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Resumo 

Esta Dissertação tem como propósito, em geral, desenvolver a temática relativa às 

Estratégias para a Melhoria da Capacidade Resiliente das Cidades. Este tema surge no 

seguimento de diversos debates sobre o Desenvolvimento Sustentável, que se tornaram 

orientadores de princípios para se atingirem os objetivos do desenvolvimento urbano 

sustentável.  

Sabendo que a relação das cidades com os desastres socio-ambientais é tão antiga 

quanto as próprias cidades, abordaram-se vários fatores de resiliência, mais 

concretamente o fenómeno das inundações, bem como as medidas, estruturais e não 

estruturais, que visam prevenir/mitigar os avultados danos de diferentes naturezas, isto 

é, ambientais, sociais e económicos. Por último, apresenta-se um indicador de 

sustentabilidade e seu respetivo parâmetro, composto por uma lista de verificação, em 

que se enumera as possíveis boas práticas, desempenhando estas um papel determinante 

para que as cidades se tornem cada vez mais resilientes, e consequentemente mais 

sustentáveis, no que diz respeito ao fenómeno das inundações. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Resiliência, Cidades, Inundações. 
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Abstract 

This thesis aims to develop the topic relating to Strategies for Improving the 

Capacity of Resilient Cities. This theme comes after several debates on sustainable 

development, which have become guiding principles for achieving the goals of 

sustainable urban development. 

Knowing the relationship of cities with socio - environmental disasters is as old as 

cities themselves, addressed to various resilience factors, namely the phenomenon of 

flooding, as well as measures, structural and non-structural, which aim to prevent or 

mitigate the substantial damage of different natural events, i.e. environmental, social 

and economic impacts. Finally, I present a sustainability indicator and its respective 

parameter that consists of a checklist, as it lists the possible best practices, playing a 

decisive role in the process of having cities becoming increasingly resilient, and 

consequently becoming more sustainable with respect to the phenomenon of flooding. 

 

Keywords: Sustainable Development, Resilience, Cities, Floods. 
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Capítulo 1.  Introdução 

1.1. Enquadramento da dissertação 

O presente documento corresponde à Dissertação de Mestrado em Engenharia 

Civil e desenvolve a temática Estratégias para a Melhoria da Capacidade Resiliente das 

Cidades. 

Este tema surge no seguimento de debates diversos sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, que se tornaram orientadores de princípios para se atingirem os objetivos 

do desenvolvimento urbano sustentável. Ainda não há consenso sobre a definição 

precisa de sustentabilidade, porém é amplamente aceite que qualquer conceção de 

sustentabilidade deve ter em conta as inter-relações de fatores ambientais, económicos e 

sociais, tendo em consideração a base de recursos locais e globais e as necessidades de 

gerações futuras a longo prazo (Alberti e Marzluff, 2004). 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável é de extrema complexidade, não 

sendo apenas suportado por ecologistas, uma vez que a correlação com as dimensões 

social e económica é fundamental (Robert e Guenther, 2006). Assim sendo, verifica-se 

neste momento uma crescente preocupação com a incorporação de critérios e de 

medidas que vão de encontro ao desenvolvimento de projetos mais sustentáveis, 

existindo metodologias capazes de fazer uma análise à sustentabilidade do projeto. 

Desta forma, a relação das cidades com os desastres socio-ambientais é tão antiga 

quanto as próprias cidades. Inundações, tsunamis, terramotos, furacões, vulcões, 

deslizamentos de terras, secas e outros desastres que atingem periodicamente 

aglomerações humanas, não são fenómenos recentes. No entanto, a intensidade e a 

frequência com que as cidades enfrentam estes fenómenos naturais está a aumentar, seja 

por efeito do aumento da população e da urbanização; seja por consequência do 

aquecimento global; seja pela maior visibilidade dada às tragédias pela imprensa 

globalizada (Siebert, 2012). Desde o século XIX, o desenvolvimento urbano decorrente 

da industrialização baseia-se nas possibilidades trazidas ao homem pela mecanização da 

natureza. Acreditava-se, com uma visão antropocêntrica, que o meio natural poderia e 

deveria ser submetido às necessidades humanas e do capital, e que a natureza 
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assimilaria, indefinidamente, os resíduos da nossa civilização, o modo de produção e 

consumo. Assim, para que a civilização urbana prosperasse, era considerado não só 

aceitável, mas até necessário, que o meio natural fosse subjugado (Siebert, 2012). Nos 

tempos que correm, a humanidade constatou uma realidade totalmente distinta, onde as 

cidades são centros de desenvolvimento, expostos a riscos constantes provenientes de 

desastres naturais, alterações climáticas, do próprio desenvolvimento urbano, entre 

outros fatores de mudança. Deste modo, apercebemo-nos que as cidades, como modelos 

mais evoluídos de reorganização e artificialização do território, são, simultaneamente, 

grandes responsáveis pela maioria dos desastres naturais, mas também vítimas dos seus 

efeitos (Alcoforado et al, 2009). 

Tendo em conta o anteriormente referido, tornou-se urgente explorar o conceito 

de resiliência urbana, que nada mais é que a capacidade das cidades para resistir, 

adaptando-se às mudanças e recuperando-se dos impactes, evitando, assim, a sua rutura. 

Este conceito, segundo Djordjevic et al (2011), pode simplesmente ser atualizado 

da seguinte forma: a resiliência é igual a resistência, recuperação e resposta. Deste 

modo, aprender com o passado e reagir, são fatores imprescindíveis para atingir a 

resiliência. Neste contexto, as cidades atualmente devem apresentar-se como um campo 

aberto aos pressupostos que o conceito de Desenvolvimento Sustentável alberga. 

Independentemente do nível social, económico e ambiental das cidades, estas 

estão sujeitas a desastres naturais, tornando-se urgente analisar os riscos, de modo a 

implementar medidas de mitigação e adaptação das suas consequências. Apostando na 

prevenção, mitigação e adaptação das consequências, poder-se-á também contribuir 

para a redução dos gastos monetários, uma vez que estas medidas poderão ter custos 

menores, que aqueles que se podem vir a ter com a reabilitação de edifícios e 

recuperação de todos os danos provocados pelos desastres naturais. 

Em resumo, e tal como defendem Mateus e Bragança (2011), para que se possa 

assistir a uma verdadeira viragem na sociedade com o objetivo de uma melhoria no 

nível de sustentabilidade, é necessário informar e consciencializar as populações 

apropriadamente. 
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1.2. Motivação e relevância do tema de investigação 

Os estudos sobre resiliência urbana e sustentabilidade em Portugal são ainda 

recentes e insuficientes. Surge então a necessidade e o interesse de conhecer melhor esta 

realidade. De facto, apesar da crescente produção de artigos sobre esta temática que se 

tem registado nos últimos anos, poder-se-á afirmar que ainda se verifica alguma 

insuficiência de estudos científicos e de artigos publicados. Pelo menos é esta a 

perceção do investigador, no seguimento da revisão da literatura realizada. Verificou 

também, que a nível dos países mais desenvolvidos, a produção académica neste tema 

foi mais significativa que a nível nacional, podendo até constar que esta temática tem 

sido muito popular entre os investigadores. Acrescentando a isto o fato da evidente 

relevância que esta temática ocupa na economia e na sociedade, sendo este tema 

despertador de imenso interesse, consciências e sensibilidades perante um fenómeno 

bastante frequente e por vezes com consequências devastadoras. 

Deste modo, acresce também a curiosidade e o interesse da investigação sobre a 

evolução recente, quer quanto à mudança de atitude por parte de instituições 

governamentais, quer por parte da própria população. São estas as principais razões 

motivadoras para a elaboração da presente dissertação, com o qual também se pretende 

poder servir como ponto de referência para estudos futuros, bem como, quiçá, contribuir 

para o aprofundamento e, pelo menos, para um melhor conhecimento desta temática em 

Portugal. 

É comummente reconhecido que o desenvolvimento sustentável, assim como 

intrinsecamente a resiliência das cidades, são sectores que abrangem um campo muito 

importante na sociedade, tanto a nível económico como social, pois relaciona-se 

diretamente com o bem-estar das populações, de tal forma que estes conceitos têm 

alcançado grande destaque e crescente influência nas últimas décadas. 

1.3. Organização e objetivos da dissertação 

Trata-se de uma dissertação com seis capítulos, composta tanto por partes teóricas 

de suporte como por dois estudos de caso, isto é, de natureza qualitativa. 

Esta dissertação tem como objetivo geral fazer a associação entre o conceito de 

resiliência com sustentabilidade, de forma a planear as melhores estratégias urbanas. De 
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forma mais específica, foca-se o fenómeno das inundações abordando as medidas 

estruturais e não estruturais, com vista à prevenção ou mitigação das suas 

consequências, servindo estas para a construção da resiliência e suas relações com o 

desenvolvimento sustentável. Esta Dissertação tem ainda como objetivos, após a revisão 

da literatura associada a análise de dois estudos, apresentar uma proposta na qual 

constem um indicador e um parâmetro relativos às inundações, bem como apresentar 

uma checklist na qual constem as melhores medidas não estruturais e estruturais, que 

visam a prevenção, redução e mitigação do risco de inundações. 

Por forma a atingir estes objetivos, estruturou-se a dissertação da seguinte forma. 

Seguindo-se a este capítulo introdutório, surge o segundo capítulo, no qual é 

incluída a revisão da literatura, abordando as definições dos conceitos-chave para o 

desenvolvimento desta dissertação, nomeadamente desenvolvimento sustentável, 

capacidade resiliente, resiliência nas cidades, construção sustentável, paralelismo entre 

vulnerabilidade e resiliência e ainda paralelismo entre sustentabilidade e resiliência. 

O capítulo seguinte prossegue com o enquadramento dos campos onde se pode 

aplicar o conceito de resiliência das cidades, apresentando alguns exemplos 

particularmente terramotos, alterações climáticas, forma urbana, gestão da água, uso do 

solo e inundações. De referir que a escolha para o aprofundamento desta dissertação 

recaiu no fenómeno das inundações, devido essencialmente às devastadoras 

consequências e aos prejuízos elevados de várias naturezas, associadas a este fenómeno, 

tais como ambientais, sociais e económicas. Também se enumera e explica as principais 

medidas de combate às inundações, quer as estruturais quer as não estruturais. 

Com o quarto capítulo, inicia-se especificamente o desenvolvimento dos estudos 

de caso, apresentando o estudo de caso na cidade de São Carlos, começando por fazer 

um enquadramento da cidade e respetiva bacia hidrográfica, seguindo-se a apresentação 

dos diversos cenários bem como a sua análise. 

No penúltimo capítulo, apresenta-se o estudo de caso realizado no concelho da 

Maia, bem como se procede à comparação dos dois estudos de caso alvo. É também 

neste capítulo que são apresentados o indicador, o parâmetro e a respetiva checklist com 

as principais medidas de combate às inundações. 
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Finalmente, com o sexto e último capítulo apresentam-se as principais conclusões 

globais da dissertação, em que se discutem os resultados e os contributos da 

investigação realizada, para além de se apresentarem as principais limitações e 

sugestões para investigações futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 - Introdução 

6 

 

 



Capítulo 2 - Definições de conceitos chave 

7 

Capítulo 2. Definições de conceito-chave 

2.1.  Desenvolvimento Sustentável: breve introdução 

O Homem começou a interessar por esta temática na segunda metade do século 

XX, pois começou a ter a noção de que as suas atividades e políticas de 

desenvolvimento estavam a deteriorar o meio ambiente. Este fator deve-se ao fato de a 

sociedade ser cada vez mais numerosa, mais exigente a nível de conforto e desenvolvida 

tecnologicamente originando assim uma enorme quantidade de resíduos e utilizando 

imprudentemente sistemas energéticos baseados em fontes não renováveis. Alguns 

autores, como é o caso de Von Weizsacker et al (1997), estimam que, com o ritmo de 

crescimento e com as atividades atuais, os recursos energéticos não renováveis se 

esgotarão dentro de cinquenta anos, conduzindo assim à ruína do meio ambiente natural 

e por consequência à destruição do meio construído. 

O desenvolvimento sustentável assenta essencialmente num equilíbrio entre vários 

objetivos (ambientais, económicos e sociais), ao longo do tempo. Haimes (1992) 

defende o holismo, que é uma doutrina que concebe o indivíduo como um todo que não 

se explica apenas pela soma das suas partes, apenas podendo ser entendido na sua 

integridade, contra o reducionismo que pretende reduzir ou decompor conceitos 

ou fenómenos complexos em outros mais simples (Haimes, 1992; Hellström et al, 

2000). 

Visto isto, ao longo dos tempos, foram surgindo definições para este conceito, 

como por exemplo a que surgiu no relatório de Brundtland (1987), elaborado pela 

World Commission on Environment and Development que apresenta como definição de 

desenvolvimento sustentável “Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações em 

satisfazer suas próprias necessidades”. 

Segundo Goodland e Ledoc (1987), desenvolvimento sustentável é aqui definido 

como um padrão de transformações económicas estruturais e sociais isto é, 

desenvolvimento, que otimizam os benefícios sociais e económicos disponíveis no 

presente, sem destruir o potencial de benefícios similares no futuro. O objetivo primeiro 
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do desenvolvimento sustentável é alcançar um nível de bem-estar económico razoável e 

equitativamente distribuído que pode ser perpetuamente continuado por muitas gerações 

humanas. Ainda segundo os mesmos autores, desenvolvimento sustentável implica usar 

os recursos renováveis naturais de maneira a não degradá-los ou eliminá-los, isto 

implica usar os recursos minerais não renováveis de maneira tal que não se destruam o 

acesso a eles pelas gerações futuras. Defendem também que desenvolvimento 

sustentável implica ainda a esgotamento dos recursos energéticos não renováveis de 

uma forma lenta o suficiente para a sua renovação. Dever-se-á também orientar a 

sociedade para uma transição, orientando-a para a energia renovável. 

Por sua vez, Markandya e Pearce (1988), referem que a ideia básica de 

desenvolvimento sustentável é simples no contexto dos recursos naturais (excluindo os 

não renováveis) e ambientais. A utilização dos mesmos, no processo de 

desenvolvimento deve ser sustentável ao longo do tempo, ou seja, sustentabilidade deve 

significar que um dado stock de recursos, árvores, qualidade do solo, água, entre outros, 

não pode declinar. Deste modo, para os autores, sustentabilidade deve ser definida em 

termos da necessidade atual e futura, assegurando de que o uso dos recursos hoje não 

ponha em causa o recurso a elas das seguintes gerações. 

Assim sendo, com o desenvolvimento sustentável, pretende-se basicamente que as 

atividades para a realização das aspirações por desenvolvimento sejam projetadas com 

vista a minimizarem o uso de recursos ao longo do tempo. Em suma, o desenvolvimento 

sustentável propõe-se a nada menos que a uma racionalização completa, procurando 

equilibrar as diferenças a nível social – através da justiça social, económico – através da 

eficiência económica, e ecológico – através da prudência ecológica (Brüsecke, 1996). 

De uma forma geral, os grandes temas ou elementos-chave de qualquer das 

definições propostas na literatura sobre desenvolvimento sustentável (Rijsberman e van 

de Vem 2000), consistem:  

(i) Avaliação adequada dos fatores ambientais, económicos e sociais relevantes; 

(ii)  A consideração de horizontes temporais e espaciais expandidas; 

(iii)  Equidade intergeracional; 

(iv) A necessidade de considerações multidisciplinares. 
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Como é percetível anteriormente, o Desenvolvimento Sustentável assenta em três 

grandes pilares, sendo eles económico, social e ambiental, por isso qualquer modelo de 

desenvolvimento sustentável deve estimular e proteger a coexistência harmoniosa e o 

equilíbrio entre estas três dimensões. Hoje em dia, a dimensão económica apresenta um 

maior desenvolvimento na nossa sociedade, relegando-se para segundo plano a 

dimensão social, e para ainda mais longínquo o desenvolvimento da dimensão 

ambiental colocando assim em risco o meio ambiente que conhecemos. 

Também implícito no paradigma da sustentabilidade é a necessidade de uma ação 

multidisciplinar, garantindo que as partes interessadas e adequadas estão envolvidas nos 

processos de tomada de decisão (Loucks et al, 2000; Margerum, 1999). 

Mesmo depois de anos de discussão e debate, foi impossível apresentar uma 

definição precisa. Em termos gerais, a sustentabilidade implica o fornecimento de mais 

serviços eficientes de modo a manter a saúde e o bem-estar público, tendo em conta o 

custo-benefício, e sempre com o objetivo de reduzir os impactes ambientais negativos, 

hoje e no futuro.  

“A construção de uma sociedade alicerçada nos princípios do desenvolvimento 

sustentável exige novos compromissos de todos. Cabe a cada um, do cidadão ao Estado, 

conhecer e compreender essas premissas, assumindo a responsabilidade de alinhar as 

suas condutas presentes e futuras com as mesmas” (Mateus, 2004). 

2.2. Definição de Capacidade Resiliente 

De acordo com Prizibisczki (2010), o conceito de resiliência consiste na 

capacidade de um corpo regressar ao seu estado natural após um evento adverso, 

tratando-se de um termo emprestado da física. Por exemplo, segundo a mesma autora 

quando se discutem as questões relacionadas com as alterações climáticas, o conceito de 

resiliência pode ser entendido “como a capacidade de um país ou cidade responder e 

contornar as consequências trazidas pelo aquecimento global e adaptar-se a elas” 

(Prizibisczki, 2010). 

Por sua vez, para Djordjevic et al (2011), resiliência é um conceito 

frequentemente utilizado em diversos campos, nomeadamente na ecologia, na economia 

e na engenharia. Segundo os mesmos autores existem, naturalmente, várias definições 
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para o mesmo conceito, sendo que a resiliência é determinada pelo grau em que o 

sistema social é capaz de se organizar para aumentar a sua capacidade de aprendizagem 

com desastres passados, para a proteção de um futuro melhor e para aperfeiçoamento 

das medidas de redução dos riscos. 

A aplicação do conceito de resiliência a desastres naturais foi, inicialmente, o 

argumento central na avaliação dos riscos naturais (Mileti, 1999), que sugeriu que a 

resiliência é a capacidade de uma comunidade se recuperar pelos seus próprios meios e 

recursos. 

A nível científico, vários autores, contribuíram de forma marcante a discussão 

sobre diversas questões relacionadas com a resiliência, nomeadamente Cutter (2008), 

Kahan et al (2009), Klein et al (2003), Manyena (2006), Norris et al (2008) e Rose 

(2007). Existindo, ainda, discordância sobre a definição do conceito de resiliência, visto 

subsistir a dúvida de se tratar de um resultado ou de um processo. Outra questão central 

será a de que resiliência deverá ser considerada, nomeadamente a dos sistemas 

económicos, sistemas de infraestruturas, sistemas ecológicos ou dos sistemas das 

comunidades. 

