
 

 

 

 

 

ISSN 2340-5457  
Volumen XIV, (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

ANÁLISE DO COEFICIENTE DE RUGOSIDADE PARA A 
MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DAS CHEIAS – APLICAÇÃO À 

BACIA HIDROGRÁFICA DE SÃO VICENTE 

ANALYSIS OF THE RUGOSITY COEFFICIENT FOR THE 
MITIGATION OF FLOOD IMPACTS - APPLICATION TO THE SÃO 

VICENTE HYDROGRAPHIC BASIN 

 
 
 

Leonardo Gonçalves1 
Barbara Ramos¹ 

Sérgio Lousada¹234 
 
 
 

Revista Científica Monfragüe Resiliente. http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 
  

Editada en Cáceres, Dpto. Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. 
Elaborada conjuntamente con las Universidades de Lisboa y la Autónoma de México 

 
 

 
Recibido: 21/01/2021  
Aceptada versión definitiva: 29/03/2021 
 
 

                                                           
1Faculdade de Ciências Exatas e Engenharia (FCEE), Departamento de Engenharia Civil e Geologia (DECG), 
Universidade da Madeira (UMa), Funchal, Portugal. 
2VALORIZA – Centro de Investigação para a Valorização de Recursos Endógenos, Portalegre, Portugal. 
3 Instituto de Investigação para a Governança Territorial e Cooperação Interorganizacional, Dąbrowa Górnicza, 
Polônia 
4 CITUR - Madeira - Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo, Madeira, Portugal. 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIV (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

145 

 

RESUMO 
 
Intensificados pelas mudanças climáticas regionais e globais, os fenómenos das 

cheias apresentam-se como eventos cada vez mais frequentes e destrutivos. Além 

disso, o crescimento urbano desordenado tem ocasionado a redução de área 

permeável do solo, favorecendo o escoamento superficial que acumulará um volume 

excessivo de água nas regiões críticas – e.g. a foz – e propiciará a ocorrência das 

cheias. Portanto, evidencia-se que em regiões com elevado índice de urbanização os 

eventos tendem a possuir uma maior intensidade e frequência em comparação com 

zonas rurais. Eventos extremos como os que ocorreram em 2010 e 2013 na Ilha da 

Madeira corroboram com este indicativo, onde as regiões mais afetadas foram 

justamente as que possuíam maior índice urbanístico e maior impermeabilização do 

solo, como os concelhos do Funchal, Machico, Ribeira Brava e São Vicente. 

Deste modo, com base no histórico recente de cheias no concelho de São Vicente e 

o auxílio de ferramentas de georreferenciação como o ArcGIS, proceder-se-á a 

análise geomorfológica e hidrológica da bacia hidrográfica da ribeira de São Vicente, 

de forma a verificar o caudal expectável para um período de recorrência de 100 anos. 

Para isso, serão utilizados dados hidrológicos referentes à bacia hidrográfica em 

estudo e feita a projeção de 100 anos através da Distribuição Probabilística de 

Gumbel. Posteriormente será analisada a capacidade de escoamento da foz por meio 

da equação de Manning-Strickler, onde será avaliado o coeficiente de rugosidade 

mínimo necessário para permitir o escoamento do caudal de ponta de cheia 

expectável. 

Por fim, este estudo tem como objetivo principal a análise da capacidade hidráulica 

da foz da bacia hidrográfica de São Vicente e verificação do coeficiente de rugosidade 

mínimo necessário para assegurar o escoamento um caudal de rara frequência e 

intensidade, de forma a mitigar os efeitos dos fenómenos de cheias. 

