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Ao longo dos séculos, muitos foram os eventos destrutivos que
assolaram a Região Autónoma da Madeira, destacando-se pelo
impacto no território, as aluviões. Em consequência de uma
intensa precipitação num curto espaço de tempo, cheias rápidas e
deslizamentos em massas ocorreram um pouco por toda a Região,
deixando, um elevado rastro de destruição.
Quanto ao futuro, os estudos sobre as alterações climáticas preveem
eventos meteorológicos excepcionais, ainda mais fortes e frequentes,
para as quais a Madeira e os Madeirenses têm de estar preparados.
Estudando o passado mas especialmente visando o futuro, a Região
Autónoma da Madeira tem implementado um conjunto diverso de
estratégias para mitigar vindoiros acontecimentos extremos.
As medidas estruturais e não estruturais que foram implementadas,
associadas a uma forte disseminação de uma cultura de proteção
civil por toda a população, as quais devem continuar a nortear
a política regional naquilo a que diz respeito à proteção das
populações e dos seus bens, tornam certamente a Madeira, uma
Região mais Resiliente.
Foi sob o lema MADEIRA REGIÃO RESILIENTE que se pretendeu
colocar a comunidade cientifica, os agentes de proteção civil,
os órgãos de decisão regionais e locais e a população em geral, a
refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes provocadas pela
manifestação de riscos e, em particular, de aluviões, aprendendo
com o passado para melhor preparar o futuro.
O XIII Encontro Nacional de Riscos é também a forma de assinalar o
38.º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e de enaltecer
todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuem para
a proteção e para o socorro de todos aqueles que fazem da Madeira
e o Porto Santo a sua casa.
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p r e f á ci o

A dimensão insular do Arquipélago da Madeira, a que se junta o seu afastamento
do Continente e o seu território de orografia acidentada, associada a uma pressão
urbana considerável e sujeita a eventos meteorológicos excecionais, potenciados
pelas alterações climáticas, obriga a dotar a Região Autónoma de Madeira de meios
de primeira e segunda intervenção capazes de oferecer uma resposta imediata às
populações, quando expostas às adversidades do clima e das suas consequências
sobre o território, bem como a sustentar as operações ao longo do tempo.
Este isolamento atlântico, moldou de uma forma muito significativa o
carácter dos Madeirenses, a forma de ocupação do território e a perceção sobre o
mesmo. São muitas as catástrofes registadas que assolaram a Região desde o seu
povoamento, no século XVI, ceifando vidas e destruindo bens. Essa quase rotina,
é intrínseca na maneira de ser e de estar do “ilhéu”, que, por um lado, respeita
e teme a Natureza, mas, por outro, lhe confere a força e a interajuda necessárias
para enfrentar as adversidades e se reerguer sempre e novamente, quando sujeito
a estas recorrentes vicissitudes.
Nesse contexto e “roubando-o” aos princípios da Física, surge o conceito de
Resiliência, que em muito caracteriza a atitude do Madeirense, no seu modo de
vida, de como moldou o seu território, tão belo como agreste, e resiste e volta a
moldá-lo sempre que uma nova catástrofe natural se abate sobre si, a sua família e
os seus bens.
Assim, para a salvaguarda de todos é fundamental determos profissionais
bem capacitados e apetrechados para uma resposta eficaz e adequada às inúmeras
situações de emergência e de socorro, com que se deparam no teatro de operações,
mas essencialmente acresce a premente necessidade da difusão de uma cultura de
proteção civil junto de toda a sociedade civil.
Cada um de nós é, de per si, um agente de proteção civil. Para este efeito
contribui o fomento de uma permanente comunicação entre as instituições
responsáveis pela resposta ao socorro e à emergência, recorrendo a todos os meios
que temos ao nosso alcance a fim de fazer chegar a informação à população, seja
ela residente ou visitante. Visando este largo objetivo tem sido necessário adequar
7

