digital do terreno 

O modelo digital do terreno é o mesmo que foi usado para a delimitação das bacias 
hidrográficas. A título de exemplo apresenta-se a bacia hidrográfica do Rio Cuco que tem uma área 
drenada total de cerca de 31 km2 e altitudes entre 1,5 m e 357 m acima do nível do mar (Figura 3). 
Neste caso, o modelo digital de terreno com 50 m de resolução e 7 camadas tem 150x225x7 = 236250 
pontos de cálculo e 1081 canais de drenagem. A maior bacia (Lizandro) tem um total de 914508 
pontos de cálculo.  
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Figura 3 – Topografia e rede de drenagem na bacia hidrográfica do rio Cuco. 

7.3. Áreas impermeáveis 

As áreas impermeabilizadas foram estimadas a partir da informação disponibilizada pela CMM. 
Com base na informação do edificado foi estimada, para cada ponto da malha computacional, a 
percentagem da impermeabilização do solo. A título de exemplo são apresentadas a Figura 4 e a 
Figura 5. A Figura 4 ilustra um ortofotomapa da zona da Malveira / Venda do Pinheiro e a Figura 5 os 
valores da impermeabilização considerados (zonas verdes representam zonas permeáveis e zonas 
vermelho escuros zonas impermeáveis). 
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Figura 4 – Ortofotomapa na zona da Malveira / Venda do Pinheiro 

 

 

Figura 5 – Áreas impermeáveis na zona da Malveira / Venda do Pinheiro 

7.4. Secções de escoamento 

As secções transversais de cada troço da rede de drenagem foram definidas por (i) 
levantamento no terreno efectuado no âmbito deste estudo, e (ii) interpolação com base em secções 
típicas (advindas do levantamento de campo) e em função da ordem de Strahler de cada troço. 

Para além da geometria da secção transversal, é necessário atribuir a cada troço um coeficiente 
de rugosidade, que se traduz na resistência que o canal oferece à passagem de água. Os coeficientes 
foram atribuídos com base em levantamento fotográfico das secções, e por interpolação em função da 
ordem de Strahler de cada troço. 

7.5. Resistência ao escoamento 

Como referido anteriormente, o conhecimento do uso do solo permite determinar a resistência 
que o terreno oferece ao escoamento superficial e a quantidade de água retida pela vegetação. Os 
dados de uso do solo foram obtidos por cruzamento da Carta de Ocupação de Solo (escala 1:25 000) 
com as áreas edificadas no concelho. Ambos os conjuntos de dados foram fornecidos pela CMM.  
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A partir destas fontes de informação foram distinguidos vários tipos de ocupação do solo e 
atribuídos correspondentes valores do coeficiente de resistência ao escoamento (aqui utiliza-se o 
coeficiente empírico de resistência de Manning (n)). A Figura 6 mostra a carta da ocupação do solo e o 
Quadro 1 os coeficientes de resistência de Manning adoptados.  

 

 

Figura 6 – Carta da ocupação do solo 

O Quadro 1 mostra os valores adoptados para a parametrização do modelo hidrológico. Os 
valores aqui apresentados resultam da comparação dos dados de terreno com as indicações feitas na 
bibliografia da especialidade, nomeadamente PONCE (1989) e CHOW (1959). 

 

Quadro 1 - Parâmetro de rugosidade de Manning (m-1/3s) em função do uso do solo. 

Ocupação Manning 
Floresta - Protecção e Produção 0.400 
Matos e Povoamento Disperso 0.200 
Áreas de Industria e Armazenamento 0.010 
Montado 0.130 
Agrícola com Edificação Dispersa 0.040 
Núcleos - Espaço Rural 0.050 
Áreas em Baixa Aluvionar 0.017 
Áreas Desordenadas Fragmentadas 0.100 
Áreas Dispersas 0.100 
Áreas Consolidadas 0.010 
Áreas Desportivas 0.150 
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No caso das bacias hidrográficas do Concelho de Mafra não existem cartas das propriedades 

hidráulicas dos solos ou informação detalhada em profundidade. Para o estudo do risco de cheias 
considerou-se um tipo de solo igual para todas as bacias hidrográficas, com capacidade de infiltração 
baixa. As propriedades hidráulicas do solo estão apresentadas no Quadro 2. 