Palavras-chave: análise de cheias; coeficiente de rugosidade; hidráulica urbana; 

mitigação dos impactos urbanos; planeamento urbano. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atrelado ao desenvolvimento económico e tecnológico pós-revolução industrial, o 

planeta tem sofrido constantemente com as ações antrópicas, permitindo com que os 

fenómenos climáticos extremos se tornem uma das principais problemáticas 

enfrentadas pela humanidade, onde as cheias são os eventos com maior recorrência 

em regiões com elevado índice urbanístico (Tucci, 1993; Franco e Fill, 2004; 

Barichivich et al., 2018; Gonçalves e Lousada, 2020). Segundo Gonçalves et al. 

(2020a), “o convívio com os eventos de cheias tem se tornado ao longo do tempo cada 

vez mais frequentes e intoleráveis, trazendo constantes riscos de perdas humanas e 

prejuízos económicos”. 

Conforme supracitado, as cheias tendem a ser mais severas em zonas urbanas, uma 

vez que este fenómeno ocorre durante precipitações com elevada intensidade e onde 

a taxa de infiltração do solo é insuficiente para absorver todo o volume de água 

precipitado, propiciando assim o escoamento superficial (Hough, 1998; Silva e 

Santiago, 2007; Luna et al., 2011; Lousada et al., 2020). Portanto, Horton (1933) e 

Chow (1988) corroboram ao afirmarem que “[…] negligenciando a intercetação pela 

vegetação, o escoamento superficial é a parte da precipitação que não é absorvida 

pelo solo através da infiltração”. Nota-se que essa não absorção da precipitação por 

parte do solo pode ocorrer tanto pelo processo de saturação quanto pela 

impermeabilização do terreno (Chow, 1988). Além disso, mediante o desenvolvimento 

urbano em zonas que previamente eram planícies de inundação, observa-se o 

aumento da magnitude das consequências negativas das inundações em uma região 

(Campana e Tucci, 1994). 

De acordo com Bryant (2005), Vieira et al. (2016) e Lousada et al. (2020), as cheias 

também podem ocorrer quando a capacidade dos sistemas de drenagem urbana é 

insuficiente para escoar o caudal excedente à capacidade de absorção do solo, de 

forma a ocupar as ruas, comércios e indústrias. Nota-se que as áreas montanhosas 

estão mais sujeitas à ocorrência de cheias, pois os declives acentuados permitem uma 

maior energia gravitacional e, consequentemente, uma maior força destrutiva para os 

caudais escoados (Bryant, 2005; Gonçalves et al., 2020b). Portanto, ilhas vulcânicas 

de grande altitude como Hawaii, Gran Canaria, Reunion e Madeira possuem 
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características geomorfológicas que as tornam mais suscetíveis às cheias (Lyman et 

al., 2005; Vieira et al., 2016; Gonçalves et al., 2020b). 

À priori “[..] o único princípio a orientar a drenagem urbana era o conceito convencional 

do rápido afastamento da causa dos problemas, ou seja, afastar o caudal excedente 

de sua origem (Gonçalves et al., 2020a)”. Conforme abordado por Tucci et al. (1995), 

esse princípio de rápido afastamento do problema, mesmo que eficiente para as 

regiões a montante, faz com que as inundações se intensifiquem nas áreas a jusante. 

Neste sentido, há apenas a transferência do problema de uma região para a outra, 

sem de facto solucionar a problemática em sua origem que está vinculada às ações 

antrópicas e geomorfológicas da bacia hidrográfica. Evidencia-se, portanto, que há a 

necessidade de empregar práticas com a maior capacidade de mitigação dos efeitos 

das cheias – i.e. estabelecer procedimentos efetivos na raiz da problemática, sem 

transferir os efeitos destrutivos de uma região para outra. 

Portanto, este estudo objetiva proceder a análise hidrológica da região, de forma 

verificar o caudal de ponta de cheia expectável para um tempo de recorrência de 100 

anos e, posteriormente, comparar com a capacidade de escoamento da foz da bacia 

hidrográfica da ribeira de São Vicente. Caso as características da foz não sejam 

suficientes para o escoamento do caudal de ponta de cheia estimado, será calculado 

o coeficiente de rugosidade mínimo do leito para que atenda à demanda hidrológica. 