Uma outra abordagem, mais específica, de resiliência urbana, é proveniente de 

Romero-Lankao e Dodman (2011). Esta define que as populações urbanas e setores 

económicos não são apenas negativamente afetados pelos riscos, mas também pela sua 

capacidade de recuperação, podendo até tirar vantagens de algumas tensões. Por sua vez 

Dieleman (2013), argumenta que a resiliência depende de três dimensões ou áreas, 

sendo elas: a forma física de uma cidade; as suas infraestruturas, tecnologias e 

população; e a forma de governação a vários níveis. Estes níveis correspondem aos 

níveis de relacionamento humano e comunitário, à sua capacidade de inovação e ao 

nível de inclusão de grupos marginalizados dentro da economia. O autor refere, ainda, 

que o ensino e formação são elementos importantes no sentido de reforçar a resiliência. 

Uma outra definição para resiliência consiste em tornar o sistema menos propenso a 

perturbações, possibilitando respostas rápidas e flexíveis, tornando o sistema capaz de 

lidar melhor com as surpresas do que com as abordagens tradicionais de previsão 

(Wardekker et al, 2009). Para estes autores os princípios concretos de resiliência são a 

previsão, preparação e planeamento, compartimentação e ainda o planeamento/design 

flexível. 
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Jabareen (2012), elaborou um artigo de modo a preencher lacunas teóricas e 

práticas da literatura de cidade resilientes, pois esta carece da teorização multifacetada 

e, normalmente, tem em vista a natureza multidisciplinar e a complexidade da 

resiliência urbana. Além disso, a maioria dos estudos sobre o assunto fazem uso geral, 

de vaga e confusa terminologia. No seu trabalho, Jabareen (2012), sugere uma estrutura 

conceptual inovadora, que aborda a questão crítica do que cidades e suas comunidades 

urbanas devem fazer para avançarem para um estado mais resistente, no futuro. Refere, 

ainda, que tal estrutura é afetada por uma multiplicidade de fatores económicos, sociais, 

espaciais, físicos e que o seu planeamento envolve uma ampla gama de interessados. 

Na literatura das ciências de engenharia, os autores Burneau et al (2003), realçam 

a capacidade de edifícios e infraestruturas críticas, nomeadamente hospitais, escolas, 

entre outras para a definição de resiliência. Os autores propuseram um enquadramento 

para a resiliência, dando enfâse à mitigação estrutural, especialmente aos conceitos 

sistémicos de engenharia de robustez e rapidez na recuperação (Burneau et al, 2003). 

Kahan et al (2009), também se centralizam na resiliência crítica de infraestruturas, 

assumindo que a resiliência é uma medida de resultado com um objetivo final de 

limitação dos danos das infraestruturas (denominado resistência); atenuar as suas 

consequências (chamado de absorção) e de recuperação para o estado do pré-evento 

(chamado de restauração). 

Segundo Muller (2007), é urgente ir além da mitigação e adaptação, porque a 

infraestrutura que construímos hoje bloqueia-nos em padrões de comportamento para 

muitos anos. No seu trabalho, Kharrazi e Masaru (2011), argumentam que a rápida 

urbanização é sem dúvida um dos mais importantes desafios para o desenvolvimento 

sustentável, pois enquanto as cidades continuam a ser os centros vitais para o 

desenvolvimento económico e social, esta situação, também coloca pressão significativa 

sobre o ambiente natural e ameaçam a sua sustentabilidade. Defendem que para melhor 

enfrentar os desafios colocados que resultam da urbanização, há uma necessidade 

urgente de desenvolver novas abordagens e ferramentas que podem ser usadas para 

analisar a dinâmica interna dos ecossistemas urbanos. Os autores defendem, ainda, que 

existe a necessidade de conceber sistemas integrados que tornem eficaz a utilização dos 

recursos e que respondam às perturbações. Estudos recentes em planeamento e desenho 

urbano promovem a integração do sistema onde uma maior otimização de energia pode 
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ser alcançada através da ligação de infraestruturas urbanas, tais como transporte, gestão 

da energia, gestão de água e de resíduos em vários nós de rede. Cada nó num sistema 

urbano pode ser visto como uma oportunidade para a multifuncionalidade e a utilização 

em cascata dos recursos em conjunto para outros sistemas urbanos, no entanto, 

considerando a eficiência e capacidade de resistência do sistema integrado como um 

todo. Ainda, segundo estes autores o desenvolvimento de metodologias que podem 

avaliar os sistemas urbanos, especialmente a resiliência destes, pode auxiliar os 

planeadores da cidade a enfrentar melhor e mais eficazmente os desafios impostos pela 

rápida urbanização. 

2.3.  Definição de Construção Sustentável 

A temática de construção sustentável, já é referenciada nos meandros da 

Antiguidade Clássica, onde se valorizava a ligação entre o meio natural e o meio 

construído pela mão do homem. Um dos melhores exemplos desta adaptação entre o 

meio natural e as necessidades humanas, são as termas romanas, onde esse paralelismo 

é feito com uma perfeição pouco normal para a sua época.  

No século XVIII, com a Revolução Industrial, a construção desenfreada nas 

cidades, levanta questões importantes sobre a necessidade de um saneamento que 

permitisse qualidade de vida às populações.  

Apesar de ser um conceito referenciado há muitos séculos, apenas em 1992, na 

conferência do Rio de Janeiro é que se revela o conceito de construção sustentável. 

É genericamente aceite que a construção sustentável é um processo evolutivo, 

pois esta não deve ser encarada para resolver problemas pontuais, mas sim uma forma 

de construção não só a pensar no presente mas também nos dias de amanhã. Sendo que 

inicialmente o seu principal objetivo era a criação de edifícios mais eficientes no que diz 

respeito ao consumo de energia, depois começaram os problemas com o entulho gerado 

pelas obras, de seguida a gestão da água e nos dias que correm o objetivo maior é 

combater os gases de efeito de estufa. 

Durante a “First World Conference for Sustainable Construction” foram sugeridos 

por Kibbert (1994), os seguintes princípios para a sustentabilidade na construção: 
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� Minimizar o consumo de recursos; 

� Maximizar a reutilização dos recursos; 

� Utilizar recursos renováveis e recicláveis; 

� Proteger o ambiente natural; 

� Criar um ambiente saudável e não tóxico; 

� Fomentar a qualidade ao criar o ambiente construído. 

No domínio da construção sustentável encontram-se conhecimentos de 

arquitetura, engenharia, paisagismo, saneamento, química, elétrica, eletrônica, mas 

também de antropologia, biologia, medicina, sociologia, psicologia, filosofia, história, 

entre outros. 

Assim, Kibbert (1994), acaba por alterar a forma de olharmos para a construção, 

que anteriormente valorizava apenas a qualidade, o tempo e o custo da mesma, e que 

hoje em dia abrange novos aspetos relacionados com preocupações ambientais e 

naturais, criando novos tipos de construção, como a construção eco-eficiente e a 

construção bioclimática.  

As diferenças entre os vários tipos de construção referidas anteriormente, são 

apresentadas na tabela seguinte: 
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Tabela 2.1. Tipos de construção (Yeang, 2001) 

Aspetos 
Tipos de construção 

Convencional Bioclimática Eco-eficiente 

Configuração 
do edifício 

Outras 
influências 

Influenciada pelo 
clima 

Influenciada pelo 
ambiente 

Orientação do 
edifício 

Pouco 
importante 

Crucial Crucial 

Fachadas e 
janelas 

Outras 
influências 

Dependentes do clima 
Dependentes do 

ambiente 

Fonte de 
energia 

Gerada Gerada/ambiente Gerada/ambiente/local 

Controlo do 
ambiente 
interno 

Eletromecânico 
(artificial) 

Eletromecânico/natural Eletromecânico/natural 

Consumo de 
energia 

Geralmente 
elevado 

Reduzido Reduzido 

Fontes de 
matérias-primas 

Pouco 
importante 

Pouco importante 
Reduzido impacte 

ambiental 

Tipo de 
materiais 

Pouco 
importante 

Pouco importante Reciclados/reutilizáveis 

Por sua vez, Mateus (2004), apresenta uma lista de prioridades que poderiam ser 

consideradas os pilares da construção sustentável:  

• Economizar energia e água; 

• Assegurar a salubridade dos edifícios; 

• Maximizar a durabilidade dos edifícios; 

• Planear a conservação e a manutenção dos edifícios; 

• Utilizar materiais eco-eficientes; 

• Apresentar baixa massa de construção; 

• Minimizar a produção de resíduos; 

• Ser económica; 

• Garantir condições dignas de higiene e segurança nos trabalhos de construção. 
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Desta forma, podemos verificar a definição de edificação sustentável na norma 

ISO/TC 59/SC3 N 459: “Edificação sustentável é aquela que pode manter 

moderadamente ou melhorar a qualidade de vida e harmonizar-se com o clima, a 

tradição, a cultura e o ambiente na região, ao mesmo tempo em que conserva a energia e 

os recursos, recicla materiais e reduz as substâncias perigosas dentro da capacidade dos 

ecossistemas locais e globais, ao longo do ciclo de vida do edifício.” 

Assim, poderemos concluir que a construção sustentável é um sistema construtivo 

que promove alterações conscientes na sua envolvente, de forma a atender as 

necessidades da edificação e habitação para uso do homem moderno, preservando o 

meio ambiente e os recursos naturais, garantindo qualidade de vida para as gerações 

atuais e futuras. 

2.4. Significado de Resiliência das Cidades 

A capacidade resiliente de uma cidade está relacionada com a capacidade de 

superar adversidades ou recuperar-se depois de sofrer um choque ou deformação, ou a 

sua capacidade de lidar com as mudanças e circunstâncias relacionadas com a passagem 

do tempo. 

Assim sendo, as cidades mais antigas são o melhor exemplo de cidades resilientes, 

como referem Salat et al (2011), estas cidades têm perdurado ao longo dos anos, o que 

comprova a sua capacidade de suportar o desenvolvimento e expansão urbana, bem 

como as alterações climáticas, desastres naturais, entre outros, conseguindo absorver as 

oscilações no seu ambiente, sem perder a sua identidade e estrutura principal. Os 

autores referem, ainda, que as cidades históricas são caraterizadas por uma auto-

organização espontânea não só absorvendo as oscilações mas também reforçando-se e 

até enriquecendo como resultado destas, tornando-se em espaços ricos em história e 

cultura. 

Ainda hoje, algumas cidades europeias como Lisboa, Paris, Madrid, entre outras, 

são caracterizadas por terem consolidado os seus espaços ao longo dos séculos e na 

qual, as principais atividades continuam a ser desenvolvidas (Salat et al, 2011). 

Sendo assim, as cidades mais antigas podem ser objetos muito importantes para a 

compreensão da capacidade resiliente de uma cidade, pois com base em conhecimento 
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de exemplos do passado, podem contribuir com medidas relevantes para um futuro 

promissor, preservando a cultura e o património desses mesmos locais, reforçando a sua 

capacidade de adaptação e recuperação. 

Conforme estudos de Bragança e Vieira (2013), a resiliência urbana pode ser 

explorada a partir de três princípios fundamentais: 

1) o princípio da mitigação, relacionado com a vulnerabilidade da cidade, visto 

ser de extrema importância reduzir, o máximo possível, a quantidade de 

choques a que a cidade está exposta, através de medidas sustentáveis; 

 

2)  o princípio da adaptabilidade, considerando-se a capacidade da cidade para 

absorver impactes e responder a pressões, ou seja a capacidade de 

adaptabilidade pode ser definida pela forma como os sistemas urbanos 

absorvem e consentem danos após sofrerem pressões, este é um o processo 

contínuo, adaptando as funções e a forma da cidade de maneira a receber 

alterações e pressões, sem perder a sua identidade, sendo flexível e 

equilibrada durante os processos de desenvolvimento urbano, melhorando 

assim, a capacidade de se adaptar a novas exigências; 

 

3) por último, o princípio da recuperação em relação a sua capacidade de se 

auto-organizar, constituindo este também um princípio fundamental, pois a 

capacidade de recuperar de choques e impactes é essencial para a cidade se 

recompor da perda e voltar ao ponto antes do impacte, seja ele devido a 

desastres naturais ou relacionado com o desenvolvimento urbano, garantindo 

assim resiliência. 

2.5. Paralelismo entre Vulnerabilidade e Resiliência 

Desde os séculos vindouros, que as sociedades foram aceitando, que 

compreendendo as suas vulnerabilidades, poderiam criar estratégias para as minimizar 

ou pelo menos para se conseguir adaptar melhor caso algum desastre as afetasse.  

“Vulnerabilidade e resiliência, tanto coletivas como individuais, são dimensões 

chave, tanto físicas, como sociais e psicológicas da exposição ao impacte de fenómenos 
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naturais, descrevendo o grau em que uma comunidade e os indivíduos são ou 

suscetíveis e/ou capazes de se recuperar e se envolverem na reconstrução positiva, e de 

superação dos efeitos de curto e médio prazo de um grande terramoto, ou mesmo um 

tsunami, de entre outros fenômenos naturais e suas consequências” (Gonçalves et al, 

2011). 

Segundo os mesmos autores, o conceito de vulnerabilidade assume diferentes 

conotações na literatura sobre desastres, derivando da orientação e perspetiva da 

investigação. Neste sentido, são identificados três principais caminhos de investigação 

sobre vulnerabilidade: um modelo de exposição, referindo a identificação das condições 

que tornam as pessoas e os lugares vulneráveis a perigos extremos (Anderson, 2000); 

uma medida da resistência social, ou resiliência, a fenómenos naturais, partindo do 

pressuposto de que a vulnerabilidade é uma condição social (Blaikie et al, 1994; Hewitt, 

1997); a integração das potenciais exposições aos múltiplos riscos e da resiliência social 

com um foco específico em função de determinados locais ou regiões (Kasperson et al, 

1995; Cutter et al, 2010). 

Na sua investigação os autores anteriormente mencionados, argumentam que a 

vulnerabilidade social representa uma função principal neste contexto, e num âmbito 

preventivo é necessário rever os fatores de risco que influenciam a vulnerabilidade 

social, a qual não pode e nem deve ser desligada da resiliência. Sugerem, ainda, que a 

vulnerabilidade é um conceito multidimensional que ajuda a identificação de 

características débeis de lugares, comunidades e indivíduos, que lhes permitam 

responder e recuperar de desastres causados por fenómenos naturais. 

De modo conclusivo, vulnerabilidade está ligada ao conceito de resiliência, 

entendida como a capacidade para recuperar das consequências de um evento, e vem 

depois de o risco ter sido materializado (Gonçalves et al, 2011). 

2.6.  Paralelismo entre Sustentabilidade e Resiliência 

Ao longo das últimas duas décadas, a sustentabilidade tornou-se uma orientação e 

um princípio para atingir o objetivo do desenvolvimento. No entanto, não existe 

consenso sobre a definição precisa de sustentabilidade, mas é amplamente aceite que 

qualquer conceção de sustentabilidade deve ter em conta as interconexões de fatores 
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ambientais, económicos e sociais, tendo em consideração a base de recursos locais e 

globais e as necessidades de gerações futuras a longo prazo (Alberti e Marzluff, 2004; 

Sahely et al, 2005).  

Este tema tem vindo a tornar-se numa questão central em debates a nível 

internacional, aparecendo o desenvolvimento sustentável associado ao conceito de 

resiliência, como forma de amenizar as consequências dos fenómenos naturais, são 

exemplos: a Estratégia Internacional para Redução de Desastres das Nações Unidas -

UNISDR; Fórum Risco Global - GRF, IDRC, Cidades Resilientes, 3º Fórum Global - 

Resiliência e Adaptação Urbana, Subcomité para a Redução de Desastres - SDR / EUA; 

Relatório dos Grandes Desafios -SDR / EUA; Agência da Resiliência no Conselho de 

Segurança Nacional na Casa Branca. 

Na generalidade é reconhecido que a maior responsabilidade na definição de 

estratégias de desenvolvimento sustentado compete aos Estados, esperando-se que os 

mesmos adotem estratégias fundamentais e ajustadas para a promoção da redução de 

riscos de catástrofes, de forma a proteger os cidadãos, as infraestruturas e o ambiente. 

Relativamente à legislação em Portugal, contempla a prevenção dos riscos 

naturais de forma limitada. As políticas e as operações de proteção civil, porém, 

centram-se em medidas reativas, que culminam com a criação dos Planos de 

Emergência (nacionais, regionais, distritais ou municipais; gerais ou especiais) (Zêzere, 

2005). 

Segundo Gonçalves et al (2011), tendo em conta que nos dias de hoje, existe um 

incremento ao nível das expectativas das comunidades no que diz respeito à procura de 

uma melhor qualidade de vida e do ambiente, é de extrema importância a função da 

comunidade científica na propagação de informação de forma a permitir a compreensão 

da interação entre perigos, exposição e vulnerabilidade, para a prevenção dos desastres. 

Para alcançar tal objetivo, a avaliação técnica do risco deverá estar ao serviço da 

prevenção na redução de vulnerabilidades e promoção de resiliência das estruturas, das 

instituições e dos cidadãos. 

Com o aprofundar do debate sobre sustentabilidade e resiliência urbana, uma das 

questões mais pertinente para a comunidade científica é “como poderá ser medida a 

capacidade resiliente de uma cidade?” 
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Para Cutter et al (2008), esta avaliação deverá ser feita através de indicadores de 

sustentabilidade, que serão deveras importantes para apreciar e comparar as condições 

de base que permitem determinar a capacidade de resiliência das comunidades, bem 

como para medir os fatores que contribuem para os impactes negativos e ainda constatar 

ou não a diminuta capacidade de uma comunidade em responder e recuperar de um 

desastre. Os autores consideram estas métricas essenciais na redução de perdas em 

desastres e auxiliam também na definição de prioridades, nos processos de tomada de 

decisão e ainda na medição do progresso. 

