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Conteúdos programáticos
Módulo I. As cheias: elemento extremo do regime fluvial
1. As regiões hidroclimáticas das cheias
2. Critérios de classificação e tipologia das cheias
Módulo II. Bacias hidrográficas e fatores condicionantes das cheias
1. Análise quantitativa das componentes biofísicas das bacias
2. Tempo de concentração das bacias: definição e métodos de cálculo
3. Avaliação dos caudais de ponta de cheia
4. Metodologias de definição dos leitos de cheia.
Módulo III. Avaliação da suscetibilidade e perigosidade a cheias
5. Métodos de avaliação da suscetibilidade à ocorrência de cheias
6. Modelação hidrológica e hidráulica
Módulo IV. Dinâmica fluvial e intervenção humana
1. Modelo concetual de avaliação e gestão do risco de cheia.
2. Tipologia das medidas de mitigação e de adaptação ao risco de cheia.
3. O Decreto-Lei nº 115/2010 para a Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações
Objetivos da unidade curricular e competências a adquirir
Objetivos:
• Conhecimento do funcionamento dos sistemas fluviais e dos fatores desencadeantes
e agravantes das cheias
• Conhecimento dos tipos de intervenção territorial, que podem ser implementados no
sentido de minimizar as consequências nefastas das cheias, à escala da bacia, do
fundo de vale e do canal fluvial.
• Conhecimento das consequências da intervenção humana sobre os sistemas fluviais
Competências:
• apreender os conceitos fundamentais ligados às cheias, às componentes das bacias
hidrográficas, aos fundos de vale e aos canais fluviais;
• combinar as dimensões espacial e temporal na interpretação das cheias e na dinâmica
dos fundos de vale e canais fluviais bem como dos processos naturais e humanos que
os influenciam;
• adequar os métodos e as técnicas às diferentes perspetivas e problemas a resolver
nas áreas ribeirinhas;
• propor estratégias e intervenções de (re)ordenamento territorial em diferentes escalas
geográficas (bacia hidrográfica e áreas ribeirinhas).
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Métodos de avaliação de conhecimentos e respetiva ponderação
A avaliação é constituída por 4 elementos:
- um exercício prático individual sobre modelação (15 %);
- um trabalho prático de grupo (45 %);
- um teste teórico individual (35 %);
- avaliação pessoal por parte dos docentes (5 %), baseado na participação e desempenho nas
aulas e na progressão ao longo do seminário.

_______________________________________________________________
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território ▪ Edifício IGOT - Avenida Prof. Gama Pinto 1649-003 LISBOA ▪ tel.: 21 044 3000