a comunicação a todas as faixas etárias, pelo que se recorre a jornais e TV; jogos
de realidade virtual; sistemas de aviso, através de SMS; desenvolvimento de App’s;
simpósios e reuniões, etc.
É com esta missão ampla de comunicar o esforço efetuados por todos
os madeirenses em moldar a Região e resistir aos episódios disruptivos que
nesta ciclicamente emergem, que surge o interesse de, em parceria com a
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, promover um
encontro sobre a Resiliência da Região.
Passada uma década sobre a última grande aluvião que assolou a Ilha da Madeira,
importa promover um debate alargado entre a Ciência e a Tecnologia, a Academia
e a Comunidade Educativa, os profissionais de Proteção Civil e a Sociedade Civil.
Cada um terá certamente a sua visão sobre o tema, pois todos os que viveram
situações de catástrofe têm uma história para contar.
Aprender com o passado, compreender as medidas estruturais e não estruturais
que foram implementadas, são formas de consolidar atitudes futuras e que tornarão
a Região Autónoma da Madeira, uma Região mais Resiliente.
José Miguel da Silva Branco
Vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
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Resumo: Atualmente, mais importante que assegurar a resistência de um
aglomerado urbano a um eventual invasor, importa garantir a sobrevivência a catástrofes naturais das infraestruturas críticas que garantem
a salubridade das condições de vida nesse aglomerado, a mobilidade
dos habitantes e o abastecimento de bens essenciais. Em rigor, face
ao carater aleatório destas solicitações, pretende-se que, uma vez
terminadas essas solicitações extremas, eventuais estragos causados
pelas mesmas não impeçam o restabelecimento, em tempo útil, das
atividades normais da população. Nesta comunicação apresentam-se
ferramentas e procedimentos para avaliação do risco associado a infraestruturas críticas com um viés para o controlo de cheias urbanas
e de infraestruturas de transporte marítimo.
Palavras‑chave: Infraestruturas críticas, resiliência, avaliação do risco.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54942-9-3_9_8

Abstract: Nowadays, more important than ensuring that an urban agglomeration
can resist a possible invader, we must guarantee that the critical
infrastructure that ensures salubrious living conditions in that
agglomeration, the mobility of the inhabitants, and the supply of
essential goods can survive natural disasters. Strictly speaking, given the
random nature of these extreme events, it is intended that once these
are over, none of the damage caused will compromise the restoration
of normal activities in the short term. This paper presents tools and
procedures for assessing the risk associated with critical infrastructure
systems, with a bias towards those for urban flood control and for
maritime transport.
Keywords: Critical infrastructure, resilience, risk evaluation.

Introdução
A concentração das populações em aglomerados urbanos levou à necessidade de
criação de um conjunto de infraestruturas, usualmente designadas por infraestruturas
críticas, que garante não só a salubridade das condições de vida nesses aglomerados redes de abastecimento de água potável e de drenagem de águas residuais domésticas
e pluviais - mas também a mobilidade dos habitantes e o abastecimento de bens
essenciais à sobrevivência das populações - redes de estradas, aeroportos e portos.
Atualmente, mais importante que assegurar a resistência do aglomerado
urbano a um eventual invasor, importa garantir a sua sobrevivência a catástrofes
naturais, por exemplo, acontecimentos meteorológicos extremos, deslizamento de
encostas, terramotos e erupções vulcânicas. Em rigor, face ao carater aleatório destas
solicitações, que pode tornar proibitiva a definição de uma solução capaz de resistir
a tudo, pretende-se que, uma vez terminadas essas solicitações extremas, eventuais
estragos causados pelas mesmas não impeçam o restabelecimento, em tempo útil,
das atividades normais da população.
Embora esta capacidade para voltar a funcionar de forma aceitável dependa da
própria organização social dos aglomerados urbanos, há componentes fundamentais
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que resultam de contributos da engenharia. Pretende-se com esta comunicação
rever o enquadramento da gestão de risco definido em normas internacionais, bem
como as ferramentas e procedimentos disponíveis para avaliação do risco associado
a infraestruturas críticas. Apresentar-se-ão exemplos ao nível de projeto, operação e
manutenção de infraestruturas com um viés para o controlo de cheias urbanas e de
infraestruturas de transporte marítimo.
Depois de uma brevíssima revisão de conceitos relacionados com a gestão de
risco, apresentar-se-á a redução de riscos associados a catástrofes introduzindo a
ideia da resiliência de serviços de infraestruturas. No capítulo seguinte, tecem-se
alguns comentários sobre alterações climáticas a que se segue um capítulo sobre
cheias em meios urbanos, onde se descreve algumas práticas para redução do
escoamento resultante da precipitação e se apresenta os pontos principais do plano
geral de drenagem de Lisboa. Antes do capítulo de conclusão, faz-se uma breve
descrição de riscos em zonas costeiras e portuárias.
O objetivo desta comunicação é evidenciar o papel da Engenharia Civil na
construção da resiliência do território e da população.