 

2. METODOLOGIA 

A região em análise no presente estudo é a bacia hidrográfica da ribeira de São 

Vicente, situada no concelho de São Vicente, na Ilha da Madeira, localizada no 

Oceano Atlântico entre as latitudes 30º 01’ N e 33º 31’ N e longitudes 15º 51’ W e 17º 

30’ W (Prada et al., 2005; Fernandes, 2009). A bacia hidrográfica em questão faz parte 

de um aglomerado de bacias que compõem o concelho, sendo esta, com maior 

dimensão e de maior importância. 

Tal como o Funchal, principal concelho da ilha, a bacia hidrográfica de São Vicente 

sofre com graves problemas de inundações, conforme observado em 2010 e 2013, 

quando a região foi impactada com perdas significativas, tanto no aspeto material 
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quanto no aspeto humano. Por situar-se em uma zona consideravelmente urbanizada, 

a bacia hidrográfica da ribeira de São Vicente apresenta um significativo índice de 

impermeabilização do solo provenientes das edificações e pavimentações presentes 

(Gonçalves et al., 2020b). Além disso, como pode ser observado na Figura 1, a foz da 

bacia hidrográfica da ribeira de São Vicente possui uma densa vegetação, o que reduz 

significativamente a capacidade de escoamento do canal. 

 

Figura 1 - Ribeira da bacia hidrográfica de São Vicente. (Fonte: Autores, 2020). 

A caracterização da bacia hidrográfica, Figura 2, foi efetuada através do software de 

sistema de informação geográfica ArcGIS 10.3, elaborado pela ESRI. Para tal, foi 

utilizado o ficheiro MDE fornecido pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil 

(LREC), com resolução de 5 m e referência espacial “Madeira 1936 UTM Zona 28N”. 
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Figura 2 - Localização da bacia hidrográfica de São Vicente. (Fonte: Autores, 2020 – ArcGIS / ESRI). 

Após a definição dos limites da bacia, procedeu-se à determinação dos parâmetros 

quantitativos, apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Geomorfologia da bacia hidrográfica da Ribeira de São Vicente. (Fonte: Autores, 2020 – ArcGIS / 

ESRI). 

Características da Bacia Hidrográfica 

Área km² 38,262 

Perímetro km 37,790 

Comprimento do Curso de Água Principal km 10,813 

Altura Máxima do Curso de Água Principal m 1556,270 

Altura Mínima do Curso de Água Principal m 0,000 

Altura Média da Bacia Hidrográfica m 747,086 

Declive Médio do Curso de Água Principal m/m 0,144 

 

VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO COEFICIENTE DE 

RUGOSIDADE 

A avaliação da necessidade de intervenção no coeficiente de rugosidade pode ser 

feita ao verificar a capacidade de escoamento na zona crítica da ribeira (Gonçalves et 

al., 2020a). A zona crítica é caracterizada pela redução (natural ou artificial) da seção 

de escoamento que tende a reter a água precipitada, aumentando o seu nível até ao 
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transbordo da ribeira (Vieira et al., 2016). Neste sentido, procede-se ao cálculo do 

parâmetro Fill Rate, Equação 1, tratando-se da razão entre o caudal de ponta de cheia 

estimado com a capacidade de escoamento da zona crítica em estudo. 

FR =
QP

QM
 . 100 (Equação 1) 

 

Onde: 

FR = Fill Rate, em %; 

QP = Caudal de ponta de cheia expectável, em m³/s; 

QM = Capacidade de escoamento da foz, em m³/s. 

 

Deste modo, Porto et al. (1993) sugere que as medidas de mitigação de impactos 

devem estabelecer um Fill Rate inferior à 85%, como forma de garantir ao menos 15% 

de margem de segurança, garantindo resultados satisfatórios mesmo com erros leves 

na georreferenciação ou devido às mudanças urbanísticas a curto e médio prazo. 