Considerou-se uma profundidade do solo espacialmente variável, estimado a partir do declive do 
terreno, variando entre 0.5 m nas zonas com declive mais acentuado até 7 m nas zonas com menor 
declive. Esta aproximação não é documentada na bibliografia, mas pela experiência com o modelo 
MOHID Land considerou-se uma aproximação válida. No âmbito do presente estudo (cheias 
extremas), esta informação não se revela determinante para o modelo. 

Quadro 2 - Propriedades hidráulicas do solo considerado. 

 Propriedade Valor 
Porosidade [m3/m3] 0.4 
Condutividade máxima [m/s] 2.78E-06 
Condutividade máxima [cm/d] 23.99 
Parâmetro “alfa” 0.84 
Parâmetro “n” 1.5 

 
A porosidade do solo indica a relação entre espaços vazios (ou preenchidos com água) e o 

volume total do solo. A condutividade é um parâmetro respeitante à velocidade com a qual a água 
escoa no meio poroso. Em condição de saturação completa do solo, a condutividade é máxima. Para 
uma melhor percepção dos valores apresenta-se esta em unidades SI e em cm por dia. Os parâmetros 
“alfa” e “n” são característicos das curvas de “van Genuchten”, que relacionam a sucção do solo com o 
conteúdo de água (VAN GENUCHTEN (1980)). 

7.6. Calibração e validação do modelo 

Tendo em conta que nas bacias estudadas não se encontram estações hidrométricas activas, 
durante o processo de implementação do modelo matemático foram usados os mesmos parâmetros de 
configuração que já foram usados em outros estudos com o mesmo modelo, nomeadamente estudos 
para a SIMTEJO na bacia do Rio Trancão (TRANCOSO et al. (2009)) 

A título de exemplo mostra-se uma comparação entre o nível hidrométrica simulado e observado 
na estação hidrométrica Ponte Pinhal (Figura 7). Nesta figura a linha cor de laranja mostra o nível 
simulado, a linha verde a nível medido e as barras azuis a intensidade de precipitação durante o ano 
hidrológico de 2006. Por observação desde figura pode constatar-se que o modelo consegue 
reproduzir relativamente bem os dados observados, nomeadamente em termos de resposta aos 
eventos de precipitação e na representação do baseflow. 
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Figura 7 – Comparação entre o nível hidrométrico simulado a observado. 

Para além da validação do modelo na bacia hidrográfica do Trancão foram validadas as áreas 
inundáveis obtidas através de modelação matemática com registos históricos. A Figura 8 mostra as 
áreas inundáveis simuladas com o MOHID Land (azul) e registos históricos (amarelo) na Foz do 
Lizandro. 

 

 

Figura 8 – Representação das áreas inundáveis simuladas com o MOHID Land (azul) e registos 
históricos (amarelo) na Foz do Lizandro. 
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7.7. Cenários da modelação 

Para cada bacia foram efectuadas duas simulações, uma considerando um hietograma de 
blocos “alternados” e outro considerando um hietograma de blocos “decrescentes”. O primeiro dá 
teoricamente o pior cenário em termos de caudal/cota máxima, enquanto o segundo resulta num 
tempo de chegada da onda de cheia mais curto. (PORTELA, 2006). É de notar que todas as 
simulações efectuadas foram precedidas por simulações de spin-up, que permitem ao modelo atingir o 
equilíbrio em termos de conteúdo de da água no solo e dos níveis freáticos. 

8. RESULTADOS 

8.1. Considerações gerais 

O modelo MOHID Land permite obter resultados em forma de mapas e de séries temporais para 
todas as variáveis do escoamento superficial, do escoamento nos canais e do escoamento no solo. 

8.2. Hidrogramas de cheia 

O modelo MOHID Land permite a obtenção dos hidrogramas de cheia para cada secção de 
cálculo ao longo das linhas de água em análise, vide o exemplo na Figura 9. Nestas figuras a linha 
azul representa o caudal correspondente ao hietograma alternado e a linha vermelha o caudal 
correspondente ao hietograma decrescente. A origem do eixo horizontal corresponde ao início da 
precipitação. 

 

  

Figura 9 – Hidrogramas de cheia na foz do Rio Cuco (esquerda) e do Rio Lizandro (direita). 