Outros autores têm procurado resposta para esta pergunta destacando-se McLaren 

e Simonovic (1999), que sugerem dois tipos de métricas para medir a resiliência urbana, 

sendo eles indicadores e critérios. Os indicadores devem considerar um número 

razoável de variáveis e características e são utilizados para analisar o estado do meio 

ambiente, enquanto os critérios são considerados como as melhores práticas ou como 

condições ideais para a comparação relativa com os indicadores. Estes indicadores 

nunca devem ser considerados isoladamente mas sim em conjunto, existindo já vários 

estudos a nível nacional e internacional que compilaram listas de indicadores chave 

(Alberti, 1996; Maclaren, 1996; Bossel, 1999; Hellström et al, 2000; Foxon et al, 2002) 

Loucks (1997) descreve uma abordagem baseada em multicritérios ponderados, 

de forma a quantificar as tendências em sustentabilidade do sistema com os seguintes 

componentes: 

(i) selecionar vários indicadores ambientais, económicos e sociais que 

contribuem para a sustentabilidade; 

(ii)  definir intervalos satisfatórios e insatisfatórios de valores para cada 

indicador; 

(iii)  recolher dados sobre os indicadores ao longo do tempo e expressa-los  numa 

série cronológica; 

(iv) analisar séries temporais utilizando medidas estatísticas tais como a 

fiabilidade, que está relacionada com a probabilidade de que qualquer valor 

específico estará dentro da gama de valores considerados satisfatórios, a 

resiliência, relacionada com a velocidade de recuperação a partir de uma 

condição insatisfatória, e ainda a vulnerabilidade diretamente ligada à 

extensão ou duração da adversidade; 
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(v) calcular a viabilidade relativa do sistema como uma combinação ponderada 

dos critérios acima referidos, onde a sustentabilidade relativa é aumentada 

por aumentos na fiabilidade e na resiliência, e uma diminuição na 

vulnerabilidade. 

Segundo Milman e Short (2008), os indicadores de sustentabilidade têm o 

potencial de ajudar as organizações governamentais a acompanhar o progresso da 

sustentabilidade e a definir políticas que irão ajudar esse progresso, transformando o 

conceito abstrato de sustentabilidade num objetivo de ação capaz. Um exemplo de como 

os indicadores de sustentabilidade podem ser incorporados na resiliência é o Water 

Provision (WPR). Este novo indicador baseia-se na percentagem da população com 

acesso seguro a água potável, avaliando a capacidade de um sistema urbano de água 

para manter ou melhorar o seu atual nível e qualidade de acesso ao longo dos 50 anos 

seguintes. 

Outra forma de abordar esta pergunta pode ser através da Avaliação do Ciclo de 

Vida (ACV) que consiste numa metodologia estruturada, podendo ser utilizada para 

avaliar as implicações ambientais de produtos, processos, projetos ou serviços em todo 

seu ciclo de vida desde a extração de matérias-primas até o final de sua vida útil 

(SETAC, 1991; ISO, 1997). Os quatro componentes da ACV são: 

• objetivo e definição do âmbito de aplicação; 

• análise de inventário, ou seja, a recolha de dados e análise; 

• análise de impacte; 

• análise de melhoria quer na identificação da etapa que gastará maior quantidade 

de energia, a etapa que produzirá maior quantidade resíduos e ainda a 

identificação de possibilidades de melhoria na manufatura. 

Duma forma geral, os conceitos de Resiliência e de Sustentabilidade, estão 

intimamente relacionados, sendo muito difícil atingir um bom nível de resiliência numa 

cidade, sem que esta tenha sido pensada de um modo sustentável. Ao longo dos séculos 

a Humanidade foi percebendo que o crescimento desenfreado e desorganizado não lhe 

garantia um futuro risonho, precisando de estratégias sustentáveis para atingir o 

verdadeiro desenvolvimento. Posto isto, podemos observar que a resiliência das cidades 

de hoje está intimamente relacionada com as estratégias sustentáveis ou não, tomadas 
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pelas gerações passadas, portanto cabe ao Homem de hoje em dia aprender com os erros 

do passado, adotando estratégias sustentáveis para que no futuro as cidades se tenham 

tornado mais resilientes, conseguindo prever, mitigar e recuperar perante a exposição de 

alguma das suas vulnerabilidades. 
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Capítulo 3. Campos e estratégias de ação da Resiliência 

Neste capítulo vamos referenciar exemplos de campos e estratégias de ação da 

resiliência, dando especial atenção às suscetibilidades das cidades e reconhecendo 

algumas das estratégias que podem ser utilizadas para minimizar e/ou mitigar os danos 

causados por fenómenos naturais e/ou humanos.  

Contudo, ao longo da produção desta investigação, tornou-se necessário o 

direcionamento para um dos fenómenos que em maior escala afeta as cidades e suas 

populações, visto a impossibilidade e dificuldade que atenderia à descrição de todos os 

fenómenos que podem vir a afetar e que afetam as cidades dos nossos dias.  

Assim, irão ser referenciados fenómenos como terramotos, alterações climáticas, 

forma urbana, gestão de água e uso do solo, dando especial atenção as inundações. 

3.1. Terramotos  

Terramotos são casos particulares de desastres que sempre afetaram a 

humanidade, sendo considerados únicos dado a natureza súbita da sua ocorrência e a 

extensão das suas consequências. Uma erupção vulcânica, outro evento geofísico 

impressionante, não acontece sem aviso, um terramoto, sim. Em poucos segundos uma 

cidade pode ser totalmente destruída e milhares de pessoas mortas ou ficarem em 

extrema escassez. Lembremo-nos do terramoto de 1755 em Lisboa em que o seu 

impacte foi de tal abrangência que mudou o pensamento conceptual sobre a origem e 

extensão dos efeitos de um tremor de terra, com consequências para a explicação 

científica do mecanismo de geração de sismos, particularmente no desenvolvimento do 

modelo de placas tectônicas (Gonçalves et al, 2011). 

3.2. Alterações Climáticas 

As alterações climáticas que têm vindo a intensificar-se e os desastres naturais, 

cada vez mais presentes nos dias que correm, são consequências de um modo de vida 

adquirido. Até hoje, o homem habituou-se a moldar o ambiente, tendo em conta as suas 

necessidades e não o contrário, o que acarreta impactes ambientais severos. 
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Relativamente a mudanças climáticas, Djordjevic et al (2011), alegam que o 

desafio será desenvolver estruturas para compreender e responder eficazmente às 

interações complexas entre o desenvolvimento urbano, as alterações climáticas e o ciclo 

do carbono de modo a transformar os perigos resultantes de pressões humanas sobre o 

meio ambiente em fontes de oportunidades e inovações, visando a construção de 

cidades mais resistentes e sustentáveis. Neste contexto, os centros urbanos de maior 

dimensão - especialmente cidades - desempenham um papel decisivo na gestão da 

emissão global de carbono para o ambiente, pois têm a responsabilidade de se tornarem 

fontes de inovação e respostas políticas para reduzir as emissões de gases de efeito de 

estufa e adaptarem-se aos impactes das mudanças climáticas, reduzindo a 

vulnerabilidade destes centros. Estes autores, identificam três aspetos relativos ao 

desenvolvimento urbano e mudanças climáticas: a centralidade da vulnerabilidade e 

resiliência, como conceitos a adotar pelos centros urbanos de forma a darem resposta às 

alterações climáticas; o reconhecimento do papel decisivo das instituições 

governamentais específicas e sistemas, na formação da conceção e implementação das 

respostas e, por último as conexões entre cidades e regiões na resolução deste desafio. 

Entre as várias formas de tornar as cidades mais resistentes aos efeitos das 

mudanças climáticas, Dieleman (2012), apresenta duas estratégias dominantes: a 

mitigação e a adaptação; e passa a apresentar uma visão sistémica sobre a cidade em 

que a resiliência é a resposta chave para a mudança climática. O autor escolhe a 

aprendizagem organizacional como a sua principal orientação e apresenta conceitos-

chave de organização, tais como “ação reflexiva”, “aprender fazendo”, “mapas 

mentais”, o "Ciclo de aprendizagem experiencial" e as "cinco disciplinas da organização 

de aprendizagem" formando, através destes conceitos, material educativo concreto. Este 

material está centrado em torno de um número de inovações eco-culturais, ou seja, 

ideias concretas, tecnologias, sistemas ou atividades que se concentram em atividades 

locais, que reforçam a economia local ou introduzem em pequena escala tecnologia para 

a água, a energia renovável ou os resíduos. 

3.3. Forma Urbana 

Com referência à forma urbana, Romero-Lankao e Dodman (2011), defendem-na 

como outro fator de elevada relevância, pois os países com densidades extremamente 
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elevadas, a nível local, estão associados a prejudiciais condições ambientais de saúde. A 

forma urbana e a densidade desempenham um papel fundamental, mas ainda pouco 

estudado, na mitigação e adaptação das cidades para se tornarem mais resilientes.  

Segundo os mesmos autores, existem muitos fatores que determinam os riscos 

climáticos, sendo eles a localização costeira, a exposição ao efeito de ilha de calor 

urbano, os altos níveis de poluição do ar exterior e interior e o saneamento fraco, 

podendo estes fatores serem agravados pela alta densidade urbana. Esses mesmos 

fatores podem criar oportunidades para simultaneamente melhorar a saúde e reduzir as 

emissões de gases de efeito de estufa através de políticas relacionadas com os sistemas 

de transporte, planeamento urbano, regulamentos de construção e fornecimento de 

energia doméstica. 

Forma urbana tem influência direta sobre as atividades que o homem realiza 

dentro dela, por isso é uma força motriz para o desenvolvimento sustentável da cidade, 

incentivando a condição intrínseca de estar em contínuo desenvolvimento e adaptação, 

dentro de seus limites (Lynchk, 1996). 

3.4. Gestão de Água 

Também importante é a gestão da água, sendo que o dia-a-dia dos seus gestores 

passa pelo planeamento da utilização otimizada da mesma. As cidades têm de conseguir 

gerir os impactes da variação do clima com atividades humanas. Assim, para Muller 

(2007), uma maneira de gerir os impactes da variabilidade climática, sobre os recursos 

hídricos é capturar e controlar os rios. As barragens são construídas para reter e albergar 

a água que está acima dos requisitos de utilização e de libertá-la durante os períodos de 

baixos fluxos, uma prática, que também pode servir para manter os ecossistemas 

aquáticos, assim como controlar e ou prevenir inundações. Alternativamente, durante os 

fluxos de pico podem ser armazenados para posterior libertação, evitando danos pela 

grande redução dos fluxos. Ambas as funções são importantes para sustentar cidades e 

evitar desastres causados por secas e/ou inundações. 

Segundo o mesmo autor, uma outra função importante das barragens é armazenar 

a água como uma forma de energia potencial para gerar eletricidade, uma especificação 

dos benefícios de energia hidroelétrica, é que esta não costuma gerar quantidades 
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significativas de gases de efeito de estufa e portanto, permite o desenvolvimento 

económico e social sem a agravante do aquecimento global. 

3.5. Uso do Solo 

No que diz respeito à utilização do solo, Colding (2006), sugere que através do 

planeamento urbano, com o uso ecológico do solo, passaríamos a promover a 

conservação da biodiversidade em áreas urbanas. O uso ecológico do solo poderia ser 

utilizado para apoiar os processos ecológicos vitais na conceção de novas áreas urbanas 

e para aumentar a resiliência de ecossistemas nestas áreas. O autor aponta a colaboração 

entre os urbanistas, os arquitetos paisagistas, os ecologistas, os grupos de diferentes 

interesses e os proprietários particulares, como um fator determinante. 

Os realizadores do planeamento, no que diz respeito ao desenho de novas áreas 

urbanas, especialmente subúrbios, devem empenhar-se para agrupá-las junto a espaços 

verdes, para deste modo aumentar habitats disponíveis para as espécies (animais e 

vegetais), para promover a complementaridade da paisagem/funções, e ainda para 

alimentar processos chave, essenciais ao suporte do ecossistema. Criar maneiras em que 

a gestão pública e a gestão privada dos solos se apoiam mutuamente. Tais considerações 

incluem formas de planear o desenvolvimento do solo de modo a aproveitar melhor uma 

diversidade de regimes de gestão e contrariar as várias perturbações naturais, como por 

exemplo: a seca, o fogo e perturbações socioeconómicas, por exemplo, cortes 

económicos na gestão (Colding, 2006). Deve-se adotar o uso do solo como 

complementação de conservação de um alvo específico, de modo a promover os 

serviços essenciais para os ecossistemas, em áreas da cidade onde estes sejam 

especialmente críticos de sustentar, por exemplo paisagens de produção (Colding, 

2006). Ainda segundo o mesmo autor, deve-se identificar e fazer uso de estruturas já 

existentes na paisagem, para o desenvolvimento de "áreas experimentais" do design 

utilizando esta abordagem e ainda a co-gestão adaptativa. O objetivo de tais locais 

poderia ser a elaboração de políticas de gestão adaptativa que melhor atendessem às 

diferentes necessidades do sistema.  

Para Barthel e Isendahl (2012), a produção agrícola não é “a antítese da cidade”, 

como entendidos modernistas de urbanidade sugerem, mas em muitos casos é um 

sistema totalmente integrado na atividade urbana. É por isso, na opinião dos autores, 
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preocupante que os espaços urbanos para produção de alimentos estejam a desaparecer 

rapidamente em grande escala, chegando à conclusão que a conceção de resiliência 

urbana, passa pela necessidade, no futuro, de reincendiar mentes urbanas sobre a ligação 

estreita entre pessoas urbanas e seus sistemas de suporte de vida, sendo alarmante, que 

atualmente se verifique o oposto. 

3.6. Inundações 

3.6.1. A problemática das inundações  

Desde a antiguidade que o Homem se depara com o problema das inundações, 

devendo-se estas ao fato do Homem procurar locais próximos dos cursos de água para 

se fixar. Isto porque, tal localização lhe trouxe benefícios para setores como a 

agricultura, o comércio ou ainda a nível de transportes marítimos. Além disso, o relevo 

sem grandes declives dos vales facilitou a fixação de comunidades (Tucci, 2005). 

Contudo, ao se instalar nessas zonas, as civilizações depararam-se com fenómenos 

de cheias e inundações (Caponera, 1992). Este problema perdura até aos dias de hoje, 

atingindo principalmente países que sofreram um rápido e desordenado crescimento da 

população urbana. 

Mais recentemente, foram as regiões nas periferias das grandes cidades que 

aumentaram em grande escala, com ausência de projetos que articulassem tal 

crescimento e ordenassem o uso e ocupação do solo, com loteamentos localizados em 

zonas vulneráveis, contribuindo para que os grandes centros urbanos tivessem uma 

expansão insustentável, quer a nível social, com condições precárias e baixa qualidade 

de vida, quer a nível ambiental (Grostein, 2001). 

Pode-se então concluir que o desenvolvimento mundial afeta em grande escala o 

nível de concentração populacional nos centros urbanos, resultante do afastamento dos 

meios rurais, da redução da taxa de mortalidade infantil e do aumento da esperança 

média de vida. Estes aspetos geram grandes problemas relacionados com a ocupação do 

espaço físico e manutenção da qualidade de vida das pessoas, e causam variados 

impactes no meio ambiente que tem cada vez mais dificuldade em gerir e absorver tudo 

o que é consumido e descartado pela população. Ao aumento destes problemas estão 

intimamente relacionados a inexistência de planos de uso do solo e fiscalização, que 
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controlem e minimizem os danos do desenvolvimento urbano. A realidade é que os 

sistemas de drenagem da atualidade não conseguem escoar todas as consequências de, 

por exemplo, chuvas fortes e torrenciais, o que muitas vezes leva a enxurradas e 

deslizamentos, que conjugados com o natural transbordo dos rios podem levar a uma 

ampla destruição de bens naturais, materiais e humanos.  

Atualmente verifica-se o aumento dos riscos das inundações devido às constantes 

mudanças climáticas e à degradação ambiental, com o aumento da impermeabilização 

dos solos, acarretando consequências devastadoras e prejuízos bastante altos. Apesar de 

muitas obras terem sido realizadas, não se tem a segurança necessária e que, ainda, 

estamos sujeitos a riscos de inundações excecionais cada vez mais frequentes, em países 

como o Brasil e China, mas também no primeiro mundo, como a que ocorreu, em 2002, 

nos rios Elba e Danúbio, na Alemanha, causando prejuízos de mais de 50 biliões de 

Euros, levando a Europa a sérias reflexões e mudanças na legislação, principalmente as 

relacionadas à gestão integrada de recursos hídricos. 

Nota-se a cada dia que passa, e para isso basta uma observação pouco minuciosa 

dos noticiários diários, a urgência da criação de medidas e novas alternativas que 

conjuguem o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento das cidades. 

Djordjevic et al (2011) referem que a variedade de causas que provocam 

inundações e suas consequências sustentam a necessidade de maiores esforços e 

coordenação internacional, de forma a melhorar as tecnologias e políticas para lidar com 

as cheias. De salientar que, num curto espaço de tempo, os impactes incluem centenas 

de feridos, muitas pessoas deslocadas e enormes danos às propriedades e às 

infraestruturas. 

Neste sentido os mesmos autores, argumentam que o aumento da frequência e 

intensidade das inundações, combinado com as tendências de crescimento da população 

urbana, deve levar ao incremento da coordenação internacional, e ao aumento de 

esforços para melhorar as tecnologias e políticas de forma a lidar com estes 

acontecimentos. Alegam, ainda, que os principais e primeiros impactes das inundações 

nas áreas urbanas são: perda de vidas humanas, problemas de saúde e danos nas 

infraestruturas. Acreditam também que a combinação de diferentes modelos já 

existentes, com a variação das condições das áreas de estudo de caso na Ásia e na 
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Europa, irão permitir a definição de políticas sólidas para a gestão das consequências de 

inundações em centros urbanos (Djordjevic et al, 2011). 

As inundações ocorrem quando as linhas de água deixam de ter capacidade para 

escoar toda a vazão da bacia hidrográfica a montante. Assim, a água passa a escoar por 

zonas muitas vezes ocupadas por populações. Tucci (2005) afirma que estes eventos 

resultam de dois processos que podem acontecer individualmente ou simultaneamente, 

sendo estes as inundações em áreas ribeirinhas e as inundações resultantes da 

urbanização. 

Relativamente às inundações em zonas ribeirinhas, estas ocorrem quando o rio ou 

ribeiro ocupa o seu leito maior, causando impactes às construções situadas em zonas 

vulneráveis e com inadequada utilização do solo; quanto às inundações devido à 

urbanização, este fenómeno resulta principalmente da impermeabilização do solo 

devido à implantação das cidades. A construção de vias pavimentadas e impermeáveis, 

telhados e canalizações de águas pluviais provocam um incremento no escoamento 

superficial. Para piorar a situação, com a implantação das cidades, os solos permeáveis e 

com vegetação deixam de existir e a água que antes ali se infiltrava vai chegar 

rapidamente à linha de água principal. Estas situações provocam mudanças no ciclo 

hidrológico das cidades, aumentando assim a probabilidade de ocorrer inundações. 

Segundo o estudo de Butler e Davies (2004), as principais alterações no ciclo 

hidrológico são: 

• Redução na infiltração de água no solo; 

• Aumento do escoamento superficial; 

• Aumento do pico de vazão, devido ao rápido transporte da água para a linha de 

água principal; 

• Antecipação da ocorrência do pico de vazão; 

• Redução do nível freático, devido à redução de água infiltrada; 

• Aumento do transporte de sedimentos e agentes poluentes para a linha de água. 