A capacidade de escoamento da zona crítica em análise pode ser determinada 

através da equação Manning-Strickler, Equação 2, amplamente utilizada para o 

dimensionamento e análise de canais de escoamento livre (Chow, 1988; Lousada e 

Camacho, 2018; Lousada et al., 2020; Gonçalves et al., 2020a). 

QM =
1

n
. A . RH

0,667. i0,5 (Equação 2) 

 

QM = Capacidade de escoamento da foz, em m³/s; 

n = Coeficiente de rugosidade, em m-1/3.s; 

A = Área da secção transversal da foz, em m²; 

RH = Raio hidráulico, em m; 

i = Declive, em m/m. 

 

O raio hidráulico (RH) refere-se à razão entre a área de escoamento da foz (A) e o seu 

respetivo perímetro molhado (P), ou seja, apenas onde o caudal escoado estará 

sujeito ao atrito com a superfície do leito. 
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CAUDAL DE PONTA DE CHEIA 

Como visto anteriormente, para determinar o Fill Rate é necessário proceder à razão 

entre o caudal de ponta de cheia e a capacidade de escoamento da zona crítica, sendo 

a última, determinada pela equação de Manning-Strickler. Para o cálculo do caudal de 

ponta de cheia, utilizar-se-ão diversas metodologias consolidadas a nível mundial, 

sendo: Racional (Equação 3), Forti (Equação 4), Paglario (Equação 5) e Mockus 

(Equação 6). 

QRACIONAL =
C .  I .  A

3,6
 

 

(Equação 3) 

QFORTI = A ∙ (b ∙
500

A + 125
+ c) 

 
(Equação 4) 

QPAGLIARO = A ∙ (
2900

90 + A
) 

 
(Equação 5) 

QMOCKUS =
2,08 ∙ A ∙ P

√tc+0,6 ∙ tc
                                                                                            (Equação 6) 

 

Onde: 

C = Coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

A = Área da bacia em estudo, em km²; 

b = 2,35 para precipitação diária máxima inferior à 200 mm e 3,25 para valores 
superiores à 200 mm; 

c = 0,5 para precipitação diária máxima inferior à 200 mm e 1 para valores superiores 
à 200 mm; 

P = Precipitação, em cm; 

tc = Tempo de concentração, em horas. 

 

INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO 

Conforme apresentado anteriormente, o cálculo do caudal de ponta de cheia para 

algumas metodologias requer o valor referente a intensidade de precipitação 

característico da região (Gonçalves et al., 2020a). Sendo assim, foi necessário 

recorrer aos históricos de precipitação fornecidos pelo Sistema Nacional de 
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Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). A plataforma fornece para o concelho de 

São Vicente informações hidrológicas de 1998 a 2014, advindos do Posto Florestal e 

da Estação de Tratamento de Água. Os valores referentes às precipitações máximas 

anuais foram listados através da adoção do maior valor diário apresentado pela 

análise das duas estações, considerando assim, o pior cenário para a bacia 

hidrográfica da ribeira de São Vicente.  

Através dos valores de precipitações diárias máximas anuais com duração de 24 

horas estabelecidos, a intensidade de precipitação foi determinada pela Distribuição 

de Gumbel, a qual permitiu estimar a intensidade em decorrência de um determinado 

tempo de retorno (TR): 

I =
P

tc
 . [0,181 . ln(tc) + 0,4368] (Equação 7) 

                

P = PM + S′. k (Equação 8) 

 

k = −
60,5

π
. [0,577216

+ ln (ln (
TR

TR − 1
))] 

(Equação 9) 

                                                                                  

Onde: 

I = Intensidade de precipitação, em mm/h; 

P = Precipitação estimada em 24 horas, em mm; 

tc = Tempo de concentração, em horas; 

PM = Média das precipitações analisadas, em mm; 

S’ = Desvio padrão das amostras analisadas, em mm; 

TR = Tempo de retorno do evento, em anos. 