A profusão de sub-bacias existentes no terreno levou a que os hidrogramas calculados 
assumam formas irregulares onde a definição clara do pico se torna difícil ou onde existem múltiplos 
máximos locais com importância relativa semelhante em termos de consequência para a ocupação 
ribeirinha (cf. Figura 9, direita). A fixação do tempo de chegada do pico da onda de cheia foi objecto de 
uma análise crítica caso a caso tendo-se assumido sempre o valor mais conservativo. Quando o 
hidrograma apresenta um gradiente muito suave, com patamares de caudal quase constantes de valor 
próximo do valor máximo, adoptou-se, por segurança, o tempo de ocorrência correspondente a um 
caudal de cerca de 75% do caudal máximo. O tempo de ocorrência do caudal máximo considerado no 
presente estudo é contabilizado a partir do início do evento meteorológico extremo. Este valor 
encontra-se intrinsecamente relacionado com o tempo de alerta e aviso (a diferença é o chamado 
tempo de reacção), pelo que um sistema de detecção baseado em previsões meteorológicas fiáveis 
poderia tornar um eventual sistema de aviso e alerta mais eficaz. 
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8.3. Mapa de inundação 

A área de inundação foi determinada com base nos resultados da simulação numérica 
fornecidos pelo modelo MOHID Land e utilizando a informação cartográfica de base disponível, 
nomeadamente os níveis de altimetria e a rede hidrográfica disponibilizados pela CMM. Os mapas de 
inundação incluem a rede hidrográfica, rede viária e rede ferroviária, toponímia, edificado e limites 
administrativos. Os polígonos correspondentes às áreas ameaçadas pelas cheias foram construídos 
sobre um sistema de informação geográfica. 

O Mapa de Inundação contém apenas informação de carácter físico sobre o escoamento das 
cheias sobre as bacias em estudo. Neste apresentam-se, para além dos limites da área ameaçada 
pela cheia centenária, os seguintes parâmetros hidráulicos do escoamento: caudal máximo (Q), em 
m3/s; altura máxima do escoamento (h) medida a partir do talvegue, em m; velocidade máxima do 
escoamento (V), em m/s; e, intervalo de tempo entre o início da precipitação e a ocorrência do caudal 
máximo (∆t), em h. Estes valores são apresentados nas secções consideradas importantes por 
constituírem singularidades para o escoamento ou por serem importantes do ponto de vista de 
protecção de bens e população. Na Figura 10 encontra-se um extracto do Mapa de Inundação do 
concelho de Mafra. 

 

 

Figura 10 – Extracto do Mapa de Inundação do Concelho de Mafra. 

Tal como referido anteriormente, para cada bacia hidrográfica foram modelados os escoamentos 
correspondentes a hietogramas com blocos de precipitação de intensidade decrescente e, e alternada. 
Ambos os resultados foram observados e os valores escolhidos para Q, h, V e ∆t correspondem à 
situação mais conservativa em termos de segurança para o vale, i.e. Q, h e V máximos e ∆t mínimo. 

Os limites da área ameaçada pelas cheias correspondem ao nível de máxima cheia atingida. No 
entanto, a definição da área ameaçada pelas cheias foi objecto de análise crítica da intersecção dos 
resultados com a topografia tendo em conta os condicionantes actuais do terreno e o reconhecimento 
de campo realizado, tendo-se em alguns casos pontuais procedido a uma confirmação das condições 
de escoamento no terreno através da observação de marcas de cheia e de contactos com a população 
local. Foram analisados individualmente pontos críticos de escoamento com trabalho de campo para 
verificação de questões relacionadas com aspectos morfológicos de pequena escala. A definição de 
área ameaçada pelas cheias teve como critério a persistência espacial (e implicitamente temporal) de 
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água nas células de cálculo. Assim, uma célula de cálculo integra a zona ameaçada pelas cheias se 
tiver uma altura de escoamento superior a 0,50 m e estiver isolada no terreno, ou se tiver uma altura 
de escoamento superior a 0,20 m e se tal suceder numa vizinhança mínima de três células. 

Os polígonos correspondentes às áreas ameaçadas pelas cheias associadas a eventos 
meteorológicos com período de retorno de 100 anos, serviram de base à construção do Mapa de 
Risco. Os parâmetros cinemáticos (caudal, velocidade e tempo), patentes no Mapa de Inundação, 
nomeadamente o binómio altura do escoamento (hV), poderão servir de base ao zonamento do risco 
no âmbito do planeamento de emergência de cheias. 