Como forma de contrariar as referidas alterações, nos tempos de hoje, surge a 

necessidade da elaboração de projetos de drenagem com vista a integrar aspetos quer ao 

nível da engenharia, quer a níveis sanitários, ecológicos, jurídicos e económicos. Esta 

nova abordagem assenta no conceito de retardamento dos escoamentos aumentando o 
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tempo de concentração e, consequentemente, diminuindo o pico de cheias, evitando ou 

mitigando assim os danos causados por inundações. Estas soluções reduzem o volume 

do escoamento através do aumento das áreas de infiltração ou no armazenamento da 

água nos reservatórios (Canholi, 2005; Robinson et al, 2010). 

As cidades afetadas por inundações devem elaborar um Plano Diretor de 

Drenagem Urbana, contendo ações corretivas para os problemas detetados, e ainda 

medidas preventivas para áreas de futura urbanização. 

O estudo de Walesh (1989), sugere que os Planos Diretores de Drenagem Urbana, 

devem ser constituídos por três tipos de recomendações, sendo elas: medidas 

estruturais; medidas não estruturais; e ainda um plano de implementação de tais 

medidas, referindo como estas serão realizadas, organizando-as num cronograma e 

atribuindo responsabilidades. 

Por sua vez, Goldenfum et al (2010) defendem que os planos devem ser 

constituídos por: 

• Plano de ação - onde se deve encontrar as ações necessárias para a 

implementação de medidas em zonas críticas; 

• Regulamentação - sendo considerada como uma medida não estrutural e 

devendo incidir na legislação dos novos loteamentos, identificar áreas verdes 

que promovam a infiltração, e ainda o desenvolvimento de uma educação 

ambiental que realce a importância das populações no controlo de inundações e 

a instrução adequada de engenheiros, arquitetos e demais técnicos; 

• Manual de drenagem - que tem como principal objetivo orientar engenheiros 

sobre os melhores procedimentos para a realização do projeto do sistema de 

drenagem urbana, tendo em conta as características naturais, culturais e sociais 

da área. De referir ainda que este manual deve, também, orientar os órgãos 

fiscalizadores. 

Contudo, as soluções de controlo de inundações, em particular as do tipo 

estrutural, requerem investimentos elevados em implantação e operação. Estas 

características económicas inibem o interesse de investidores privados com fins 

comerciais, em prover medidas de controlo de inundação em larga escala. Com isso, os 

investimentos feitos nesse setor são, usualmente, públicos. Têm sido realizadas 
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pesquisas teóricas e empíricas visando promover o desenvolvimento e a aplicação de 

princípios com eficiência económica capazes de orientar a decisão do setor público 

sobre o interesse do investimento, bem como apoio à seleção das alternativas mais 

efetivas de controlo de inundações, capazes de gerar os maiores benefícios. Este fato 

deve-se, principalmente, à escassez de informações sistematizadas sobre os danos de 

inundações (Salgado, 1995). 

Assim sendo, as inundações ocupam áreas utilizadas pela população para 

moradias, transportes, comércio, indústria, zonas de lazer, entre outras, alterando por 

completo o ritmo da economia e da produtividade e consequentemente, o dia-a-dia da 

sociedade. Desta forma, é necessário analisar a gravidade das inundações, tendo em 

conta a bacia hidrográfica da cidade, o seu relevo, a zona de ocorrência da chuvada, as 

condições de humidade do solo (antes da época das chuvas), as condições de drenagem, 

a ocupação urbana, entre outros (Souza, 2002). 

3.6.2. Tipos de danos causados por inundações 

Os danos de inundação são, usualmente, divididos, num primeiro nível de classificação, 

em tangíveis e intangíveis, e, num segundo nível, em diretos e indiretos (ver Tabela 3.1 

apresentada na página seguinte). 
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Tabela 3.1. Tipologia dos danos resultantes de inundações nas áreas urbanas. Fonte: adaptado de Dutta et 
al, 2003. 

Setor 
Danos tangíveis Danos intangíveis 

Diretos Indiretos Diretos Indiretos 

Habitacional 
Danos físicos à 

construção, estrutura ou 
seu conteúdo. 

Custos relacionados 
com alojamento, 
medicamentos e 

trabalhos de 
limpeza. 

Perda de 
vidas 

humanas. 

Estado 
psicológico de 

stress e 
ansiedade. 

Danos de saúde a 
longo prazo. 

Comércio e 
serviços 

Danos físicos à 
construção, estrutura ou 

seu conteúdo. 

Perdas ou danos no stock. 

Trabalhos de 
limpeza. 

Perda de bases de 
dados. 

Lucros cessantes. 

Desemprego. 

Perda de 
vidas 

humanas. 

Estado 
psicológico de 

stress, ansiedade 
e falta de 

motivação. 

Danos de saúde a 
longo prazo. 

Industrial 

Danos físicos à 
construção, estrutura ou 

seu conteúdo. 

Perdas ou danos no stock 
de matérias-primas e/ou 

produtos acabados. 

Custos de trabalhos 
de limpeza. 

Perda de bases de 
dados. 

Lucros cessantes. 

Desemprego. 

Perda de 
vidas 

humanas. 

Estado 
psicológico de 

stress, ansiedade 
e falta de 

motivação. 

Danos de saúde a 
longo prazo. 

Equipamentos 
e serviços 
públicos 

Danos físicos à 
construção, estrutura ou 

seu conteúdo. 

Custos de trabalhos 
de limpeza e de 
interrupção de 

serviços. 

Custos com 
serviços de 
emergência. 

Perda de 
vidas 

humanas. 

Estado 
psicológico de 

stress, ansiedade 
e falta de 

motivação. 

Danos de saúde a 
longo prazo. 

Inconvenientes de 
interrupção de 

serviços. 

Infraestruturas Danos físicos do 
património. 

Custos de trabalhos 
de limpeza e de 
interrupção de 

serviços. 

Perda de 
vidas 

humanas. 

Inconvenientes de 
interrupção de 

serviços. 

Património 
histórico 

Danos físicos do 
património. 

Custos de trabalhos 
de limpeza e de 
interrupção de 

serviços. 

Perda de 
vidas 

humanas. 

Inconvenientes de 
interrupção de 

serviços. 

A distinção entre tangíveis e intangíveis encontra-se relacionada com o grau de 

dificuldade em estabelecer um procedimento para a avaliação monetária do dano, ou 

seja, para fazer a distinção entre dados tangíveis e intangíveis, teremos primeiro que 
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perceber se o dano será ou não de difícil avaliação monetária. O prejuízo associado a 

danos físicos causados a uma construção que tenha sido inundada pode, por exemplo, 

ser estimado por meio da avaliação dos custos de sua restauração para o estado anterior 

à inundação, tratando-se portanto de danos tangíveis, ainda que esta avaliação dos 

custos de restauração seja difícil e exija esforços consideráveis como por exemplo na 

recolha de dados, elaboração de cenários e na própria estimativa dos custos. 

Por outro lado, encontramos os danos intangíveis, como por exemplo o stress, a 

inquietação e a própria ansiedade causados pela inundação ou simplesmente pela 

possibilidade da mesma, sendo estes exemplos de difícil avaliação monetária. 

Tendo em conta o segundo aspeto de classificação de danos, os danos diretos 

resultam do contato direto de águas de inundação com bens, estando diretamente 

relacionados com a deterioração física de bens. Os danos indiretos com origem nas 

perturbações causadas ao sistema produtivo como consequência de inundações, levam à 

redução da atividade económica, bem como perdas na cobrança de impostos, elevados 

custos com os serviços de emergência e de defesa civil, custos na limpeza das áreas 

atingidas, desvalorização das propriedades, aumentos nos valores de seguros, isto 

quando existentes para cobrir os danos, desemprego ou redução de salários, entre 

outros.  

Contudo, os danos indiretos atingem áreas superiores àquelas que são afetadas em 

primeira mão pelas inundações, como é o caso de possíveis alterações nos processos 

produtivos em indústrias fora dessas áreas, principalmente quando estas necessitam de 

produtos da zona afetada para manter equilibrada a sua produtividade. Estes danos são 

estimados através da recolha de dados nas áreas sinistradas por inundações, no entanto, 

alguns autores acreditam na necessidade da criação de um sistema onde se pudesse 

estimar os prejuízos reais dos danos indiretos, mesmo reconhecendo a dificuldade de tal 

tarefa devido à globalização dos processos produtivos e comerciais dos nossos dias. 

3.6.3. As práticas sustentáveis de proteção, mitigação e prevenção de inundações - 

medidas estruturais e não estruturais. 

Quanto a esta temática, alguns autores (Caramori, 2002; Guerra e Cunha, 2010) 

afirmam que as práticas tradicionais de drenagem de águas pluviais, não resolvem 

problemas com perspetiva sustentável, procurando apenas uma resolução imediata e 
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local, através da evacuação da água, que muitas vezes acaba por empurrar os danos para 

localidades a jusante. Tem-se constatado a ineficácia destas práticas, que acabam por 

criar problemas noutras áreas, aumentando os custos da recuperação de danos.   

De acordo com Tucci (2007), é necessário implementar medidas que controlem o 

escoamento das águas pluviais, com suporte em estruturas como bacias de retenção, 

reservatórios, trincheiras de percolação, pavimento permeáveis, entre outros, 

projetando-as em novos projetos de edificações mas também, instalando-as e 

adaptando-as aos ambientes urbanos já existentes. 

Segundo Poleto (2010), outro aspeto que deve ser tido em conta é a 

permeabilidade do solo. O município deve incentivar financeiramente a criação de 

empreendimentos que sejam sustentáveis e “amigos” do ambiente. 

Assim sendo, aparecem as chamadas medidas estruturais e não estruturais, que 

visam acima de tudo evitar os danos das inundações à vida humana. 

Previamente a considerar qualquer medida não estrutural no planeamento de ações 

para gestão de águas pluviais e controle dos riscos de inundação, é imprescindível 

adquirir um real conhecimento sobre o ambiente físico e geográfico onde os problemas 

com inundações ocorrem e uma clara perceção espacial dos elementos básicos como os 

rios, áreas de preservação, declives dos terrenos, entre outros. Só a partir de uma visão 

geral e abrangente de toda a bacia hidrográfica, é possível reunir elementos que possam 

contribuir na identificação e definição das melhores alternativas de intervenção. Nos 

últimos anos, o Homem começou a perceber que as medidas não estruturais são de 

primordial importância no controlo de inundações pois para além deste fim ainda 

auxiliam na conservação ambiental. 

De seguida são apresentadas de forma sintetizada as medidas para o aumento da 

capacidade de resiliência das cidades, perante o fenómeno das inundações. Estas 

medidas subdividem-se em não estruturais e estruturais: 
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Medidas Não Estruturais 

Relativamente a este tipo de medidas, pode-se afirmar que possuem um carácter 

mais preventivo, uma vez que são mais facilmente aplicadas a áreas ainda por urbanizar. 

De referir que este tipo de medidas não envolvem grandes obras e são implementadas 

com investimentos muito menores, comparativamente às medidas estruturais, 

envolvendo ainda impactes ambientais mais reduzidos, visto que durante a realização 

dos seus projetos, aspetos como a alteração da paisagem e preservação do meio 

ambiente e do património histórico são tidos em consideração. 

Como exemplos destas medidas destacam-se: 

• Construção de estruturas mais seguras e resistentes, à prova de inundações; 

• Realização de estudos de medidas de prevenção de inundações; 

• Mapeamento e zoneamento de áreas inundáveis. 

 
Figura 3.1. Exemplo de zoneamento de áreas inundáveis. Fonte: “Medidas de controle de cheias” 

(Condero, A., Medeiros, P., Teran, A., 1999) 

Zona 1 - Zona de passagem da cheia 

A zona 1 assinalada na Figura 3.1 é a destinada à passagem da água quando existe 

uma inundação. Não se deverá construir nesta área, pois qualquer edificação reduzirá a 

área de escoamento, elevando os níveis de água a montante desta seção. Assim sendo, 

na realização do planeamento urbano, deve-se procurar manter esta zona desimpedida. 
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Zona 2 - Zona com restrições 

Na Figura 3.1, a zona 2 é denominada de zona inundável. Esta contribui pouco 

para a drenagem da água durante uma inundação, devido às pequenas profundidades e 

baixas velocidades de escoamento. Assim, é uma zona com restrições que também deve 

ser regulamentada. 

Zona 3 - Zona de baixo risco 

Quanto à zona 3 da Figura 3.1 é considerada uma zona de baixo risco devido à 

reduzida probabilidade de ocorrência de inundações, sendo raramente afetada e por água 

com baixa velocidade. Esta zona já não necessita de regulamentação, servindo apenas 

para informar a população sobre a grandeza do risco a que está sujeita. 

• Criação de seguros contra prejuízos causados por inundações; 

• Aposta na Educação Ambiental, através de campanhas de sensibilização das 

populações para esta temática;  

• Sistemas de previsão e de alerta de cheias. 

 
Figura 3.2. Exemplo animado de um sistema de previsão e alerta de cheias. 

• Plano Diretor de Drenagem Urbana realizado tendo em conta: 

� Não ocupação de áreas de amortecimento de inundações, locais onde durante 

as chuvas intensas há acumulação temporária de água; 

� Regularização do uso e ocupação de encostas, não permitindo a construção 

em terrenos com grandes declives, ou definir taxas de ocupação muito baixas 

destas áreas; 

� Evitar traçados de vias perpendiculares à direção geral das curvas de nível; 

� Utilização de pavimentos permeáveis nas vias públicas; 
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� Aumento da área permeável nos lotes; 

� Os próximos loteamentos não poderão aumentar o escoamento máximo de 

jusante; 

� O planeamento e controlo dos impactes existentes devem ser elaborados 

considerando a bacia hidrográfica como um todo. 

Medidas Estruturais 

As medidas estruturais podem ser definidas como extensivas ou intensivas. 

As medidas extensivas, aplicadas na bacia hidrográfica, têm como objetivo alterar 

a relação entre precipitação e escoamento, fazendo com que, através de medidas físicas 

(obras), se reduza o coeficiente de escoamento, diminuindo assim os efeitos de erosão e, 

como consequência, a diminuição dos riscos de inundação (Tucci, 1993). 

O mesmo autor refere que estas medidas, na maior parte das vezes, são inviáveis 

para bacias médias e grandes, sendo geralmente aplicadas a pequenas bacias hidráulicas. 

As medidas intensivas, de acordo com Macedo (2004), são também medidas 

físicas que têm como objetivo alterar o escoamento natural de um curso de água, seja 

através de aceleração, retardamento ou ainda por desvio do escoamento, atenuando 

desta forma os efeitos das inundações. 

Estas medidas ou estratégias também podem ser classificadas de controlo na fonte 

ou armazenamento a jusante, dependendo da componente de drenagem envolvida no 

controlo do escoamento. 

Controlo na fonte 

Envolve o controlo no lote ou em áreas primárias do loteamento, ou seja, o 

armazenamento de água é feito nas proximidades da formação do escoamento. Tem a 

desvantagem do seu efeito ser localizado e não conseguir abranger uma grande área. 
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Categorias de armazenamento na fonte: 

• Detenção local 

� Drenos 

� Reservatórios “secos” ou permanentemente com água 

� Reservatórios nos lotes podendo ser naturais ou em betão 

 

• Infiltração 

� Trincheiras de percolação 

� Pavimentos permeáveis 

� Filtro de areia 

 

• Controlo na entrada 

� Telhados verdes 

� Jardins  

Categorias de armazenamento a jusante: 

• Retenção 

Nesta categoria, o escoamento da inundação é armazenado e não é descarregado 

no sistema de drenagem a jusante. A água armazenada poderá ser utilizada para 

irrigação, manutenção do escoamento mínimo ou ainda ser infiltrada no solo ou 

evaporar. 

� Reservatórios permanentemente com água – reservatórios molhados para uso 

recreativo ou paisagístico 

� Bacias de retenção 

 

• Detenção 

Nesta categoria o armazenamento da água é de curto prazo, e o volume de água 

que aflui é igual ao volume descarregado, mas é distribuído num intervalo de tempo 

maior, atenuando assim o volume de pico. A área onde é feita a detenção está na maior 

parte do tempo seca, podendo assim ser utilizada para outros fins como por exemplo o 

recreativo. 
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� Reservatórios ao ar livre 

� Reservatórios subterrâneos 

� Diques e “Polders” 

 

• Condução 

O escoamento é feito de forma transitória, ocorrendo quando os canais e drenos 

conduzem o escoamento superficial, como é exemplificado na Figura 3.3. Para ajudar a 

este armazenamento, deve-se construir canais com secções transversais largas. 

� Calhas de largura variável 

� Soleiras 

� Canais de desvio 

 
Figura 3.3. Exemplo de um canal de desvio. Fonte: “Medidas de controle de cheias” (Condero, A., 
Medeiros, P., Teran, A., 1999)  

 

Trincheira de percolação 

É um tipo de dispositivo, do sistema de drenagem, com o objetivo de armazenar a 

água pluvial o tempo suficiente para esta se infiltrar no solo. Este dispositivo permite o 

amortecimento do escoamento máximo, diminuindo problemas como a saturação do 

sistema de drenagem e ainda o recarregamento das águas subterrâneas, assim como a 

redução de poluição das águas. 
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Figura 3.4. Exemplo de trincheira de percolação. 

Pavimentos permeáveis  

É um tipo de pavimento com as mesmas funções estruturais de um pavimento 

tradicional, mas com a vantagem de conseguir a redução do escoamento de águas 

superficiais. Isto deve-se ao facto de uma grande parte da água ser armazenada e 

seguidamente infiltrar-se no solo. São geralmente constituídos por uma camada superior 

de revestimento drenante que assenta sobre camadas de material granular, como se pode 

verificar na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Exemplo de pavimentos permeáveis. 

A execução de infraestruturas de infiltração deve ser acompanhada com medidas 

de manutenção e deteção de colmatações. Verifica-se, assim, ser importante incentivar a 

criação de poços e câmaras absorventes em zonas verdes e nas cabeceiras das linhas de 

água, pois para além de favorecer a recarga do nível freático e evitar a extensão de rede 

até à descarga final. Deve-se, no entanto, fomentar a utilização das águas pluviais 
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recolhidas ao nível da edificação para uso doméstico, de rega ou infiltração destas 

águas, até ao limite adequado e possível, antes da sua descarga na rede de drenagem. 

Diques e “Polders”  

Um dique consiste na construção de muros laterais de modo a proteger áreas 

ribeirinhas contra o atravessamento dos rios, como se pode verificar na Figura 3.7. O 

seu maior problema está na dificuldade de definir corretamente o nível de cheia 

máximo, existindo o risco de colapso, o que acarretaria danos muito gravosos para 

zonas a jusante. Polder é a área protegida por um dique, como se vê na Figura 3.6. Esta 

medida tem como principal vantagem o alto grau de proteção da área abrangida e é 

usualmente aplicada para grandes rios. 

