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Introdução e Objetivos
A topografia das zonas inundáveis é um fator crítico na modelação hidráulica de inundações pois condiciona o caudal de cheia e a extensão da inundação. Os
coeficientes de resistência, associados ao tipo de cobertura do solo, são também dados de entrada muito importantes para a modelação de inundações, porque
afetam o movimento da onda de cheia, bem como a sua duração nas zonas inundáveis, pelo que é necessário selecionar os coeficientes de resistência adequados. O
objetivo do estudo é desenvolver de forma estruturada e detalhada uma metodologia para delimitação de zonas inundáveis, através de modelação hidrológica e
hidráulica de inundações integrada em Sistemas de Informação Geográfica.
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Conclusões
A metodologia apresentada é um contributo importante para a elaboração de
cartas de zonas inundáveis de acordo com a Diretiva 2007/60/CE, transposta para o
direito português pelo Decreto-Lei n.º 115/2010, que estabelece um quadro para a
avaliação e gestão dos riscos de inundações.

