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Metodologias

Na sequência das alterações climáticas surgem com maior frequência 
fenómenos naturais imprevisíveis, como é o caso das cheias. 
Os edifícios mais emblemáticos encontram-se necessariamente 
construídos junto de linhas de água, sendo esta localização 
estratégica composta de riscos acrescidos. Portugal é um país com 
um vasto Património edificado, justificando-se a atenção sobre 
esta temática e a adoção de medidas preventivas para controlar, 
minimizar e mitigar os efeitos adversos destes fenómenos extremos.
Os edifícios que compõem o Património Nacional têm sido 
analisados e estudados, apresentando-se como potenciais alvos de 
aplicação de uma nova técnica desenvolvida para o tratamento 
da humidade ascensional – sistema de ventilação da base das 
paredes: HUMIVENT, pelo que se pretende neste artigo efetuar um 
levantamento dos principais monumentos portugueses classificados 
como “Monumento Nacional”, aplicar um modelo de análise de risco 
de cheia e efetuar um mapeamento e uma análise crítica do modelo.
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As cheias, a humidade e a 
secagem no Património

A humidade é um dos principais fatores de 
degradação dos materiais constituintes do 
Património edificado. Existem duas fontes 
principais de alimentação de água aos edi-
fícios: as águas freáticas e as superficiais. 
As águas freáticas provêm do solo, sendo 
a humidade ascensional uma das principais 
causas de degradação. Neste sentido sur-
giu uma técnica inovadora, designada por 
HUMIVENT, que consiste em fazer circular 
ar na base das paredes com uma humidade 
relativa afastada da saturação.

As águas superficiais podem ser o resultado 
de vários fenómenos, em regra de cariz cli-
mático, sendo a precipitação o mais comum. 
Em situações extremas, podem ocorrer cheias 
pelo que a proximidade dos edifícios às linhas 
de água é determinante na probabilidade de 
um dado edifício ser humidificado. Portugal, 
devido à sua geomorfologia, apresenta uma 
vasta e complexa rede hidrológica, estando 
muitos edifícios patrimoniais localizados na 
proximidade de linhas de água, aumentando 
a exposição e vulnerabilidade dos mesmos 
face às cheias. 

Os registos de cheias em Portugal eviden-
ciam que as cheias fluviais são o fenómeno 
natural mais frequente e o número de ocor-
rências tem crescido nas últimas décadas 
(tabela 1). Os modelos de simulação climática 
sugerem o agravamento desta tendência no 
futuro, como consequência do aumento do 
aquecimento global. Assim, desenvolveu-se 
um modelo simplificado de risco de cheia 
que permite a classificação de alguns dos 
principais Monumentos Nacionais. 

Na primeira etapa consideraram-se todos os 
monumentos classificados como Monumento 
Nacional, excluindo os não habitáveis e aque-
les com informação pouco clara, pelo que a 
seleção final é composta por 215 monumentos. 

Modelo simplificado 
de análise de risco de cheia

Neste modelo considerou-se adequado que 
o critério de risco se baseasse apenas em 
dois parâmetros fundamentais (figura 1): 
. A diferença de cota do ponto mais baixo do 
terreno adjacente ao monumento ao plano da 
linha de água mais próxima, H
. A distância mais curta do monumento à 
linha de água mais próxima, D

DATA LOCAL CARACTERÍSTICAS DA CHEIA

1876 Bacia do Tejo -

Dezembro de 1909 Rio Douro Na Régua o caudal foi de 16 700 m3/s

Janeiro de 1948 Vários rios do país -

Janeiro de 1962 Norte e Centro Segunda maior cheia do século XX

Novembro de 1967 Rio Tejo
Cheia rápida, danificação de casas 
e destruição de quilómetros de infra-estru-
turas

1969 Rios Tejo e Sado -

Fevereiro de 1978 Rios Tejo e Sado Cheia lenta

Fevereiro de 1979 Rio Tejo
A maior cheia do século XX. Cheia lenta, 
com duração de 9 dias

Novembro de 1983 Rio Tejo Cheia rápida, com destruição de habitações 

1983 Cascais -

Dezembro de 1989 Rios Tejo e Douro Em Vila Real o caudal foi de 12 000 m3/s

Novembro de 1996 Rio Tejo -

Outubro de 1997 Monchique Cheia rápida. Inúmeros prejuízos materiais

Novembro de 1997 Baixo Alentejo
Cheias repentinas nos concelhos de 
Ourique, Aljustrel, Moura e Serpa

2000/01 Rios Douro e Tejo
Cheias consecutivas entre dezembro e 
março

Janeiro de 2001 Rio Mondego Rotura de diques no leito central do rio

2008 Lisboa e Setúbal -

Fevereiro de 2010 Ilha de Madeira Cheia rápida

TABELA 1. Histórico das principais cheias fluviais em Portugal (adaptado de [1]).