 
Figura 3.6. Exemplo animado de dique. Fonte: “Medidas de controle de cheias” (Condero, A., Medeiros, 

P., Teran, A., 1999) . 

 
Figura 3.7. Exemplo de dique e pólder. 
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Reservatórios 

Um reservatório tem como principal função o armazenamento temporário da água, 

ou seja, o volume de água transferida para jusante é idêntico mas com um intervalo de 

tempo maior, conseguindo assim um pico de escoamento máximo menor, como se pode 

verificar na Figura 3.10. A capacidade de qualquer reservatório tem um limite, que, 

quando atingido, este deixa de produzir efeito, assim sendo, toda a água que chega ao 

reservatório é escoada para jusante sem qualquer amortecimento. A principal vantagem 

deste tipo de dispositivo é o controlo do escoamento para jusante, sendo normalmente 

aplicados a bacias hidrográficas intermédias, surgindo como principal desvantagem a 

escolha, por vezes muito difícil, da sua localização. 

 
Figura 3.8. Exemplo de reservatório de detenção subterrâneo.  

 
Figura 3.9. Exemplo de reservatório de detenção, aproveitado para uso desportivo e recreativo. 
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Figura 3.10. Exemplo do Efeito de um reservatório. Fonte: “Medidas de controle de cheias” (Condero, A., 

Medeiros, P., Teran, A., 1999) 

Bacias de retenção 

As bacias de retenção são estruturas que permitem o armazenamento e a 

regularização de águas pluviais, possibilitando a reintegração de caudais, compatíveis 

com a capacidade da rede de drenagem a jusante. 

A criação de bacias ou áreas de retenção podem ser de carácter temporário “bacias 

secas” - ou de carácter permanente - bacias com água todo o ano. A escolha só deve ser 

feita depois de ponderadas diversas características como o terreno disponível, o 

enquadramento do território e as condições hidráulicas do escoamento. A este tipo de 

infraestruturas podem-se associar vários usos: espelho de água, lago, armazenamento 

para rega, isto para o caso de bacias permanentes; ou outras áreas de recriação, como 

campos desportivos e zonas ajardinadas, no caso de bacias de carácter temporário. 

Poderão justificar-se modelações de terrenos, com adequada integração paisagística, de 

forma a construir zonas alagáveis sem impactes sobre o edificado (por exemplo zonas 

agrícolas). Estas bacias de retenção devem ser corretamente concebidas de acordo com 

as funções a que se destinam, deverão ter características e proteções para minimizar 

problemas de segurança relativas a ruturas e ao acesso de crianças, e prever locais para 

descargas de emergência. 

O bom funcionamento deste tipo de estruturas está diretamente relacionado com a 

necessidade de manutenções periódicas e adequadas. 
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Drenos 

Drenos consistem em dispositivos que têm a função de drenar águas superficiais 

que se infiltram no pavimento, podendo estes, serem executados transversalmente ou 

longitudinalmente ao eixo da estrada. 

Os drenos transversais têm por objetivo drenar as águas que se infiltram no 

pavimento e escoá-la longitudinalmente. São aplicados, na maioria dos casos, nos 

pontos baixos de aterros. 

 

Figura 3.11. Drenos transversais 

Quanto aos drenos longitudinais, estes têm como função coletar e conduzir 

longitudinalmente águas infiltradas no pavimento, até outros dispositivos (sarjetas, etc.). 

 

Figura 3.12. Dreno longitudinal 

Telhados verdes 

A forte orientação para a vida nas cidades levaram a um elevado grau de 

urbanização, muitas das vezes sem um modelo de crescimento urbano definido, o que 

impõem a criação de projetos alternativos baseados na sustentabilidade e na reabilitação 

ecológica para a construção dos edifícios. 

A sustentabilidade e reabilitação ecológica têm como objetivo estimular a 

inserção da Natureza no ambiente urbano já construído, não só através das práticas mais 

tradicionais como parques, jardins, arborização das ruas mas também através da 
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incorporação de vegetação em superfícies horizontais, verticais ou inclinadas das 

edificações, mediante o uso de plantas adaptadas às condições bioclimáticas locais. 

Com a incorporação de vegetação nas coberturas, pode trazer diversas vantagens 

às cidades como por exemplo: 

• Capacidade de retenção de águas pluviais, minimizando o risco de inundações; 

• Aumento do conforto térmico para o meio interior e diminuição do efeito “ilha 

de calor”; 

• Absorção da poluição sonora, com o amortecimento de ruídos de baixa 

frequência; 

• Melhoria do microclima urbano, através do aumento da humidade do ar 

(benéfico principalmente nos meses secos), da retenção das partículas suspensas 

na atmosfera e da diminuição da velocidade do vento; 

• Criação de novos espaços verdes agradáveis para o convívio da comunidade 

local; 

• Criação de novas áreas para a agricultura; 

• Reciclagem dos gases tóxicos do ar através da fotossíntese; 

• Possibilidade da reutilização das águas pluviais na irrigação, podendo assim 

economizar recursos; 

• Incremento no isolamento térmico, reduzindo a amplitude térmica do edifício, 

proporcionado pelo substrato e pela camada de ar, e proteção da radiação solar, 

o que se traduzirá num aumento da durabilidade da cobertura;  

• Economia na energia gasta para refrigeração do edifício; 

• Possibilidade de aumentar as áreas com vegetação nativa regional e a 

biodiversidade; 

• Criação de áreas verdes e permeáveis que geralmente desaparecem com a 

construção das edificações; 

• Sob o ponto de vista da paisagem, a vegetação produz uma notável e conhecida 

melhoria na qualidade do meio ambiente. 
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Figura 3.13. Desenho esquemático de um telhado verde 

Perante tudo isto, e segundo Walesh (1989), pode-se afirmar que as medidas 

estruturais são normalmente grandes obras de engenharia, que devido à sua natureza, 

tendem a ser aplicadas em áreas onde a urbanização já está consolidada, uma vez que se 

destinam a correção de problemas já existentes, ou seja, têm caráter mais corretivo do 

que preventivo. Estas medidas requerem maior investimento na sua construção e 

manutenção, podendo agir tanto no controlo quantitativo como no qualitativo das águas 

pluviais, como por exemplo uma bacia de retenção que regularize a vazão mas que 

também vise o controlo de sedimentação. 

Resumindo, as medidas estruturais (como por exemplo, reservatórios, drenos, 

trincheiras de infiltração, entre outros) e não estruturais (como por exemplo, sistemas de 

prevenção de cheias, zoneamento de áreas inundáveis) funcionam melhor em conjunto 

de forma a atingir uma solução ideal no combate às inundações na bacia hidrográfica. 

Uma vez que as medidas estruturais envolvem muitos recursos e resolvem apenas 

problemas específicos e localizados, e as não estruturais envolvem a tentativa de 

disciplina da ocupação do solo nas áreas expostas a inundações, tentando diminuir o 

recurso a obras estruturais.  
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Desta forma, para tornar uma zona sustentável ou pelo menos tentar mitigar, 

proteger e diminuir os riscos de inundações, é necessário ter em conta as seguintes 

práticas:  

• Toda prevenção de inundações deve estar baseada no Princípio da Precaução; 

• Não se deve transferir os problemas de gestão da água de uma região para outra. 

A estratégia mais adequada consiste em reter a água de chuva, localmente, 

armazenar o excesso e escoar evitando-se os transbordamentos de calha; 

• Deve abranger toda a área da bacia hidrográfica e promover o desenvolvimento 

integrado de ações relacionadas à água, solo e recursos naturais; 

• A prevenção de cheias não deve ser limitada a eventos frequentes, mas deve 

incluir a ocorrência de chuvas excecionais ou raras; 

• Medidas preventivas devem ser realizadas para reduzir efeitos adversos de 

inundações em ecossistemas aquáticos e terrestres, tais como poluição da água e 

do solo; 

• As previsões e os alarmes de inundações são pré-requisitos para uma eficiente 

prevenção e mitigação dos danos das inundações. A eficácia depende de ações 

precisas e monitoradas; 

• A magnitude das cheias costuma ser influenciada negativamente pelas atuações 

antrópicas desordenadas na bacia hidrográfica, como o desmatamento, a 

urbanização descontrolada, a erosão das encostas e a impermeabilização dos 

solos, havendo uma concentração de caudal nas áreas baixas da bacia, o que 

favorece os transbordamentos de calha. O impacte da inundação pode aumentar 

os prejuízos em termos de saúde humana e as perdas económicas. 

Nos nossos dias, é necessário termos em consideração o agravamento das 

condições ambientais globais como as mudanças climáticas e os seus efeitos 

imprevisíveis para a ocorrência de inundações e o desafio para a gestão integrada e 

eficiente de recursos hídricos. A aplicação de medidas ambientalmente adequadas e 

melhoria das condições ecológicas, como a revitalização dos leitos dos rios e das bacias 

hidrográficas, foram consideradas urgentes para retenção natural das águas e mitigação 

das cheias. É importante que sejam consideradas medidas adequadas de manejo hídrico 

nas bacias, incluindo pequenos e médios reservatórios de cheias nos trechos médio e 

superior dos rios, soleiras de admitância nas calhas fluviais, atuações de controlo de 
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erosão nas encostas, construção de bacias de detenção e de recarga, atuações de 

reflorestamento, etc. 
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Capítulo 4. Análise de medidas de controlo de inundações: estudo de 

caso de São Carlos 

4.1. Enquadramento 

No presente capítulo desta dissertação será analisado um estudo realizado na 

cidade de São Carlos no Estado de São Paulo, no Brasil, e diz respeito à avaliação de 

diferentes cenários perante inundações na bacia hidrográfica do Córrego do Gregório1. 

Esta região é constituída por duas áreas com características distintas, estando uma 

densamente urbanizada, enquanto a outra está em processo de urbanização. 

De acordo com Falcoski (1988), até à década de 40 o processo de urbanização 

desta cidade foi realizado sem políticas urbanas que visassem a ordenação do uso e 

ocupação do solo, visto que o sistema das vias de comunicação e os loteamentos não 

levaram em conta os futuros impactes sociais e ambientais, resultando daí uma 

concentração da população na zona central da cidade. Tais fatores favorecem a 

ocorrência de inundações. Nas décadas seguintes, assistiu-se a um rápido crescimento 

populacional, havendo um maior desenvolvimento nas periferias da cidade, verificando-

se uma ocupação de áreas vulneráveis. Esta situação ainda se agravou mais com a 

construção de vias marginais no Córrego do Gregório sem as devidas infraestruturas 

(Fabbroneto, 2010). 

O mesmo autor refere que este processo provoca a criação de diversos impactes 

ambientais, problemas de mobilidade e outros relacionados com a drenagem de águas 

pluviais, atribuindo as responsabilidades à permissividade da legislação municipal do 

uso e ocupação do solo aliada a uma ineficaz fiscalização. 

 

 

 

                                                 
1 Por Córrego em Portugal entender-se-ia “ um rio que percorre um vale”. 
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Na Figura 4.1 pode-se verificar a bacia hidrográfica que foi alvo de análise do 

referido trabalho. 

 

Figura 4.1. Delimitação da bacia do Córrego do Gregório (Decina, 2012). Fonte: Decina, (2012). 

De salientar que nesta dissertação, por motivos de maior interesse e de forma a 

alcançar os objetivos da mesma, será analisado apenas o trecho entre o Fórum e o 

Mercado Municipal. A Figura 4.2 demonstra a delimitação das sub-bacias, sendo que o 

trecho alvo de estudo está localizado nas sub-bacias 12 e 13, marcado a vermelho.  

 

Figura 4.2. Delimitação das sub-bacias para a modelação hidrográfica. Fonte: Decina, (2012). 

O estudo de Graciosa (2010), considera igualmente que o trecho mais afetado pelo 

fenómeno das inundações se localiza entre o Fórum e o Mercado Municipal, onde o 
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leito menor sofre de processos erosivos das suas margens e o leito maior está ocupado 

por vias marginais. Segundo o mesmo autor, os estrangulamentos devido a existência de 

pontes, a alteração da geometria da secção transversal do canal, a intensa 

impermeabilização do solo e a rede de drenagem subdimensionada são fatores decisivos 

para a ocorrência de inundações, visto aumentarem o valor da vazão de pico e 

reduzirem o tempo de concentração da bacia hidrográfica em estudo. 

Por sua vez, a figura seguinte (Figura 4.3) revela o uso e a ocupação do solo na 

referida bacia. 

 

Figura 4.3. Uso do solo na bacia hidrográfica do Córrego do Gregório. Fonte: Decina, (2012). 

A partir da observação da Figura 4.3 podemos concluir que a maior parte do 

trecho em análise é composto por área urbanizada, ou seja, loteamentos urbanos 

ocupados e vias pavimentadas. 

Nesse contexto, o estudo de Decina (2012), propõe a utilização de modelação 

hidráulica e hidrológica a fim de se analisar as consequências da implementação de 
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algumas medidas de controlo, através da simulação de cenários de uso e ocupação do 

solo que incorporam medidas estruturais e não estruturais. 

Neste sentido, o objetivo principal do estudo é analisar o efeito causado por 

diferentes medidas estruturais e não estruturais de controlo de inundações, através da 

criação de diferentes cenários e modelação hidrológica e hidráulica na bacia do Córrego 

do Gregório, na cidade de São Carlos situada no estado de São Paulo (Brasil). De referir 

que tais medidas são alvo de estudo nesta dissertação, daí este trabalho ser considerado 

pertinente, pois será uma das formas para avaliar a resiliência de uma cidade. 

Relativamente aos objetivos específicos o estudo propõe a comparação de 

diferentes cenários de desenvolvimento da bacia hidrográfica, tendo em conta a adoção 

de medidas estruturais e não estruturais. Esta comparação tem por base os hidrogramas 

e os mapas de inundação gerados para cada cenário, através da modelação hidrológica e 

hidráulica respetivamente. Posteriormente, avalia o desempenho das medidas propostas 

para os diferentes cenários estudados. 

4.2. Apresentação dos cenários propostos 

Já foram realizados diversos estudos sobre esta bacia hidrográfica, de entre os 

quais se destaca o de Decina (2012), denominado “Análise de medidas de controlo de 

inundações a partir de cenários de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do 

Córrego do Gregório, São Carlos - SP”. Este estudo baseou-se nos cenários criados por 

Alves (2005), cenários esses suportados pelo Plano Diretor do Município de São Carlos 

(PDM-SC) no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, tendo em conta as medidas 

estruturais do Plano Diretor de Drenagem Urbana Ambientalmente Sustentável do 

Município de São Carlos (PDDUAS-SC) e as medidas não estruturais propostas por 

Alves (2005), no seu estudo. 

Como foi dito anteriormente, Decina (2012) tem como base, no que diz respeito 

às medidas não estruturais, o estudo de Alves (2005), que por sua vez, em relação à já 

menciona bacia hidrográfica, propõe como medidas não estruturais: 

• A averbação de reserva legal nas áreas ainda não ocupadas, isto é, assegurar de 

modo sustentável a utilização dos recursos naturais, visando o auxílio no que 

respeita à conservação e à reabilitação dos sistemas ecológicos e ainda promover 
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a conservação da biodiversidade, protegendo desta forma a fauna e flora 

original; 

• Um terço das áreas públicas deverá ter a classificação de Área Verde, de modo a 

permitir a infiltração da água no solo. 

Por sua vez, Decina (2012) optou relativamente às medidas estruturais pelas que 

são sugeridas pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana Ambientalmente Sustentável do 

Município de São Carlos, que se resumem à implantação de reservatórios. 

De seguida são apresentados os cenários propostos por Decina (2012): 

1. Cenário atual – apresenta a situação atual da bacia hidrográfica; 

2. Cenário Plano Diretor – representa a ocupação futura da bacia hidrográfica, 

sendo seguidas as diretrizes do atual PDM-SC; 

3. Cenário Plano Diretor e medidas estruturais – simula a futura ocupação do solo, 

tendo em conta as diretrizes do PDM-SC conjugando-as com medidas estruturais 

presentes no PDDUAS-SC, tais como a implementação de reservatórios de 

detenção; 

4. Cenário Plano Diretor e medidas não estruturais – simula a futura ocupação do 

solo, tendo em conta as diretrizes do PDM-SC conjugando-as com medidas não 

estruturais referidas no estudo de Alves, (2005), aplicadas à parte da bacia ainda 

por urbanizar; 

5. Cenário Plano Diretor, medidas estruturais e medidas não estruturais – apresenta 

uma possível futura ocupação do solo, tendo em conta as diretrizes do PDM-SC 

e a implantação quer das medidas estruturais, quer das não estruturais; 

6. Cenário sem Plano Diretor – neste cenário procura-se demonstrar como seria a 

bacia hidrográfica se não houvesse qualquer regulação do uso do solo, ou seja, 

todas as zonas estariam ocupadas da mesma forma; 

7. Cenário hipotético – tenta-se representar como seria a ocupação da bacia, se 

desde o início da urbanização tivesse tido em conta as diretrizes do PDM-SC, 

assim como as medidas não-estruturais já referidas. 
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4.3. Modelação - simulação hidrológica e simulação hidráulica 

Para se compreender o que é um modelo, poderemos recorrer a Campos (2009), 

onde se afirma que um modelo é um conjunto de hipóteses que pretende explicar as 

propriedades de um sistema, sem necessariamente preservar todas as suas 

características. Por sua vez, para Christofoletti (1999), um modelo é definido como uma 

representação simplificada da realidade ou de algum dos seus aspetos, visando a 

possível reconstrução da mesma, prevendo os seus comportamentos, transformações ou 

evoluções. O autor também salienta que a construção de um modelo representativo de 

um sistema ambiental expressa uma hipótese científica, a qual posteriormente será 

analisada através de uma avaliação comparativa dos cenários. 

Assim sendo, os modelos funcionam como uma ligação entre a observação da 

realidade e as proposições teóricas, procurando desta forma estabelecer objetivos 

concretos. Assim e de acordo com Christofoletti (1999), poderemos aproveitar as 

referidas vantagens da modelação como importante instrumento para o planeamento 

urbano sustentável de uma cidade. O mesmo autor realça ainda que através da 

capacidade da realização de previsões, a utilização da modelação permite a avaliação 

dos impactes derivados dos diferentes cenários mesmo antes da sua implementação. 

Pode-se concluir que se os modelos forem bem formulados poderão vir a ser 

considerados uma importante ferramenta no processo de tomada de decisão, 

possibilitando a comparação entre os diversos cenários e consequentemente fazer a 

melhor escolha. 

Uma forma de avaliação do desempenho de medidas, quer estruturais quer não-

estruturais, mesmo antes da sua implementação, é a utilização de modelos hidrológicos 

e hidráulicos, através da aplicação de software, que realizam a modelação, sendo 

possível criar cenários e simular eventos hidrológicos, fazendo a avaliação das 

consequências da implementação de medidas de controlo de inundações. 