 

TEMPO DE RETORNO 

O tempo de retorno é caracterizado pelo intervalo médio de tempo que separa a 

ocorrência de eventos com valores semelhantes, portanto, quanto mais extremo for o 

evento, maior será o tempo de retorno em que o evento será igualado ou superado 
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(Gonçalves, 2020). Para Lousada e Camacho (2018), o tempo de retorno refere-se à 

raridade de eventos extremos como as grandes cheias ou secas. 

A recomendação do número de anos a ser considerado é bastante variada.  Em 

drenagem urbana os projetos devem ser considerados de maior importância 

econômica, recomendando-se utilizar o período de retorno de 50 ou 100 anos 

(Carvalho e Silva, 2006). Para o presente estudo será considerado um tempo de 

retorno de 100 anos, como forma de estabelecer um dimensionamento para a situação 

mais crítica entre as duas recomendações. 

 

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

O tempo de concentração corresponde ao tempo necessário para que toda a bacia 

hidrográfica contribua para o escoamento na foz após uma precipitação (Villela e 

Mattos, 1975; Martins e Candido, 2012; Junior e Andreoli, 2015; Gonçalves e Lousada, 

2020). Contudo, este conceito só é sustentado em pequenas bacias, devido a 

improbabilidade de ocorrência de chuvas igualmente distribuídas, tanto no âmbito 

temporal quanto espacial em bacias de grandes dimensões (Rodrigues et al., 2011). 

Neste sentido, de acordo com Mano (2008), Lancastre e Franco (2006), no que 

concerne ao estudo das cheias, a duração de uma precipitação intensa a considerar 

deve ser no mínimo igual ao tempo de concentração, uma vez que se torna necessário 

garantir que toda a bacia hidrográfica esteja a contribuir para o escoamento na foz. 

Para a determinação do tempo de concentração utilizou-se da média aritmética de 

três metodologias, sendo elas: Kirpich (Equação 10); Témez (Equação 11) e Giandotti 

(Equação 12). 

 

tc−Kirpich =
57 (

L3

ΔH)
0,385

60
 

 

(Equação 10) 

 

tc−Témez = (
L

i0,25)
0,76

 (Equação 11) 
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tc−Giandotti =
(4 + √A) + (1,5 × L)

0,8 × √HM

 (Equação 12) 

 

Onde: 

tc = Tempo de concentração, em horas; 

L = Comprimento do curso de água principal, em km; 

ΔH = Diferença entre a cota máxima e mínima do curso de água principal, em m; 

i = Inclinação média do curso de água principal, em m/m; 

A = Área da bacia hidrográfica, em km²; 

HM = Altura média da bacia hidrográfica, em m. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para efetuar a verificação da propensão de cheias pelo Fill Rate, o primeiro parâmetro 

calculado refere-se à precipitação expectável para um tempo de recorrência de 100 

anos, utilizando a base nos dados de precipitação diária do Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos, Tabela 2. 

Tabela 2 - Precipitação máxima diária anual. (Fonte: SNIRH, 2020). 

Nº de Amostras Ano 
Precipitação Diária 

Máxima Anual (mm/dia) 

1 1998/1999 170,000 

2 1999/2000 180,700 

3 2000/2001 135,000 

4 2001/2002 190,000 

5 2002/2003 195,400 

6 2003/2004 141,000 

7 2004/2005 103,200 

8 2005/2006 91,400 

9 2006/2007 141,400 

10 2007/2008 104,600 

11 2008/2009 155,000 

12 2009/2010 257,800 

13 2010/2011 148,400 

14 2011/2012 288,600 
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15 2012/2013 267,400 

16 2013/2014 61,200 

 

Posteriormente, determinou-se a curva de precipitação expectável de acordo com a 

variação do tempo de retorno e, consequentemente, o fator de frequência (k), Figura 

3. 