8.4. Mapa de Risco 

Para a elaboração do Mapa de Risco consideraram-se os polígonos correspondentes às áreas 
ameaçadas pelas cheias constantes nos Mapas de Inundação. A área ameaçada pela cheia foi 
sobreposta à cartografia base disponibilizada pela CMM, tendo-se seleccionado os níveis da 
planimetria, altimetria, rede viária, rede hidrográfica e limites administrativos. Da informação dos 
objectos da cartografia base (polígonos) foram seleccionados os elementos edificados classificados 
que correspondiam a edifícios com funções diversas, como actividades económicas, sociais, culturais, 
ou outras, e também elementos relacionados com infra-estruturas ou património. Estes elementos 
foram comparados e aferidos com a informação da CMM relativa a equipamentos e actividade 
económica. Por fim, procedeu-se à comparação com a informação identificada no reconhecimento 
local, tendo-se classificado os restantes elementos da cartografia como sendo edifícios de habitação. 

As secções de cálculo anteriormente referidas são apresentadas no Mapa de Risco e 
encontram-se caracterizadas nas fichas de identificação referidas anteriormente; nestas, como se 
referiu anteriormente, podem ser visualizados alguns pormenores da secção do rio e do vale a 
montante e a jusante, como o estado de conservação e limpeza do curso de água observados 
aquando do levantamento de campo, ou a ocupação do vale.  

Os elementos apresentados nos Mapas de Risco foram organizados de forma a poderem, 
conjugados com outra informação disponível (i.e. referente a meios e recursos disponíveis), servir de 
apoio ao serviço municipal de Protecção Civil no planeamento das acções de emergência assim como 
na actualização do Plano Municipal de Emergência. 

A organização da legenda do Mapa de Risco de Inundação procura evidenciar a localização dos 
elementos presentes na área ameaçada pela cheia e a localização dos meios e recursos disponíveis 
que poderão apoiar as acções de emergência em caso de inundação. A legenda foi organizada em 
vários agrupamentos respeitantes ao edificado, equipamentos, infra-estruturas, forcas de segurança e 
protecção civil, vias de comunicação, e outros. 

 

9. CONCLUSÕES 

Apresentou-se nesta comunicação a metodologia levada a cabo para a delimitação da área 
ameaçada pelas cheias nas cinco principais bacias hidrográficas do concelho de Mafra (rio Cuco, 
Lizandro, Safarujo, Sizandro e Trancão) tendo como base os resultados provenientes da modelação 
hidrodinâmica das bacias para um evento meteorológico associado a um período de retorno de 
100 anos. 

A delimitação da área ameaçada pelas cheias foi resultado de uma análise crítica dos resultados 
da modelação matemática tendo em consideração informação complementar obtida no terreno. A 
delimitação da área ameaçada pela cheia, que constitui o Mapa de Inundação do concelho de Mafra, 
serviu de base à construção do Mapa de Risco de Inundação. O Mapa de Inundação constitui um 
documento onde se encontram patentes parâmetros hidráulicos do escoamento. O Mapa de Risco de 
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Inundação representa a distribuição espacial nos vales do nível de perigo a que as populações e bens 
se encontram sujeitos em relação a uma cheia centenária, baseada numa análise quantitativa dos 
resultados da simulação numérica e numa análise qualitativa tendo em conta a ocupação do vale a 
jusante. 

Refere-se ainda que, neste tipo de trabalhos, os resultados reflectem a situação das linhas de 
água à data da elaboração dos levantamentos de campo onde foram caracterizados parâmetros tais 
como a rugosidade e identificadas situações de obstrução. Sendo dinâmicos, as condições de vazão 
dos sistemas fluviais poderão no entanto variar no tempo resultante de alterações a nível da 
rugosidade (i.e. crescimento de vegetação, transporte de sedimentos, variação de formas de fundo), 
da limpeza ou do aparecimento de obstruções na linha de água. 

É ainda de salientar que o risco de cheias pode ser mitigado através de uma sistema 
operacional de aviso e alerta de cheias, baseado em sistemas de aquisição em tempo real e na 
modelação operacional do ciclo hidrológico. O sistema ActionFlood é um sistema integrado de aviso e 
alerta de cheias que vai neste sentido. Este sistema é composto por vários componentes: (i) aquisição 
de dados, (ii) previsões meteorológicas, (iii) modelação matemática (iv) servidor central e (v) sistema 
de aviso e alerta. A Figura 11 mostra screen-shot do sistema ActionFlood. 

 

 

Figura 11 – Aspecto da visualização do Sistema Action Flood. 
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