Agora no que respeita à modelação hidrológica, poder-se-á conjugar diferentes 

tipos de uso e ocupação do solo e obter os respetivos hidrogramas de forma a avaliar os 

efeitos da urbanização na formação do escoamento superficial.  

No estudo de Decina (2012), para determinar a precipitação efetiva na bacia em 

estudo, foi utilizado o método SCS Curve Number, por sua vez a transformação chuva-
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vazão foi feita através do hidrograma unitário do SCS. Quanto ao método SCS Curve 

Number, este tem como base a atribuição do coeficiente Curve Number (CN) das sub-

bacias para cada cenário. Relativamente à transformação chuva-vazão, esta deriva do 

cálculo do tempo de concentração2 de cada sub-bacia, parâmetro este que depende de 

variáveis como o comprimento do talvegue (linha de intersecção dos planos de duas 

encostas, onde correm linhas de água), o seu declive e a fração de área da bacia coberta 

com vegetação. De referir que para análise da Tabela 4.1 e relativamente à comparação 

dos cenários, se pode concluir que quanto maior o valor do tempo de concentração 

melhor para o processo de drenagem. 

A Tabela 4.1 apresenta os tempos de concentração das diferentes sub-bacias para 

os diferentes cenários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Tempo de concentração é o tempo necessário para que toda a área da bacia contribua para o escoamento superficial na 

secção de saída, ou seja, é o tempo que a água da chuva demora a chegar à foz, desde o ponto mais afastado da bacia hidrográfica. 



Capítulo 4 - Análise de medidas de controlo de inundações: estudo de São Carlos 

56 

Tabela 4.1.Tempos de concentração de cada sub-bacia para os diferentes cenários. Fonte: Decina, (2012). 

 

Após obtenção destes dados, poderá ser utilizado o software HEC-HMS para 

calcular os hidrogramas de cada sub-bacia, considerando os tempos de retorno de 25, 50 

e 100 anos. Através da análise desses hidrogramas é possível verificar os picos de vazão 

para cada cenário no final da baia hidrográfica, ou seja, no nó 16. 

Tabela 4.2. Valores de vazão máxima em m³/s. Fonte: Decina, (2012). 
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4.4. Análise dos cenários 

Cenário 2 – Da análise dos resultados do Cenário 2, que retrata a futura ocupação 

da bacia hidrográfica com as atuais diretrizes presentes no PDM-SC, podemos concluir 

que estas não são suficientes para evitar a ocorrência de inundações na bacia 

hidrográfica em estudo. Assim sendo é notória a necessidade da formulação de novas 

diretrizes ou de outros mecanismos reguladores do uso e ocupação do solo. Os 

resultados deste cenário permitem também, uma melhor comparação e compreensão dos 

cenários 3, 4, 5 e 7, visto estes terem as mesmas diretrizes de uso e ocupação do solo, 

acrescidas de medidas estruturais (Cenário 3), medidas não-estruturais (Cenário 4), ou a 

presença simultânea das duas (Cenário 5). 

Cenário 3 – A partir da observação do Cenário 3 e fazendo uma comparação com 

o 2, é clara a diminuição dos valores de pico de vazão Esta situação deve-se ao efeito 

dos reservatórios de detenção, isto é, às medidas estruturais sugeridas no PDDUAS-SC. 

De referir também que este cenário apresenta valores de pico de vazão elevados, quando 

comparados com o Cenário 1. Esta situação confirma que as medidas estruturais apenas 

resolvem problemas pontuais, devendo-se evitar considera-las como solução definitiva 

contra inundações. 

Cenário 4 – Este cenário teve em conta as medidas não estruturais propostas por 

Alves (2005), e simuladas por Boldrin (2005). Da sua análise pode-se verificar um 

decréscimo no pico de vazão relativamente ao Cenário 2, porém quando comparado 

com o Cenário 3 apresentam pior desempenho. Tal situação é justificada pelo avançado 

grau de urbanização da bacia, impermeabilizando-a, só podendo aplicar tais medidas às 

zonas da bacia ainda em urbanização. 

Cenário 5 – Este cenário foi o que apresentou melhores resultados, ou seja, 

menor valor de pico de vazão (visto o Cenário 7 ser apenas um cenário hipotético). Da 

análise deste cenário é percetível que a utilização simultânea de medidas não estruturais 

- para as zonas ainda por urbanizar, com medidas estruturais - para a resolução de 

problemas pontuais, é a melhor prática para o controlo de inundações. Tal perceção 

indica que através de uma correta associação, ou seja, adoção conjunta e de modo 

sincronizado destes dois tipos de medidas, podem levar a melhores resultados no 

combate aos danos provocados por inundações. De salientar que uma melhor interação e 
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sincronização entre medidas estruturais e não-estruturais ainda poderia conduzir a 

melhores resultados. 

Cenário 6 – Com a análise dos valores de vazão de pico de cada cenário, poder-

se-á concluir que o que apresenta piores resultados, ou seja, um valor de vazão de pico 

mais elevado, é o Cenário 6. Esta situação já era expectável, uma vez que este cenário 

resulta da urbanização completa da bacia hidrográfica do Córrego do Gregório, sem 

qualquer regulação ou diretriz do uso e ocupação do solo. Isto significa que, tanto as 

zonas da bacia hidrográfica com cotas mais elevadas e mais afastadas da linha de água, 

como as zonas com cotas mais baixas e mais próximas dos cursos de água, estão 

ocupadas da mesma maneira. Através deste resultado, poderemos afirmar que o descaso 

da regularização do uso e ocupação do solo provoca um incremento da cheia natural. 

Cenário 7 – Este é um cenário apenas hipotético, ou seja, não é aplicável, uma 

vez que simula o resultado para a bacia hidrográfica em estudo, em que se considera, 

desde o início até ao fim da urbanização, as diretrizes presentes no PDM-SC, associadas 

às medidas não-estruturais sugeridas no estudo de Alves (2005). Através da observação 

dos resultados para este cenário, podemos constatar uma melhoria significativa dos 

valores de pico de vazão em relação a todos os cenários, o que atesta a eficiência das 

medidas não-estruturais. Da análise destes resultados, ilustra a importância de a 

drenagem urbana ser planeada anteriormente ao processo de urbanização, por forma a 

minimizar os dados e a conferir uma maior resiliência às cidades. Comparando os 

Cenários 4 e 7, que utilizam as mesmas diretrizes para uso e ocupação do solo e as 

mesmas medidas não-estruturais, reforça-se o conceito já exposto na presente 

dissertação, de que este tipo de medidas tem um caráter principalmente preventivo, visto 

não obterem o mesmo resultado quando aplicadas numa área já urbanizada e/ou com o 

processo de urbanização já adiantado. Assim sendo, este cenário serve principalmente 

para demonstrar a eficiência das medidas não-estruturais e ainda como seria a bacia do 

Córrego do Gregório se a sua drenagem urbana tivesse sido previamente planeada. 
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Figura 4.4. Topologia do sistema para os cenários 1, 2, 4, 6 e 7. Fonte: Decina (2012). 

 

Figura 4.5. Topologia do sistema para os cenários 3 e 5. Fonte: Decina (2012). 
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Decina (2012) recorreu ao programa HEC-RAS para proceder à simulação 

hidráulica3 para a bacia do Córrego do Gregório. Através da utilização deste software, o 

autor consegue simular o nível de água gerado, bastando para isso a introdução dos 

valores de pico de vazão, calculados anteriormente com a simulação hidrológica. Neste 

caso, como o trecho em análise é o trecho 6 (entre o Fórum e o Mercado Municipal), os 

valores de vazão de pico necessários são o do nó 13, o do nó 14, e ainda a contribuição 

da sub-bacia 14, valores que são apresentados de seguida na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3. Valores de pico de vazão para cada ponto da bacia hidrográfico considerados no estudo. 
Fonte: Decina (2012). 

 

No seu estudo, Decina (2012) criou ainda os mapas de inundação para o trecho 6, 

contando para este processo com o auxílio da extensão HEC-GeoRAS do software, em 

que é possível a sobreposição do nível de água com um modelo digital topográfico da 

área em estudo percebendo assim quais as áreas mais afetadas. Como exemplos destes 

mapas apresentam-se as Figuras 4.6, 4.7 e 4.8. 

                                                 
3 Para simplificar a modelação hidráulica, foi considerado um regime permanente de escoamento, ou seja, no qual a pressão 

e a velocidade num determinado ponto não variam com o tempo. 
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Figura 4.6. Mapa de inundação do trecho 6 para o cenário 2. Fonte: Decina, (2012). 

 

Figura 4.7. Mapa de inundação do trecho 6 para o cenário 5. Fonte: Decina, (2012). 



Capítulo 4 - Análise de medidas de controlo de inundações: estudo de São Carlos 

62 

 

Figura 4.8. Mapa de inundação do trecho 6 para o cenário 6. Fonte: Decina, (2012). 

Os cenários que apresentaram maiores manchas de inundaçao foram o 2 e o 6, o 

que comprova uma vez mais a importância de um bom planeamento da drenagem 

urbana para a cidade responder mais eficazmente ao fenómeno das inundações. 

O Cenário 5, apesar de apresentar valores de pico de vazão mais reduzidos, e 

consequentemente ser o cenário que apresenta menores manchas de inundação, ainda 

não consegue solucionar os problemas desta zona. Com a observação dos mapas deste 

cenário, podemos perceber que é de extrema importância a adoção de outras medidas 

não-estruturais, que proporcionem uma maior eficácia no combate a inundações. 

Graciosa (2010) reforça estas conclusões, pois no seu estudo simulou manchas de 

inundações ao longo de todo o Córrego do Gregório e foi esta zona que mais se 

destacou, devido às suas características topográficas, ou seja, é o local que apresenta 

valores de cotas mais baixos. A autora propõe sistemas de alerta e a criação de seguros 

de modo a oferecer uma convivência harmoniosa da população afetada, face ao 

fenómeno das inundações. 

Após a criação dos mapas de inundação, Decina (2012), calculou a área ocupada 

pela inundação, para cada cenário e com os diversos tempos de retorno, tornando assim 

mais fácil a análise e comparação entre os diferentes cenários. Estas áreas são a seguir 

apresentadas através da Tabela 4.4. 

Tabela 4.4. Área, em m², ocupada pelo mapa de inundação para cada cenário. Fonte: Decina, (2012). 
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4.5. Discussão dos resultados e recomendações 

Como referido anteriormente, o principal objetivo do estudo de Decina (2012) é a 

comparação de diversos cenários, que utilizam diferentes medidas para o controlo de 

inundações na bacia hidrográfica do Córrego do Gregório. Para a realização da 

comparação, o autor recorreu ao programa HEC-HMS para proceder à simulação 

hidrológica de modo a obter os hidrogramas de cada cenário e realizar a comparação 

entre os picos de vazão máximos. 

Em relação à simulação hidráulica, esta foi realizada com do programa HEC-RAS 

através do qual Decina (2012) gerou mapas de inundação dos diferentes cenários e 

comparou as respetivas áreas ocupadas pelas manchas de inundação. 

Através da comparação dos cenários, pode-se concluir que entre os cenários 

aplicáveis, o Cenário 5 é o que apresenta melhores resultados. Este cenário decorre da 

associação de medidas estruturais com não-estruturais, podendo verificar-se que este é o 

caminho a seguir pelos municípios, existindo a necessidade de uma busca da melhor 

interação entre estes dois tipos de medidas. 

As medidas estruturais, ou seja, os reservatórios de detenção, propostos pelo 

PDDUAS-SC, registaram uma considerável redução dos valores de pico de vazão, 

todavia não conseguiram resolver definitivamente todos os problemas de inundações. 

Visto estas medidas serem de difícil implementação e estarem associadas a altos custos, 

poder-se-á afirmar que devem ser encaradas apenas para resolver problemas pontuais, 

onde já se regista um elevado grau de urbanização, ou seja, serem de caráter corretivo. 
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Em relação à eficiência das medidas não-estruturais, pode-se afirmar, após a 

comparação dos Cenários 4 e 7, que estas produzem efeitos muito mais significativos se 

forem pensadas antes do processo de urbanização, consolidando assim um conceito já 

presente nesta dissertação de que as medidas não-estruturais apresentam um caráter 

preventivo. Assim sendo, os fracos resultados das medidas implementadas no Cenário 

4, justificam-se com o elevado grau de urbanização da bacia hidrográfica em estudo. 

Através dos estudos de Decina (2012) percebe-se a dificuldade de controlar a 

problemática das inundações, neste caso concreto no trecho entre o Fórum e o Mercado 

Municipal, pois como foi visto nos mapas de inundação, nenhum cenário foi capaz de 

pôr termo a este fenómeno. 

Estes resultados refletem a necessidade do estudo de outro tipo de medidas e de 

outro tipo de associação entre medidas estruturais e não estruturais, por forma a 

minimizar danos e promover uma harmoniosa convivência entre população e as 

inundações. 

Com a análise deste estudo torna-se também explícito que a abordagem 

preventiva, como a não ocupação, ou ocupação adequada do leito maior das linhas de 

água, pode apresentar resultados mais eficazes em comparação à adoção de medidas 

estruturais, de muito mais difícil e dispendiosa implementação. 

Por ultimo, Decina (2012) apresenta algumas recomendações para a resolução 

futura dos problemas da bacia hidrográfica do Córrego do Gregório: 

• Estabelecimento de uma rede de monitoramento hidrometeorológico na bacia do 

Córrego do Gregório e em outras bacias da área urbana de São Carlos; 

• Estudo de outras associações entre medidas estruturais e medidas não 

estruturais, considerando inclusive a possibilidade de desapropriações e 

desocupações e/ou substituição dos usos atuais para outros que convivam melhor 

com as inundações, como por exemplo: parques de lazer, jardins, campos 

desportivos, entre outros; 

• Avaliação dos prejuízos causados pelas inundações da área, com vista ao 

estabelecimento de uma relação custo – benefício para tomar decisões acerca de 
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desocupação e desapropriação de áreas críticas e substituição nessas áreas do 

uso e ocupação do solo; 

• Abordagem de medidas que façam o controlo na fonte do escoamento 

superficial, como pavimentos permeáveis, trincheiras de percolação nos lotes e 

telhados verdes. 
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Capítulo 5. Sistema de drenagem de águas pluviais: o caso do concelho 

da Maia 

5.1. Enquadramento 

O concelho da Maia insere-se na área Metropolitana do Porto e faz fronteira com 

os concelhos de Vila do Conde, Trofa, Santo Tirso, Valongo, Gondomar, Matosinhos e 

Porto. A Figura 5.1 elucida a referida zona geográfica. 

 

Figura 5.1. Mapa da zona geográfica do Concelho da Maia. 

Este município já foi afetado por inúmeros temporais sem vítimas mortais mas 

que causam avultados prejuízos materiais. Visto isto, tornou-se necessário a realização 

de um relatório, intitulado de “Plano Diretor de Águas Pluviais do Concelho da Maia 

(PDAP) ” 

De salientar que este concelho tem vindo a constituir um destino de eleição para a 

expansão da cidade do Porto, aumentando significativamente a sua população nos 

últimos anos, obrigando assim a criação de novas urbanizações que impermeabilizam 

uma grande área, favorecendo o acontecimento de cheias. Esta expansão deve-se 
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principalmente às suas excelentes características como a proximidade do Porto, as boas 

acessibilidades, o clima ameno e o relevo pouco acentuado. 

O “Plano Diretor de Águas Pluviais do Concelho da Maia (PDAP, 2007)” é um 

relatório elaborado pelo IHRH – Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos, com o 

objetivo de munir o concelho da Maia com um instrumento para consulta e apoio ao 

planeamento que possibilite definir de forma consistente e integrada, as ações mais 

sustentáveis e os investimentos necessários à progressiva mitigação dos atuais 

problemas provenientes de inundações, relacionados com a drenagem de águas pluviais, 

nas bacias hidrográficas do concelho da Maia, procurando encontrar o equilíbrio entre o 

desenvolvimento urbano e a melhoria das condições ambientais. 

O planeamento criterioso de drenagem de águas pluviais, articulando as diferentes 

competências municipais em matéria de ordenamento da rede hídrica e urbanística na 

vertente de drenagem pluvial reflete uma atitude de proteção dos recursos naturais, de 

prevenções e de mitigações de cheias e inundações e do desenvolvimento sustentável de 

um município. 

O PDAP do concelho da Maia constitui um documento estratégico de gestão 

municipal e um instrumento essencial para a planificação, a deteção e resolução de 

problemas relacionados com drenagem de águas pluviais nas bacias hidrográficas do 

concelho. O documento incide sobre toda a área do município, analisando o 

comportamento das linhas de água, bem como os fatores que intervêm na formação e 

modificação dos caudais de cheia. 

O relatório do plano define duas atividades relevantes que consistem no 

levantamento e cartografia dos sistemas de drenagem da rede primária de águas pluviais 

existentes e projetadas, bem como propostas de intervenção em zonas críticas 

prioritárias. Assim, o PDAP da Maia tem os seguintes objetivos: 

• Levantamento e cartografia dos sistemas de drenagem da rede primária de águas 

pluviais existentes e projetados; 

• Definição de propostas corretivas – propostas de intervenção em zonas críticas 

prioritárias; 

• Definição de propostas preventivas – linhas estratégicas de atuação, 

metodologias de dimensionamento e remodelação da regulamentação existente. 
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O levantamento de pontos críticos foi realizado através do contributo de inúmeras 

entidades, entre elas, juntas de freguesia do concelho da Maia, proteção civil, técnicos 

municipais, técnicos do Gabinete T.A.M., Lda. e reclamações de cidadãos residentes no 

concelho da Maia. 

Através da análise destes pontos críticos, foi possível identificar as principais 

causas que contribuem para o seu aparecimento. A Tabela 5.1, apresentada abaixo, 

resume as principais causas para o aparecimento de pontos críticos: 

Tabela 5.1. Principais causas para o aparecimento de pontos críticos Fonte: Plano Diretor de Águas 
Pluviais do Concelho da Maia, 2007 

Principais causas para aparecimento de pontos críticos 

Alteração da área impermeabilizada da bacia ou sub-bacia, devido à substituição da 
cobertura vegetal por áreas impermeáveis, ou pela eliminação de zonas de retenção 
natural; 

Estrangulamento das linhas de água ou do canal de escoamento através de pontes e 
passagens hidráulicas inadequadas; 

Alteração das condições de escoamento devido ao desvio e/ou canalização de trechos 
da linha de água – alteração do perfil longitudinal, da extensão, das margens e leito; 

Acumulação de detritos e de vegetação nas margens e leito das linhas de água, 
impedindo e obstruindo o escoamento; 

Ocupação de leitos de cheia com aterros e/ou construções; 

Assoreamento dos leitos das linhas de água; 

Indefinição do leito de linha de água e/ou margens sem consolidação; 

Inexistência de um sistema de drenagem de águas pluviais; 

Insuficiência ou inadequação da rede ou dos órgãos de drenagem de águas pluviais, 
traçado das redes demasiado extensas, existência de estrangulamentos na rede, 
aumento da área de influência do sistema sem ele estar devidamente dimensionado 
para isso, o que conduz a uma insuficiente capacidade de vazão; 

Concentração num dado local de descargas de águas pluviais; 

Assoreamento ou acumulação de detritos nos coletores e órgãos de drenagem; 

Inexistência de estruturas de retenção ou infiltração das águas das chuvas; 

Existência de descargas de águas residuais para os coletores pluviais e para as linhas 
de água. 