 

 

Figura 3 - Projeção da precipitação de acordo com o tempo de retorno. (Fonte: Autores, 2020). 

Note-se que a projeção possui maior coeficiente angular para tempos de retorno com 

menor raridade, o que denota uma maior variabilidade na precipitação estimada entre 

0 e 50 anos e, conforme apresentado na Figura 3. A partir do ano 100 há uma redução 

gradual da variabilidade ao longo do aumento do tempo de retorno. Portanto, quanto 

mais raro o evento, menor a variação de precipitação entre os anos, como pode ser 

visualizado entre nos casos mais extremos do gráfico, respetivamente 450 e 500 anos. 

Uma vez que o tempo de retorno empregue no presente estudo é de 100 anos, obteve-

se os valores apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Precipitação expectável de acordo com a Distribuição de Gumbel. (Fonte: Autores, 2020). 

Precipitação 
Média (mm/dia) 

Desvio Padrão 
(mm/dia) 

Fator de 
Frequência (100 

anos) 

Precipitação 
Expectável 
(mm/dia) 

164,444 62,379 3,136 360,104 

 

Por fim, o último parâmetro necessário para determinar do caudal expectável é o 

tempo de concentração, o qual está expresso na Tabela 4 de acordo com as 

metodologias utilizadas. 

Tabela 4 - Determinação do tempo de concentração. (Fonte: Autores, 2020). 

Metodologia 
Tempo de Concentração 

(horas) 

Kirpich 0,877 

Témez 2,648 

Giandotti 1,873 

Média 1,799 

 

Posteriormente, através da equação de Manning-Strickler determinou-se a 

capacidade de escoamento da foz e os respetivos Fill Rates para cada metodologia 

empregue neste estudo, conforme apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Determinação do caudal expectável e os respetivos valores de Fill Rate. (Fonte: Autores, 2020). 

Metodologia 
Caudal 

Expectável 
(m³/s) 

Capacidade de 
Escoamento da Foz 

(m³/s) 

Fill Rate 
(%) 

Forti 419,096 

614,604 

68% 

Racional 594,284 97% 

Pagliario 865,103 141% 

Mockus 602,432 98% 

Média 620,229 101% 

 

Note-se que para a determinação da capacidade de escoamento da foz considerou-

se que o coeficiente de rugosidade das paredes (np) corresponde à alvenaria de pedra 

argamassada em boas condições (n=0,020), enquanto o leito (nf) é caracterizado por 

um canal pedregoso com presença de vegetação em más condições (n=0,040), 

apresentados na Tabela 6. No que se refere ao declive, utilizou-se o valor de 0,01 

m/m, como forma de aproximação ao máximo de uma superfície plana e com 
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velocidade de escoamento limitada pelas irregularidades do terreno. Por fim, as 

dimensões utilizadas para a determinação da capacidade de escoamento da foz fora 

40 m de largura e 3 m de altura. 

Tabela 6 - Coeficientes de rugosidade para diferentes tipos de materiais. (Fonte: Gonçalves, 2016). 

Coeficientes de Rugosidade de Manning-Strickler 

Natureza do Fundo 
Muito 
Boa 

Boa Regular Má 

Alvenaria de pedra argamassada 0.017 0.020 0.025 0.030 

Canais com fundo em terra e talude com 
pedras 

0.028 0.030 0.033 0.035 

Canais com leito pedregoso e talude 
vegetado 

0.025 0.030 0.035 0.040 

Canais com revestimento de betão 0.012 0.014 0.016 0.018 

 

Assim sendo, verifica-se que 75% das metodologias sugerem o enchimento e 

transbordo da foz quando sujeita à uma precipitação de intensidade muito elevada – 

i.e. tempo de recorrência de 100 anos. Nota-se também que o método de Pagliario 

apresentou uma discrepância muito acentuada em relação às demais metodologias, 

o que denota uma certa incompatibilidade com a geomorfologia da bacia hidrográfica 

em estudo. Este desvio tende a ocorrer para casos em que as bacias hidrográficas de 

base para a elaboração da fórmula sejam muito distintas da bacia hidrográfica em 

questão. Entretanto, em média as metodologias sugeriram a necessidade de 

intervenção nas características físicas da foz, como forma de solucionar ou mitigar os 

efeitos das cheias extremas. 