Gestão do risco
A NP ISO 31000:2018, IPQ (2018), é a tradução realizada em Portugal da
norma ISO 31000 desenvolvida pelo Comité Técnico ISO/TC 262 Risk Management
no âmbito da revisão da primeira edição desta norma publicada em 2009. Ela fornece
indicações sobre a forma como as empresas e as instituições podem incorporar o
processo de decisão com base no risco na governação, planeamento, gestão, reporte,
políticas, valores e cultura de uma organização. Trata-se de um sistema aberto, baseado
em princípios, que permite a aplicação desses princípios no contexto organizacional.
Nessa norma existe um esquema triangular semelhante ao apresentado (fig. 1) em
que no vértice superior se encontram os princípios a observar para tornar a gestão
do risco efetiva e no vértice inferior esquerdo se tem o enquadramento da gestão
do risco, que irá assegurar a gestão do risco de forma efetiva, eficiente e coerente
através da organização.
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Fig. 1 - Relações entre os princípios, o enquadramento e o processo da gestão do risco
(Fonte: Adaptado de IPQ 2018).
Fig. 1 - Relationships between risk management principles, framework and process
(Source: Adapted from IPQ 2018).

No vértice inferior direito tem-se o processo genérico da gestão do risco.
Ao estabelecer o contexto, a organização enuncia os seus objetivos, define os
parâmetros externos e internos que devem ser levados em conta na gestão do risco
e estabelece o alcance e os critérios do risco para o restante processo. No contexto
externo, a engenharia pode contribuir para a definição dos forçadores chave, bem
como das tendências, com impacto nos objetivos das organizações. Aqui podem
incluir-se os chamados fenómenos naturais (e os efeitos das alterações climáticas)
que são normalmente utilizados na verificação da segurança de estruturas.
O papel da engenharia será também de relevo na definição dos critérios de risco,
uma vez que os fatores a considerar incluem
•

A natureza e tipos de causas e consequências que podem ocorrer e como vão
ser medidos;

•

Como se define a verosimilhança ou probabilidade;

•

A(s) escala(s) temporal(ais) da verosimilhança e/ou das consequências;

•

Como se vai determinar o nível de risco;
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•

Se combinações de múltiplos riscos devem ser levadas em conta e, na
afirmativa, como e que combinações devem ser consideradas.

O mesmo se passa na apreciação do risco com a identificação dos riscos e a
análise de riscos. A organização deve identificar fontes de risco, áreas de impacto,
acontecimentos (incluindo mudanças nas circunstâncias) e as suas causas e as
consequências potenciais.
A análise do risco pode ser levada a cabo com vários graus de detalhe, dependendo
do risco, da finalidade da análise e da informação, dados e recursos disponíveis. A
análise pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa ou uma combinação
daquelas, dependendo das circunstâncias.
As consequências e a sua verosimilhança podem ser determinadas modelando os
resultados de um acontecimento ou de um conjunto de acontecimentos, por extrapolação
de estudos experimentais ou de dados disponíveis. As consequências podem exprimir-se
em termos de impactos tangíveis ou intangíveis. Em alguns casos pode ser necessário
mais que um descritor ou valor numérico para especificar as consequências e a sua
verosimilhança para diferentes intervalos de tempo, locais, grupos ou situações.
No que se refere ao tratamento do risco, as opções são:
•