Capítulo 5 - Sistemas de drenagem de águas pluviais: o caso do concelho da Maia 

70 

A origem destes problemas está associada, na maioria das vezes, ao aumento da 

impermeabilização dos solos da área drenante contributiva, ou seja, quando os projetos 

de rede foram realizados, ignorou-se a futura ocupação e impermeabilização do solo da 

área drenante a montante. Este facto está diretamente ligado com o aumento dos caudais 

que obrigam a ampliação da rede de drenagem a jusante. Permanecendo esta rede 

subdimensionada, crescem as possibilidades de aparecimento de pontos críticos. 

Outro fator que está na origem dos problemas de mais difícil resolução é a 

inexistência de zonas de retenção naturais, ou de estruturas adequadas de infiltração. 

Efetivamente, este problema está muitas vezes na origem de situações de inundações 

descontroladas, pois ao substituir a cobertura vegetal por áreas impermeabilizadas, 

verifica-se uma grande diminuição de infiltrações no solo, originando o aumento do 

escoamento superficial, aumentando os caudais de cheia, provocando um incremento na 

velocidade de escoamento, e ainda aumentando a capacidade de transporte de resíduos. 

Assim sendo, os locais ficam mais vulneráveis à ocorrência de cheias e as suas 

estruturas, como pontes e passagens hidráulicas, que antes possuíam suficiente 

capacidade de escoamento, tornam-se inadequadas. 

De salientar, ainda, outros problemas frequentes devem-se ao estrangulamento das 

linhas de água, através de pontes e passagens hidráulicas mal dimensionadas, ou ao 

estreitamento do canal de escoamento. Este último está muitas vezes associado a erros 

de projetos, ou seja, à ocupação dos leitos de cheia com aterros e/ou construções. 

Por último, o transbordo de linhas de água de um rio ou de uma ribeira pode 

também ser provocado pela acumulação de resíduos e de vegetação indesejada nas suas 

margens, que acabam por dificultar ou mesmo impedir o normal escoamento de água, 

esta acumulação deve-se essencialmente à falta de manutenção e de limpezas regulares. 

5.2. Medidas corretivas e preventivas do concelho da Maia 

O problema das inundações, provenientes do transbordo dos rios, surge, quase na 

totalidade das vezes, devido à presença do Homem, das suas construções e atividades 

que se localizam nas zonas de influência das cheias. Pela ação humana, é possível 

aumentar ou diminuir localmente os valores dos caudais das cheias e a importância das 

inundações correspondentes. 
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Segundo Tucci (2003), esses valores são aumentados de forma mais ou menos 

sensível devido a: 

• Aterro para construção de vias de comunicação que interferem com os leitos de 

cheias dos rios e ribeiras; 

• Pontes e travessias que estrangulam a secção de vazão natural; 

• Urbanizações que se estabelecem nos leitos de cheia; 

• A impermeabilização que resulta de pavimentos e telhados. 

Por sua vez, podem ser reduzidos e/ou minimizados com: 

• Barragens de regularização de caudais; 

• Diques, ou seja, muros laterais de defesa de terrenos situados nas margens; 

• Adequada arborização das encostas; 

• Consolidação naturalizada das margens; 

• A criação de zonas de retenção. 

No passado, o combate a inundações era feito com base no conceito de escoar a 

água o mais rapidamente possível, o que aumentava a probabilidade de ocorrência de 

inundações a jusante, devido ao incremento dos caudais de ponta de cheia. Os 

problemas não ficavam por aí. Ao executar projetos com base neste conceito, era 

necessário ampliar a capacidade dos coletores e dos canais ao longo de todo o seu 

trajeto até um local onde o seu efeito não atingisse as populações. Estes projetos 

acarretavam custos economicamente insustentáveis, uma vez que poderiam custar até 

dez vezes mais do que o custo de amortecer o pico de cheia e diminuir o caudal para 

jusante através de uma retenção (Tucci, 2003). Assim sendo este é um conceito 

completamente ultrapassado ao nível dos países desenvolvidos. 

Ao longo dos últimos anos foram alteradas muitas linhas de água do concelho da 

Maia, com o objetivo de acelerar o escoamento de águas de cheias, drenar zonas 

húmidas para permitir as culturas agrícolas e favorecer a criação de áreas para a fixação 

de populações, esquecendo por completo aspetos a níveis culturais, sanitários, 

hidráulicos, ecológicos, paisagísticos e urbanísticos que hoje se percebe serem 

fundamentais para o aumento da resiliência e desenvolvimento sustentável de uma 

cidade. 
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O processo de urbanização sem qualquer critério ocupa áreas naturais de 

alagamento e atinge diretamente as funções naturais das linhas de água. Este processo 

leva à impermeabilização de pequenas bacias contribuintes, devido à ocupação com 

edificações habitacionais, industriais e vias de comunicação provocando a diminuição 

das áreas naturais de escoamento e de retenção, e aumentando a probabilidade de 

ocorrência de cheias para as mesmas chuvas que outrora não criavam nenhum tipo de 

impacto. 

As alterações do uso do solo, associados à crescente ocupação urbana e industrial 

e o consequente aumento das acessibilidades, introduziram grandes alterações nos 

sistemas fluviais de áreas adjacentes. Assiste-se hoje a uma progressiva artificialização 

das bacias hidrográficas urbanas, com consequentes alterações a nível do hidrograma de 

cheia, a intervenções de grande envergadura nos leitos e margens dos rios e ribeiras que 

alteram o regime de escoamento da linha de água, e a poluição e uso desregrado dos 

recursos hídricos que causam situações de difícil e onerosa recuperação. 

Perante todos estes problemas, verificados no concelho da Maia, são apresentadas 

de seguida propostas de intervenções corretivas e preventivas, medidas essas que já 

foram explicadas anteriormente nesta dissertação, de modo a mitigar as situações 

críticas detetadas. 

Relativamente às medidas corretivas, estas propostas de intervenção podem ser a 

diferentes níveis, nomeadamente: 

AP – intervenções na rede de drenagem de águas pluviais; 

EST – intervenções em estruturas existentes; 

LA  – intervenções em linhas de água; 

MAN  – intervenções de manutenção; 

EDU – intervenções de educação e sensibilização das populações; 

SAN – intervenções de saneamento. 

De seguida são desenvolvidos de forma sucinta os níveis referidos. 
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Intervenções na rede de drenagem de águas pluviais: 

AP1 – reformulação da rede de drenagem de águas pluviais. Esta deve ser 

encarada ao nível do sistema e não apenas localmente; 

AP2 – projeto e execução de sistemas de drenagem de águas pluviais; 

AP3 – execução de bacias de retenção ou modelação de terrenos de forma a 

construir zonas alagáveis sem impactes sobre as construções; 

AP4 – adotação de outras estruturas de infiltração. 

Intervenções em estruturas existentes: 

EST1 – remodelação de pontes e travessias. 

A remodelação deste tipo de infraestrutura deve ser equacionada quando se 

verifique uma desproporção acentuada entre a capacidade de escoamento de tal 

infraestrutura e os caudais afluentes. Em outros casos, ou mesmo complementarmente, 

deverá prever-se a hipótese de criação de áreas de retenção a montante; 

EST2 – reformulação de secção de passagens hidráulicas. 

A remodelação deste tipo de infraestrutura deve ser equacionada quando se 

verifique uma desproporção acentuada entre a capacidade de escoamento da 

infraestrutura e os caudais afluentes. Em outros casos, ou mesmo complementarmente, 

deverá prever-se a hipótese de criação de áreas de retenção a montante; 

EST3 – execução de bocas de entrada e de saída de passagens hidráulicas. 

As bocas de entrada e de saída de passagens hidráulicas devem adequar-se ao tipo 

de escoamento, devem ser acessíveis para manutenção e limpeza e devem ter adequada 

integração paisagística; 
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EST4 – execução de bacias de dissipação. 

Estas infraestruturas deverão ser ponderadas para minimizar os efeitos de erosão 

provocados pela acumulação de descargas de águas pluviais ou na presença de 

velocidades acentuadas; 

EST5 – reperfilamento de troços de arruamentos. 

A execução do reperfilamento de troços de arruamentos sugere-se em casos 

especiais, onde se verifique a existência de pontos baixos inadequados. Não se deve 

utilizar esta intervenção em casos onde o aumento da cota do arruamento possa criar 

efeitos de barreira e possa transferir o problema para montante; 

EST6 – desalojamento de edificado em leito de cheia. 

Dentro do economicamente viável e ponderando os vários fatores associados; 

EST7 – remoção dos aterros em leito de cheia; 

EST8 – fiscalização e correto licenciamento para evitar a existência de 

construções, nomeadamente anexos, sobre os leitos de cheia. 

Intervenções em linhas de água: 

LA1 – limpeza e desobstrução do leito de cheia e das margens da linha de água – 

remoção de detritos e vegetação infestante com recurso a técnicas e meios adequados de 

modo a proporcionar as melhores condições de escoamento. 

As intervenções de limpeza e desobstrução devem atender à preservação da 

cobertura vegetal não infestante (com funções benéficas na criação de habitats de aves e 

outros seres vivos que dão vida aos espaços ribeirinhos) e à manutenção de taludes para 

defesa contra a erosão; 

LA2 – desentubamento de trechos de linha de água. Ponderação de fatores 

hidrológicos, ambientais, sociais, económicos, paisagísticos e jurídicos; 

LA3 – estabilização das margens com recurso a técnicas adequadas; 

LA4 – reabilitação de trechos e linhas de água; 
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LA5 – desassoreamento de trechos da linha de água; 

LA6 – criação de áreas de recreio e lazer – associadas à valorização das áreas 

ribeirinhas e como aproveitamento das bacias de retenção. 

Intervenções de manutenção: 

MAN1 – limpeza e manutenção de sarjetas, valetas e sumidouros, associado à sua 

monitorização para deteção de zonas reincidentes; 

MAN2 – limpeza e manutenção periódicas de coletores pluviais e aquedutos; 

MAN3 – interdição/fiscalização de deposição de lixos e detritos e sua coleta. 

Intervenções de educação e sensibilização das populações: 

EDU1 – realização de campanhas de sensibilização das populações para não 

depositarem lixo nem abandonarem equipamentos (por exemplo colchões e frigoríficos) 

nas linhas de água, através de painéis informativos em lugares estratégicos (junto a 

pontes e locais de acesso a linhas de água), campanhas em escolas; 

EDU2 – mobilização das populações escolares em torno da defesa de espaços 

ribeirinhos. Desenvolvimento de campanhas de sensibilização da população que alertem 

para a necessidade de preservação dos sistemas fluviais e para a sua importância do 

ponto de vista ecológico e paisagístico. 

Intervenções de saneamento 

SAN1 – intersecção de descargas de águas residuais em coletores pluviais e na 

linha de água. 

No caso do concelho da Maia, obrigar aos concessionários das vias de 

comunicação o tratamento das águas pluviais provenientes da drenagem longitudinal 

dessas vias, uma vez que elas contêm materiais de composição química agressiva para o 

ambiente, como por exemplo óleos, combustíveis; 

SAN2 – implementação de sistemas de monitorização da qualidade da água, nas 

descargas em sistemas de drenagem, detetando a presença de materiais sólidos, 

alertando assim para a necessidade de manutenção e limpeza dos sistemas. 
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5.3. Problemas detetados e suas propostas de intervenção 

De seguida a Tabela 5.2 apresenta a tipificação dos problemas detetados, bem 

como as suas propostas de intervenção. 

Tabela 5.2. Tipificação dos problemas detetados e suas propostas de intervenção Fonte: Plano Diretor de 
Águas Pluviais do Concelho da Maia, 2007 

Tipificação dos problemas detetados e suas propostas de intervenção: 

Alteração da área 
impermeabilizada da 
bacia ou sub-bacia – 
substituição da 
cobertura vegetal por 
áreas 
impermeabilizadas 
e/ou supressão de 
zonas de retenção 
natural. 

AP3 – execução de bacias de retenção ou modelação de terrenos de forma a 
construir zonas alagáveis sem impactos sobre as construções. 

AP4 – adotação de estruturas de infiltração, com o recurso de poços e 
camaras absorventes, substituição de pavimentos por outros mais permeáveis, 
ou ainda trincheiras de percolação. 

LA6 – criação de áreas de recreio e lazer – associadas à valorização das áreas 
ribeirinhas e como aproveitamento das bacias de retenção. 

Estrangulamento das 
linhas de água, 
através de pontes e 
passagens hidráulicas 
inadequadas ou pelo 
estreitamento do 
canal de escoamento. 

EST1 – remodelação de pontes e travessias. 

EST2 – reformulação de secção de passagens hidráulicas. 

EST3 – execução de bocas de entrada e de saída de passagens hidráulicas. 

EST5 – reperfilamento de troços de arruamentos. 

LA2 – desentubamento de trechos de linha de água. Ponderação de fatores 
hidrológicos, ambientais, sociais, económicos, paisagísticos e jurídicos. 

LA3 – estabilização das margens com recurso a técnicas adequadas. 

LA4 – reabilitação de trechos e linhas de água. 

MAN3 – interdição/fiscalização de deposição de lixos e detritos e sua coleta. 

Alteração das 
condições de 
escoamento devido ao 
desvio e/ou 
canalização de 
trechos da linha de 
água – alteração do 
perfil longitudinal, da 
extensão, das 
margens e leito. 

LA2 – desentubamento de trechos de linha de água. Ponderação de fatores 
hidrológicos, ambientais, sociais, económicos, paisagísticos e jurídicos. 

LA3 – estabilização das margens com recurso a técnicas adequadas. 

LA4 – reabilitação de trechos e linhas de água. 
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Tabela 5.2. (cont.) Tipificação dos problemas detetados e suas propostas de intervenção Fonte: Plano 
Diretor de Águas Pluviais do Concelho da Maia, 2007 

Tipificação dos problemas detetados e suas propostas de intervenção: 

Acumulação de 
detritos e de 
vegetação nas 
margens e leito das 
linhas de agua, 
impedindo e 
obstruindo o 
escoamento dos 
caudais. 

LA1 - limpeza e desobstrução do leito de cheia e das margens da linha de 
água – remoção de detritos e vegetação infestante com recurso a técnicas e 
meios adequados de modo a proporcionar as melhores condições de 
escoamento. 

MAN3 – interdição/fiscalização de deposição de lixos e detritos e sua coleta. 

EDU1 – realização de campanhas de sensibilização das populações para não 
depositar lixo nem abandonar equipamentos (por exemplo colchoes e 
frigoríficos) nas linhas de água, através de painéis informativos em lugares 
estratégicos (junto a pontes e locais de acesso a linhas de água), campanhas 
nas escolas. 

EDU2 – mobilização das populações escolares em torno da defesa de espaços 
ribeirinhos. Desenvolvimento de campanhas de sensibilização da população 
que alertem para a necessidade de preservação dos sistemas fluviais e para a 
sua importância do ponto de vista ecológico e paisagístico. 

Ocupação de leitos de 
cheia com aterros 
e/ou construções. 

EST6 – desalojamento de edificado em leito de cheia. 

EST7 – remoção dos aterros em leito de cheia. 

EST8 – fiscalização e correto licenciamento para evitar a existência de 
construções sobre os leitos de cheia. 

LA3 – estabilização das margens com recurso a técnicas adequadas. 

LA4 – reabilitação de trechos e linhas de água. 

Assoreamento dos 
leitos das linhas de 
água. 

Leito de linha de 
agua indefinido e/ou 
margens sem 
consolidação. 

LA5 – desassoreamento de trechos da linha de água. 

LA3 – estabilização das margens com recurso a técnicas adequadas. 

LA4 – reabilitação de trechos e linhas de água. 

Inexistência de 
sistema de drenagem 
de águas pluviais. 

AP2 – projeto e execução de sistemas de drenagem de águas pluviais. 
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Tabela 5.2. (cont.) Tipificação dos problemas detetados e suas propostas de intervenção Fonte: Plano 
Diretor de Águas Pluviais do Concelho da Maia, 2007 

Tipificação dos problemas detetados e suas propostas de intervenção: 

Insuficiência ou 
inadequação da rede 
ou órgãos de 
drenagem de águas 
pluviais – insuficiente 
capacidade de vazão, 
existência de redes 
demasiado extensas, 
existência de 
estrangulamentos na 
rede, aumento da 
área de influência do 
sistema. 

AP1 – reformulação da rede de drenagem de águas pluviais, nomeadamente 
alteração de secção, reformular a rede no sentido do desmembramento de 
sistemas, ou em situações mais gravosas a reformulação de toda a rede. 

AP3 – execução de bacias de retenção ou modelação de terrenos de forma a 
construir zonas alagáveis sem impactes sobre as construções. 

AP4 – adotação de estruturas de infiltração, com o recurso de poços e 
camaras absorventes, substituição de pavimentos por outros mais permeáveis, 
ou ainda trincheiras de percolação. 

Concentração de 
descargas de águas 
pluviais. 

AP3 – execução de bacias de retenção ou modelação de terrenos de forma a 
construir zonas alagáveis sem impactes sobre as construções. 

EST4 – execução de bacias de dissipação. 

Assoreamento ou 
acumulação de 
detritos nos coletores 
e órgãos de 
drenagem. 

MAN1 – limpeza e manutenção de sarjetas, valetas e sumidouros, associado 
à sua monitorização para deteção de zonas reincidentes. 

MAN2 – limpeza e manutenção periódicas de coletores pluviais e aquedutos. 

Inexistência de 
estruturas de 
retenção ou 
infiltração da 
precipitação. 

AP3 – execução de bacias de retenção ou modelação de terrenos de forma a 
construir zonas alagáveis sem impactes sobre as construções. 

LA6 – criação de áreas de recreio e lazer – associadas à valorização das áreas 
ribeirinhas e como aproveitamento das bacias de retenção. 

Existência de 
descargas de águas 
residuais para os 
coletores pluviais e 
para as linhas de 
água. 

SAN1 – intersecção de descargas de águas residuais em coletores pluviais e 
na linha de água. 

SAN2 – implementação de sistemas de monitorização da qualidade da água. 