 

A primeira etapa para a determinação de um coeficiente de rugosidade mínimo – i.e. 

que permita o escoamento seguro do caudal precipitado – consiste em estabelecer a 

variação da capacidade da foz de acordo com a mudança dos coeficientes de 

rugosidade médios (nm). Após a aplicação das formulações e conceitos abordados 

anteriormente, obteve-se a Figura 4, onde encontram-se sintetizados todos os dados 

calculados para a capacidade de escoamento da foz e o caudal expectável para cada 

uma das metodologias, sendo o primeiro, variável de acordo com a alteração do 

coeficiente de rugosidade. 
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Figura 4 - Variação da capacidade de escoamento da foz. (Fonte: Autores, 2020). 

Através da Figura 4, verifica-se que os coeficientes de rugosidade médios da foz 

apresentam dois valores distintos, um para cada aplicação do Fill Rate. As linhas 

segmentadas representam o caudal precipitado para cada uma das metodologias 

utilizadas e as linhas contínuas representam a capacidade de escoamento da foz para 

o Fill Rate limite de 100% e 85%, respetivamente. Portanto, as intercetações das 

linhas segmentadas com as linhas contínuas inferem o coeficiente de rugosidade 

médio necessário para que a foz tenha a capacidade de escoar o caudal precipitado 

de acordo com os Fill Rates supracitados. 

Na Tabela 7 estão apresentados os valores dos coeficientes de rugosidade médios 

para cada Fill Rate e metodologia utilizada. 
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Tabela 7 - Coeficientes de rugosidade médios necessários. (Fonte: Autores, 2020). 

Metodolo

gia 

Caudal 

Precipit

ado 

(m³/s) 

nm - 

100% 

nm - 

85% 

Capacid

ade da 

Foz 

100% 

(m³/s) 

Capacid

ade da 

Foz 

85% 

(m³/s) 

FR1 

(%) 

FR2 

(%) 

Forti - - - - - - - 

Pagliaro 865,103 0,026 0,022 874,628 
1033,65

2 
99% 84% 

Racional 594,284 0,038 0,032 598,430 710,635 99% 84% 

Mockus 602,432 0,037 0,032 614,604 710,635 98% 85% 

 

Em conformidade com o já abordado, na Tabela 7, verifica-se que o caudal expectável 

para um tempo de recorrência de 100 anos pela metodologia de Pagliaro apresenta 

uma discrepância muito elevada em relação a média encontrada pelas outras 

metodologias. Assim, devido a este fator, o coeficiente de rugosidade médio 

necessário para permitir o escoamento seguro por esta metodologia é muito reduzido, 

o que pode ocasionar em um sobredimensionamento se comparado às demais 

metodologias. 

 

Uma vez que os coeficientes de rugosidade médios correspondem à média ponderada 

entre as diferentes composições que formam as paredes e o leito das ribeiras, para 

as paredes, fixou-se o coeficiente de rugosidade em 0,020, enquanto o coeficiente do 

leito apresentará uma variação até que atinja a capacidade de escoamento mínimo 

para cada metodologia. Este critério foi adotado uma vez que as paredes da ribeira 

tendem a sofrer uma menor deterioração – i.e. em comparação ao fundo – com o 

passar do tempo, onde a maior problemática encontra-se no leito da ribeira, a qual 

possui considerável vegetação e está sujeita a deposição de sedimentos com maior 

frequência.  
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Neste sentido, com a fixação do coeficiente de rugosidade das paredes e os 

coeficientes médios definidos na Tabela 7, pode-se determinar qual a configuração 

que o leito deve ter para que seja possível escoar o caudal precipitado, conforme 

apresentado na Tabela 8. 