Evitar o risco decidindo interromper ou não iniciar a atividade que dá
origem ao risco;

•

Aceitar ou aumentar o risco para perseguir uma oportunidade;

•

Remover a fonte do risco;

•

Mudar a probabilidade e /ou as consequências;

•

Compartilhar o risco (por exemplo, por meio de contratos, compra de seguros);

•

Reter o risco por decisão fundamentada.

As quatro primeiras opções de tratamento do risco são aquelas em que é mais
óbvio o papel da engenharia pois elas implicam quase sempre intervenções de
engenharia e a realização de obras.
Ainda que cuidadosamente concebido e implementado, o tratamento dos
riscos pode não produzir os resultados esperados, não sendo rara a ocorrência de
consequências não pretendidas. Monitorização e análise crítica têm de ser parte
integrante da implementação do tratamento dos riscos para assegurar que as
diferentes formas de tratamento se tornem e permaneçam eficazes.
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Resiliência de infraestruturas críticas

Da 3.ª conferência das Nações Unidas para redução de catástrofes, realizada
em março de 2015 em Sendai, Miyagi, Japão, saiu um conjunto de recomendações
que constitui o chamado Quadro de Sendai para redução do risco de catástrofes,
UNODRR (2015). Naquelas recomendações estabelece-se que as políticas e
procedimentos para gestão do risco de catástrofe devem basear-se na compreensão
do risco de catástrofe nas suas múltiplas dimensões de vulnerabilidade, capacidade,
exposição de pessoas e ativos, características do perigo e do meio ambiente.
Além disso, a governação do risco de catástrofes nos seus diversos níveis - nacional,
regional e global - é muito importante para uma gestão eficaz e eficiente do risco de
catástrofe. Para tal são necessários visão clara, planeamento, competência, liderança
e coordenação dentro e através dos diversos sectores, bem como a participação das
partes interessadas relevantes.
O investimento público e privado na prevenção e redução do risco de
catástrofes através de medidas estruturais e não estruturais são essenciais para
melhorar a resiliência económica, social, sanitária e cultural, quer de pessoas
individualmente, quer de comunidades ou países. Além disso, as medidas
estruturais e não estruturais associadas àqueles investimentos contribuem também
para a resiliência dos ativos económicos e do meio ambiente desses países. Tais
investimentos podem ser o motor da inovação, crescimento económico e criação
de empregos.
O crescimento constante do risco de catástrofes, incluindo o aumento da
exposição de pessoas e ativos económicos, combinado com as lições aprendidas
em desastres passados, sugerem a necessidade de reforçar ainda mais a preparação
para a resposta a catástrofes promovendo a implementação de ações antes dos
acontecimentos e integrando a redução do risco de catástrofes na preparação para
a resposta a catástrofes. Tal contribuirá para garantir a instalação das capacidades
necessárias para uma resposta e recuperação eficazes a todos os níveis.
Catástrofes passadas mostraram que as fases de recuperação, reconstrução e
reabilitação, que necessitam ser preparadas bem antes da ocorrência da catástrofe,
são uma oportunidade crítica para “Reconstruir melhor”, nomeadamente através da
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inclusão da redução do risco de catástrofe em medidas de desenvolvimento, o que
torna as nações e as comunidades mais resilientes face a catástrofes.
Hallegatte et al. (2019) chama a atenção para a oportunidade e a necessidade de
construir e manter infraestruturas capazes de fornecer serviços não só fiáveis, mas
também resilientes. Aquela publicação foca-se nos seguintes serviços de infraestruturas:
•

Abastecimento de água potável e saneamento;

•

Energia;

•

Transportes;

•

Telecomunicações.