Após a apresentação e análise das medidas corretivas, de seguida são apresentadas 

e desenvolvidas as medidas preventivas. De referir, que também estas foram objeto de 

estudo, anteriormente nesta dissertação. 

Neste sentido e como já foi dito anteriormente, as cheias são resultados de 

diversas variáveis que o Homem não controla, nomeadamente a intensidade e duração 

das precipitações e a reação dos solos perante a presença de água. No entanto, as suas 



Capítulo 5 - Sistemas de drenagem de águas pluviais: o caso do concelho da Maia 

79 

ações, principalmente a impermeabilização de solos, que outrora eram áreas de 

cobertura vegetal, sem as devidas precauções e infraestruturas adequadas, introduzem 

alterações significativas no processo de escoamento superficial. A impermeabilização 

do solo é deveras importante para a ocorrência de cheias devido aos seguintes fatores: 

• Redução da infiltração da água das chuvas no solo; 

• Redução da capacidade de retenção da água; 

• Aumento da velocidade de escoamento devido à falta de atrito do solo, 

antecipando assim a ponta de cheia; 

• Aumento do coeficiente de escoamento, resultando assim um incremento do 

volume de cheia; 

• Aumento dos caudais como consequência da conjugação dos fatores 

anteriormente mencionados. 

O presente relatório faz referência a propostas preventivas, realçando que é neste 

tipo de medidas que os municípios mais devem apostar. 

Seguidamente (Tabela 5.3) apresentam-se as linhas estratégicas de atuação na 

conceção, reabilitação e dimensionamento de sistemas de drenagem de águas pluviais: 

Tabela 5.3. Principais linhas estratégicas para sistemas de drenagem de águas pluviais Fonte: elaboração 
própria, adaptado de Plano Diretor de Águas Pluviais do Concelho da Maia, 2007 

Principais linhas estratégicas para sistemas de drenagem de águas pluviais 

Criação de órgãos de retenção 
a nível do edifício, do 
loteamento e da área 
envolvente. 

Edifício - pequenos depósitos para utilização doméstica em rega. 

Loteamento - poços absorventes, trincheiras de percolação, 
pavimentos permeáveis. 

Área envolvente - bacia de retenção, modelação de solos. 

Medidas de retenção e/ou 
infiltração compensando a 
área a urbanizar ou 
impermeabilizar. 

Pequenos depósitos, trincheiras de percolação, pavimentos 
permeáveis, entre outros, de modo a não haver um incremento 
significativo do caudal de ponta de cheia devido à urbanização e 
impermeabilização. 

Os leitos de cheia não devem 
ser edificados. 

Criação de legislação proibindo a edificação no leito de cheia e 
demolição de edificado já existente, quando for economicamente 
viável. 
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Tabela 5.3. (cont.) Principais linhas estratégicas para sistemas de drenagem de águas pluviais Fonte: 
elaboração própria, adaptado de Plano Diretor de Águas Pluviais do Concelho da Maia, 2007 

Principais linhas estratégicas para sistemas de drenagem de águas pluviais 

Despoluição das linhas de 
água. 

Operações de limpeza e manutenção periódicas, procedendo-se à 
detenção, intersecção e tratamento dos efluentes e de resíduos 
domésticos e industriais atualmente descarregados nas linhas de 
água. 

Manutenção a céu aberto das 
linhas de água. 

Manter a céu aberto as linhas já existentes e as que se encontram 
canalizadas devem ser desentubadas tanto quanto possível. 

Manutenção do traçado 
natural das linhas de água e 
encarando-as como mais-
valias. 

Implementação de uma política de ordenamento territorial que 
privilegie os sistemas fluviais em áreas urbanas como elemento de 
valorização. Deve procurar-se inverter o processo de 
artificialização das linhas de água e efetuar esforços no sentido da 
sua renaturalização. 

Os sistemas de drenagem de 
águas pluviais e residuais 
devem ser separados. 

Por razões ambientais, técnicas e económicas, a drenagem de 
águas pluviais deverá ser independente da drenagem de águas 
residuais. 

As intervenções corretivas 
devem ter uma visão geral do 
sistema de drenagem. 

As intervenções corretivas não devem ser encaradas como 
“remendos”, transferindo assim os problemas para montante ou 
jusante. Estas intervenções devem focar-se na origem do problema 
e serem aproveitados para a verdadeira reabilitação do sistema. 

Monitorização dos sistemas de 
drenagem e manutenções 
periódicas. 

Com a adequada monitorização e manutenção dos sistemas de 
drenagem de águas pluviais pode proporcionar a deteção 
antecipada dos problemas e evitar a rotura dos órgãos. 

Ações educativas. 

As populações devem ser sensibilizadas e “educadas” 
relativamente à preservação dos sistemas fluviais, através, como 
por exemplo da implementação de educação de sensibilização 
ambiental no sentido preservar a linha de água e evitar o uso da 
mesma como vazadouro de detritos. 

5.4. Discussão compreensiva dos estudos de caso: São Carlos versus Maia 

Na Tabela 5.4 apresenta-se, sugeridos quer pela revisão da literatura, quer pela 

análise dos estudos de caso, o indicador e o respetivo parâmetro de resiliência perante o 

fenómeno das inundações, para de seguida se enumerar uma checklist incluindo as 

principais medidas com o objetivo de reduzir o risco de inundações. 

Tabela 5.4. Indicador e parâmetro de resiliência perante o fenómeno das inundações. 

Indicador e parâmetro 

Indicador Drenagem pluvial 

Parâmetro Redução do risco de inundação 
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Objetivo, Contexto e Análise de medidas 

Como dito ao longo desta Dissertação, as precipitações de hoje em dia são cada 

vez mais longas, intensas e com períodos de retorno cada vez menores. Visto isto, foi 

criado um parâmetro com objetivo de reduzir o risco de inundações das cidades, 

tentando prevenir, minimizar e mitigar os prejuízos e impactes causados por elas. 

Os riscos de inundações têm vindo a intensificar-se em zonas urbanas, devido à 

diversidade de usos e ocupações do solo, dada a existência de grandes área 

impermeabilizadas que alteram de maneira decisiva as condições naturais de 

escoamento. Fatores como a insuficiência ou sobrecarga da rede de drenagem, 

obstrução e cobertura das linhas de água, ocupação de leitos e margens por construções, 

entre outros, também contribuem para o agravamento das condições de risco de 

inundações. 

Para a redução dos prejuízos e impactes das inundações é prática corrente a 

ponderação de dois tipos de medidas as estruturais e não estruturais. Estas medidas 

visam a gestão integrada das águas pluviais no meio urbano, tendo como objetivo o 

controlo das águas pluviais, promoção da infiltração, detenção e retenção, tendo em 

vista a prevenção dos riscos de inundações e, com isso, uma melhoria das condições 

ambientais, da qualidade de vida e da paisagem, tornando assim a cidade mais resiliente 

a este fenómeno. Portanto, para que uma cidade se torne mais resiliente a este 

fenómeno, são apresentadas soluções práticas e eficientes para o melhor aproveitamento 

das áreas de risco, o que possibilitará uma melhor qualidade de vida no meio urbano. 

Perante tudo isto, torna-se cada vez mais importante e urgente, por parte das cidades, a 

implementação de uma política de educação ambiental e a elaboração de um plano 

diretor que vise o controlo de inundação no meio urbano. De referir que cada cidade 

deverá estabelecer um plano próprio e adequado aos seus problemas específicos. 

De seguida é apresentada a Tabela 5.5 na qual se enumera diferentes medidas que 

permitem auxiliar os municípios a diminuir/mitigar o seu risco de inundações, tornando-

as cidades mais resilientes. De acordo com estudos analisados, constata-se que a 

conjugação das seguintes medidas apresenta melhores resultados. De realçar, ainda, que 

devido à subjetividade das medidas, bem como o facto de cada cidade ter problemas 
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específicos não se poderá afirmar que uma medida é melhor em detrimento de uma 

outra, uma vez que “cada caso é um caso”.  
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Tabela 5.5. Lista de verificação das medidas não estruturais e estruturais. 

Lista de verificação de medidas não estruturais e estruturais 

Não Estruturais Município 

1. Mapeamento e zoneamento de áreas inundáveis.  

2. Aumento da área permeável nos lotes.  

3. Legislação do uso e ocupação do solo (nomeadamente em áreas de 
amortecimento de cheias, terrenos com grandes declives, entre outras). 

 

4. Rede de monitoramento hidrometeorológico da bacia hidrográfica e 
operações de limpeza. 

 

5. Sistemas de previsão e alerta de cheias.  

6. Criação de seguros contra prejuízos causados por inundações.  

7. Aposta na Educação Ambiental (campanhas de sensibilização das 
populações). 

 

8. Planeamento dos sistemas de drenagem e controlo dos impactes, 
considerando a bacia hidrográfica como um todo. 

 

9. Aproveitamento de áreas ribeirinhas para uso recreativo, desportivo ou 
paisagístico. 

 

Estruturais 

10. Implantação de reservatórios de retenção ou detenção.  

11. Utilização de dispositivos de infiltração como por exemplos 
pavimentos permeáveis, trincheiras de percolação ou filtros de areia. 

 

12. Implantação de drenos.  

13. Utilização de telhados verdes.  

14. Criação de jardins.  

15. Estabelecimento de bacias de retenção.  

16. Construção de diques.  

17. Criação de Polders.  

18. Construção de calhas de largura variável.  

19. Construção de canais de desvio.  

20. Utilização de soleiras.  
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Note-se que a interpretação plena da informação que consta na Tabela 5.5, relativa 

ao checklist das principais medidas, deve ser acompanhada da leitura das medidas 

estruturais e não estruturais, que podem ser consultadas no Capítulo III, no ponto 

designado por “As práticas sustentáveis de proteção, mitigação e prevenção de 

inundações - medidas estruturais e não estruturais”. 

De seguida é apresentada a Tabela 5.6, na qual se faz uma comparação relativa às 

medidas não estruturais e estruturais, que de alguma forma constam nos estudos de 

caso. 
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Tabela 5.6. Análise comparativa dos estudos de caso das cidades São Carlos e Maia  

Checklist das principais medidas com vista à redução do risco de inundação 

Não Estruturais São Carlos Maia 

1. Mapeamento e zoneamento de áreas inundáveis.   

2. Aumento da área permeável nos lotes. ����  

3. Legislação do uso e ocupação do solo (nomeadamente em áreas de 
amortecimento de cheias, terrenos com grandes declives, entre outras). ���� ���� 

4. Rede de monitoramento hidrometeorológico da bacia hidrográfica e 
operações de limpeza.  ���� 

5. Sistemas de previsão e alerta de cheias.  ���� 

6. Criação de seguros contra prejuízos causados por inundações.   

7. Aposta na Educação Ambiental (campanhas de sensibilização das 
populações). 

 ���� 

8. Planeamento dos sistemas de drenagem e controlo dos impactes, 
considerando a bacia hidrográfica como um todo. 

���� ���� 

9. Aproveitamento de áreas ribeirinhas para uso recreativo, desportivo 
ou paisagístico. 

���� ���� 

Estruturais São Carlos Maia 

10. Implantação de reservatórios de retenção ou detenção. ���� ���� 

11. Utilização de dispositivos de infiltração como por exemplos 
pavimentos permeáveis, trincheiras de percolação ou filtros de areia. 

 ���� 

12. Implantação de drenos.   

13. Utilização de telhados verdes.   

14. Criação de jardins. ����  

15. Estabelecimento de bacias de retenção.  ���� 

16. Construção de diques.   

17. Criação de Polders.   

18. Construção de calhas de largura variável.  ���� 

19. Construção de canais de desvio.   

20. Utilização de soleiras.   
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Em termos de interpretação da tabela de avaliação sumária, deve-se ter em 

consideração que um sinal (�) não configura necessariamente uma situação ótima, mas 

uma condição que foi considerada pelo menos satisfatória, tendo em conta a 

complexidade do fenómeno, isto é, relativamente aos sinais de avaliação das medidas, 

para as duas cidades alvos de comparação, não quer dizer que pelo simples facto de 

constar na tabela acima o sinal (�), uma cidade tenha a situação ideal, porém, revela 

algum tipo de preocupação com a referida medida. Por sua vez a ausência de sinal 

significa que a cidade não utiliza esse tipo de medida, ou pelo menos não a mencionou, 

para combater o fenómeno das inundações. 

No estudo de caso da cidade de São Carlos, verifica-se uma preocupação no que 

respeita às medidas não estruturais nomeadamente: aumento da área permeável nos 

lotes; legislação do uso e ocupação do solo (nomeadamente em áreas de amortecimento 

de cheias, terrenos com grandes declives, entre outras); planeamento dos sistemas de 

drenagem e controlo dos impactes, considerando a bacia hidrográfica como um todo e 

aproveitamento de áreas ribeirinhas para uso recreativo, desportivo ou paisagístico, 

podendo-se concluir que são estas as medidas consideradas preponderantes na 

prevenção do fenómeno das inundações. Perante estas medidas verifica-se que é dada 

especial atenção à averbação da reserva legal nas áreas ainda não ocupadas, com vista a 

assegurar de forma sustentável o aproveitamento dos recursos naturais, procurando a 

conservação e a reabilitação dos sistemas ecológicos e ainda promover a conservação da 

biodiversidade, salvaguardando desta forma a fauna e flora original. 

Por sua vez, já como ações corretivas, isto é medidas estruturais, considerou-se 

pertinentes a implantação de reservatórios de retenção ou detenção e a criação de jardins 

de maneira a que um terço das áreas públicas tenha a designação de Áreas Verdes. 

Relativamente ao outro estudo de caso, no concelho da Maia, são mencionadas 

recorrentes situações críticas face à dinâmica urbana e a novas intervenções. Pode-se 

verificar genericamente uma maior implementação de medidas, comparativamente ao 

estudo anterior. Em relação às medidas não estruturais são implementadas: legislação do 

uso e ocupação do solo (nomeadamente em áreas de amortecimento de cheias, terrenos 

com grandes declives, entre outras); rede de monitoramento hidrometeorológico da 

bacia hidrográfica e operações de limpeza; sistemas de previsão e alerta de cheias; 

aposta na Educação Ambiental (campanhas de sensibilização das populações); 
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planeamento dos sistemas de drenagem e controlo dos impactes, considerando a bacia 

hidrográfica como um todo; aproveitamento de áreas ribeirinhas para uso recreativo, 

desportivo ou paisagístico. Podendo-se concluir que existe uma preocupação na 

implementação de medidas preventivas. No que diz respeito a medidas estruturais, neste 

concelho, são sugeridas as seguintes: implantação de reservatórios de retenção ou 

detenção; utilização de dispositivos de infiltração como por exemplos pavimentos 

permeáveis, trincheiras de percolação ou filtros de areia; estabelecimento de bacias de 

retenção e construção de calhas de largura variável. 
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Capítulo 6. Conclusões e Sugestões de Investigação Futura 

Nesta dissertação aprofundou-se o conceito de resiliência, fazendo a sua 

integração e o seu paralelismo com o conceito de sustentabilidade, utilizando ambos os 

conceitos-chave para planear estratégias mitigadoras, com vista à diminuição dos riscos 

para o ambiente urbano e explorando medidas para melhorar o seu equilíbrio através de 

um planeamento urbano responsável. Também, se aprofundou a compreensão relativa a 

cidades resilientes, com foco no contexto de sustentabilidade, procurando formas para 

tornar as cidades mais sustentáveis e resilientes, ou seja mais inteligentes no modo 

como se enquadram com o meio ambiente e como interagem com a natureza. 

Pretendeu-se, ainda, dar uma contribuição de natureza conceptual acerca dos 

aspetos relacionados com a vulnerabilidade sócio ambiental, com a redução de riscos de 

desastres e com a construção da resiliência e as suas relações com o desenvolvimento 

sustentável. Para além do interesse intrínseco do tema, esta investigação pretendeu 

contribuir para o aumento do conhecimento acerca de uma área tão importante, e 

pertinente na atualidade, mas com tanto ainda por investigar em Portugal. Para além do 

mais, sendo o nosso país tão sensível e vulnerável a consideráveis riscos naturais, como 

sismos, inundações ou até às alterações climáticas 

Devido à complexidade dos fenómenos naturais, a escolha recaiu concretamente 

na análise das inundações. Tal escolha deveu-se, essencialmente, à sua crescente 

frequência e intensidade, bem como às suas graves consequências a diversos níveis. 

Assim, pretendeu-se preconizar uma série de medidas de prevenção e mitigação, isto é, 

não estruturais e estruturais, que possam contribuir para a redução do impacte ambiental 

nas cidades, permitindo uma melhor adaptação face a inundações. 

Após a análise dos dois estudos de caso, percebeu-se que existe uma preocupação 

na implementação de ambas as medidas, porém conclui-se que talvez devido ao facto de 

ausência de planos que visem as melhores estratégias de associação das medidas 

preventivas e corretivas, atualmente a generalidade das cidades continuam a sofrer 

graves sequelas decorrentes deste fenómeno. 

Decorrentes da revisão da literatura e da análise dos dois estudos de caso, foi 

possível estabelecer um indicador e um parâmetro relativos às inundações, bem como 
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apresentar uma checklist que inclui as melhores medidas na tentativa da redução do 

risco de inundações. 

De salientar que como em qualquer investigação, também esta tem limitações, 

estando condicionada à escolha dos próprios estudos de caso. Por outro lado, também se 

deve realçar um fator bastante positivo que foi a total isenção por parte do investigador, 

uma vez que não tinha qualquer ideia pré concebida sobre o assunto. 

Devido à natureza destes fenómenos, mais concretamente as inundações, bastantes 

questões ficam em aberto, podendo constituir interessantes tópicos para investigação 

futura, como por exemplo tentar perceber se, em geral, as cidades apostam cada vez 

mais nas medidas de caráter preventivo visto estas estarem associadas a menores custos 

e na sua ampla preocupação com área afetada, ao invés de medidas corretivas, que para 

além de serem mais onerosas e mais direcionadas a resolverem somente problemas 

locais e pontuais, podendo transferir os pontos críticos geralmente para jusante. Outro 

tópico que poderá ser pertinente para uma investigação futura será a utilização de uma 

métrica capaz de quantificar a importância de cada uma das medidas que constam da 

checklist proposta nesta Dissertação, uma vez que essa métrica poderá permitir perceber 

o nível de importância da respetiva medida. De referir, porém, a questão da 

subjetividade das mesmas, o que se terá obrigatoriamente de ter em conta as 

características próprias da cidade em questão. 

Em suma, sugere-se a elaboração, por parte de cada cidade afetada ou em risco, de 

um Plano Diretor de Drenagem de Águas Pluviais, detetando e analisando os seus 

principais pontos críticos, e propondo a associação das melhores medidas, com vista à 

prevenção e mitigação dos danos causados por inundações, uma vez que mesmo na 

atualidade, são poucas as cidades que apostam neste tipo de planos. 
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