1 | Diferença de cota – H e distância mais curta – D [2].

1
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TABELA 2. Níveis considerados para cada critério de risco.

H H
R

D D
R

H > 20 m 1 D > 150 m 1

 !"#"$"%"&"' 2 (&!"#")"%"&!"' 2

$"*"&"' 3 )"*"&!"' 3

TABELA 3. Classificação dos diferentes níveis de risco de cheia.

GRAU DE RISCO NÍVEL DE RISCO COR

<1.5 1 Baixo

#(+&","- +& 2 Moderado

2.5 3 Médio

>2.5 4 Alto

Metodologias

Embora outras características possam influen-
ciar a análise de risco de cheia, como por 
exemplo o tipo de linha de água, o comporta-
mento face à água dos materiais constituintes, 
a existência de caves ou obstáculos entre o 
monumento e o curso de água, etc., nesta 
abordagem simplificada, consideraram-se de 
menor importância. 

Para cada intervalo do parâmetro foram con-
siderados três níveis (tabela 2) utilizando-se 
a seguinte equação para calcular o grau de 
risco: Risco = 0.75H

R
 + 0.25D

R
, onde H

R
 é o 

grau de risco associado à variável H e D
R
 é o 

grau de risco associado à variável D. O grau 
de risco em função da diferença de cota H 
assumiu-se como mais relevante tendo-se 
efetuado vários exercícios teóricos de valida-
ção do modelo. Os quatro graus de risco de 
cheia foram classificados como baixo, mode-
rado, médio e alto, associados a diferentes 
cores (tabela 3).

Modelo aplicado aos 
Monumentos Nacionais

Os resultados da classificação dos monu-
mentos portugueses estão apresentados no 
mapa da figura 2 e na tabela 4, em detalhe. 
Uma vez identificado o risco associado a 
cada monumento é possível utilizar os recur-
sos disponíveis naqueles que apresentam 
maior vulnerabilidade e prever medidas para 
evitar danos causados por uma cheia.

Da análise deste mapa cerca de 50% dos 
edifícios selecionados apresentam risco baixo, 
como resultado da sua localização em relação 
aos cursos de água. O risco médio corres-
ponde à maior percentagem da outra metade. 
Como resultado da comparação os edifícios 
localizados nos distritos de Aveiro, Leiria e 
Faro apresentam uma maior vulnerabilidade, 
já que o número de ocorrências com risco 
médio a elevado é superior ao dos restantes 
distritos. No entanto, a avaliação do risco deve 
ser efetuada individualmente.

Conclusões

Foi desenvolvido e efetuado um exercício 
de aplicação de um modelo simplificado de 
análise de risco de cheia verificando-se o 
seguinte:

. As cheias são consideradas fenómenos extre-
mos com um grau de risco elevado;
. Em Portugal o número de edifícios locali-
zados junto às linhas de água é significativo, 
pelo que apresentam elevada vulnerabilidade 
ao risco de cheia;

2 | Risco de cheia nos 

Monumentos Nacionais.

2



TABELA 4. Classificação dos monumentos portugueses segundo o critério adotado.

NORTE CENTRO SUL

Braga
7 4

Aveiro
1 0

Évora
0 0

4 2 4 1 2 0

Bragança
3 1

Coimbra
20 8

Faro
0 0

1 0 2 2 2 2

Guarda
1 0 Castelo 

Branco

3 0
Leiria

0 0

0 0 1 0 0 2

Porto
27 5

Guarda
6 1

Lisboa
0 0

3 5 0 3 7 1

Viana do 

Castelo

5 8
Leiria

7 4
Portalegre

0 0

0 5 6 4 0 1

Vila Real
3 1

Santarém
5 0

Santarém
0 0

0 1 4 4 5 2

Viseu
5 1

Viseu
7 2

Setúbal
0 0

1 1 0 1 0 1
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. Desenvolveu-se um modelo simplificado, 
bi-critério, de risco de cheia que permite a 
classificação de uma amostra significativa de 
Monumentos Nacionais;
. O grau e nível de risco, a ponderação de 
parâmetros e o critério de risco de cheia 
foram avaliados por análise de sensibilidade 
e exercícios de aplicação;
. O sistema HUMIVENT poderá ser dimen-
sionado e implementado para controlar/tratar 
não só a humidade ascensional mas também 
uma cheia pelo que o conhecimento sobre o 
risco de cheia é fundamental. 
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