Em países em vias de desenvolvimento, falhas no serviço de infraestruturas
críticas são um problema frequente. Quando uma infraestrutura crítica falha,
isso põe em risco o funcionamento das empresas, a criação de emprego e o
desenvolvimento económico.
O crescimento demográfico e as alterações climáticas, que levam a um aumento
da frequência e intensidade de desastres naturais, tornam a necessidade de adaptação
e de investimento em resiliência uma prioridade. Aqueles autores referem que, em
países com rendimentos médios a baixos, as interrupções nos serviços associados
àquelas infraestruturas têm um custo anual para as empresas superior a 300 mil
milhões USD, enquanto os impactos diretos anuais para as populações ultrapassam
90 mil milhões USD.
Hallegatte et al. (2019) refere ainda que ativos de infraestrutura mais resilientes se
pagam a si mesmo. Com efeito, construir infraestruturas mais resilientes é rentável,
pois custarão menos a manter ou reparar. Além disso, infraestruturas resilientes não
só são capazes de fornecer serviços mais fiáveis, mas também de reduzir o impacto
de catástrofes naturais nas populações e nas economias.
Aquela publicação faz cinco recomendações para promover a existência de
infraestruturas resilientes:
•

Focar no básico;

•

Construir instituições para a resiliência;

•

Criar regulamentos e incentivos para a resiliência;

•

Melhorar o processo de tomada de decisão;

•

Disponibilizar financiamento.
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A primeira recomendação é certamente a mais importante pois ela contempla a
introdução e aplicação de regulamentos códigos de construção, bem como de regras
para aquisições públicas, claramente contribuições da engenharia para este processo.
A existência do referido quadro regulamentar e a respetiva aplicação é a abordagem
mais simples para melhorar a qualidade dos serviços de infraestruturas, quer no que
se refere à sua fiabilidade, quer à sua resiliência.
Outra atividade de engenharia contida na primeira recomendação é a criação
de sistemas adequados para operação, manutenção e resposta pós-acidente das
infraestruturas. Com efeito, melhorar as condições de operação e manutenção de
infraestruturas é uma opção que gera sempre benefícios, independentemente do
que aconteça no futuro, melhorando a resiliência dos ativos críticos e reduzindo os
custos globais dessas infraestruturas.
Das restantes recomendações, merece destaque a construção de instituições para
a resiliência, pois contém ações relacionadas com a identificação de infraestruturas
críticas e a definição de níveis de risco aceitáveis e intoleráveis para as mesmas. Cada
setor de infraestruturas críticas pode utilizar aqueles níveis de risco para estabelecer os
regulamentos respetivos e correspondentes medidas de implementação, assegurando
alguma homogeneidade nos diversos setores. Na definição dos níveis de risco deve
levar-se em conta o contexto local, especialmente os recursos disponíveis, impondose uma abordagem aberta e participada, para garantir que a gestão do risco é um
fator de desenvolvimento e não o oposto.
A recomendação de melhorar o processo de decisão também contém
atividades de engenharia referindo a disponibilização, com acesso gratuito, de
dados de perigos naturais e mudanças climáticas. Tal abordagem será sempre
da responsabilidade dos governos dos países, pois é a melhor forma de fornecer
às entidades reguladoras e aos prestadores de serviços de infraestrutura as
ferramentas adequadas ao processo de decisão. De igual forma, o desenvolvimento
das capacidades necessárias para utilizar esses dados em modelos de previsão de
fenómenos associados àqueles perigos deve ser preocupação do governo, através
das instituições de ensino superior.
No anexo de Hallegatte et al. (2019) listam-se as opções de engenharia para
melhorar a resiliência de vários ativos dos quatro tipos de infraestruturas críticas
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referidas atrás. Num exemplo relacionado com o setor da água pode constatar-se que
a utilização, nas condutas de distribuição de água, de juntas flexíveis com maiores
rotações e deslocamentos admissíveis consegue reduzir, para sismos com magnitude
de 7, a probabilidade de falha de 0,7 para 0,4 (Tabela I), com um aumento de
custo de 20%.
Tabela I - Opções de engenharia para melhorar a resiliência de condutas de distribuição
de água
Table I - Engineering options to improve the resilience of water distribution pipes.
Perigo natural