Tabela 8 - Coeficientes de rugosidade mínimos para o leito da ribeira. (Fonte: Autores, 2020). 

Metodologi
a 

nm - 
100% 

nm - 
85% 

np  
nf – 

100% 
nf - 
85% 

Forti - - - - - 

Pagliaro 0,026 0,022 0,020 0,027 0,022 

Racional 0,038 0,032 0,020 0,041 0,034 

Mockus 0,037 0,032 0,020 0,040 0,034 

 

Por fim, verifica-se que para 75% das metodologias utilizas há a necessidade de 

reduzir o coeficiente de rugosidade, como forma de aumentar a capacidade de 

escoamento da foz. Ao excluir os valores com desvio muito acentuado – i.e. método 

de Pagliaro – obteve-se resultados que indicam um coeficiente de rugosidade para o 

leito de aproximadamente 0,030, ou seja, é possível manter a natureza pedregosa e 

vegetada do leito desde que estejam com boas ou muito boas condições. 

 

4. CONCLUSÕES 

Através do presente estudo, observou-se que a bacia hidrográfica da ribeira de São 

Vicente possui propensão às cheias advindas de eventos com 100 anos de raridade, 

uma vez que 75% das metodologias aplicadas apresentaram valores de Fill Rate 

superiores à recomendação de 85% feita por Porto et al. (1993), e até mesmo o limite 

natural da ribeira, superando os 100% de enchimento da mesma. Esta propensão às 

cheias é reforçada pelo relatório de risco de cheias da Direção Regional de 

Ordenamento Territorial e Ambiental (DROTA, 2017), onde constam 27 bacias 

hidrográficas da Região Autónoma da Madeira que estão sujeitas ao fenómeno 

supracitado e, entre as bacias mencionadas, encontra-se a bacia hidrográfica da 

ribeira de São Vicente. 
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Posteriormente, através das metodologias apresentadas, obteve-se os valores de 

coeficiente de rugosidade médios necessários para assegurar o escoamento do 

caudal precipitado, tanto para o enchimento de 100% da ribeira quanto para o limite 

de segurança estabelecido de 85% de enchimento. Entretanto, como os coeficientes 

de rugosidade das paredes da ribeira e de seu respetivo leito são diferentes, o valor 

do coeficiente de rugosidade médio corresponde à média ponderada entre ambos. 

Uma vez que as paredes tendem a sofrer menor degradação e deposição de 

sedimentos ao longo dos anos, evidencia-se que o leito sofrerá alterações com maior 

frequência e apresenta-se como o elemento balizador do presente estudo. Portanto, 

manteve-se o coeficiente de rugosidade das paredes como 0,020 enquanto o 

coeficiente foi trabalhado de forma a assegurar a capacidade de escoamento da foz.  

De modo geral os valores encontrados pelo método de Pagliaro apresentaram-se 

demasiado discrepantes das demais metodologias, logo, estes valores tendem a não 

possuir uma boa fiabilidade. Por outro lado, o método de Mockus e Racional 

apresentaram valores muito próximos – i.e. para os caudais e, consequentemente, 

para os coeficientes de rugosidade – sendo esses os valores de referência a serem 

considerados como os resultados satisfatórios do presente estudo. Portanto, segundo 

os resultados obtidos no presente estudo, recomenda-se que o coeficiente de 

rugosidade das paredes seja mantido em boas condições (0,020), enquanto o 

coeficiente de rugosidade do leito deve possuir valor máximo de 0,030, ou seja, é 

possível manter a natureza pedregosa e vegetada do fundo da ribeira desde que 

possua uma manutenção frequente para a retirada do excesso de vegetação e pedras 

que possam dificultar o escoamento do caudal precipitado. 
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