Sistema / componente crítico
Componente

Melhoria de
engenharia

Melhoria de
qualidade

Probabilidade
de falha

Custo
adicional
(incluindo o
Linha
de Melhorada controle de
qualidade)
base

Perigo

Intensidade

Sismos

Mw 7
PGA 0.4g

Junções

Substituir as junções por
Limiar mais alto
junções flexíveis com
no projeto sísmaiores capacidades de
mico
deslocamento e rotação

0.7

0.4

0.2

Liquefação

Evento
notável

Junções e
uniões

Limiar mais alto
para o deslocamento permanente do solo

Substituir as junções e
uniões para acomodar
deslocamentos diferenciais
e rotações muito grandes

0.7

0.4

0.55

Inundações

Evento
notável

Condutas

Limiar mais alto
para grandes deslocamentos das
condutas

Manter as condutas
cheias com água para
limitar os efeitos da impulsão hidrostática

0.2

0.1

0.02

Fonte: Adaptado de Hallegatte et al., 2019. Source: Adapted from Hallegatte et al., 2019.

Alterações climáticas

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019 (PCM, 2019) aprova
o programa de ação para a adaptação às alterações climáticas. Nela estão listados
os principais impactos e vulnerabilidades do território português às alterações
climáticas:
•

Aumento da frequência e da intensidade de incêndios rurais;

•

Aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor;

•

Aumento da frequência e da intensidade de períodos de seca e de escassez
de água;
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•

Aumento da suscetibilidade à desertificação;

•

Aumento da temperatura máxima;

•

Aumento da frequência e da intensidade de eventos de precipitação extrema;

•

Subida do nível das águas do mar;

•

Aumento da frequência e da intensidade de fenómenos extremos que
provocam galgamento e erosão costeiros.

Destes impactos vale a pena destacar a subida do nível do mar, estimando-se
que, até ao fim do século XXI, seja superior a 0,5 m, podendo atingir valores da
ordem de 1 m acima do nível de 1990.
Essas previsões resultam de cenários de evolução da produção dos chamados
gases com efeito de estufa. Nos últimos exercícios realizados consideraram-se as
chamadas trajetórias de concentração representativas. O cenário mais gravoso
para Portugal corresponde à trajetória de concentração representativa 8,5 na
qual as emissões de gases com efeito de estufa continuam a aumentar ao longo
do século XXI atingindo um forçamento radiativo de 8,5 Wm-2. Para aquela
trajetória de concentração representativa, as previsões para Portugal continental
de variação da temperatura média, no intervalo 2071 a 2100, em relação à
normal climatológica do período de 1971 a 2000, mostram que temperatura
média pode aumentar quase 5ºC, especialmente no verão e no interior do país
(fig. 2). Estas temperaturas elevadas irão refletir-se no aumento de dias muito
quentes (com temperaturas superiores a 35ºC), no aumento do número de noites
tropicais (temperatura mínima superior a 25ºC) e em ondas de calor mais longas
e frequentes.
Apesar de haver uma maior incerteza quanto aos cenários de precipitação,
prevê-se, para a mesma trajetória de concentração representativa, uma redução
importante dos valores anuais em todo o território de Portugal continental,
registando, para o final do século, perdas entre 10% e 50% na primavera, verão e
outono. Além disso prevê-se um aumento do número de eventos de precipitação
extrema. Desta forma, é expectável que a variabilidade sazonal da precipitação
aumente, acontecendo o mesmo à duração da estação seca que se estenderá do
verão para a primavera e outono.
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Para caracterizar os episódios de precipitação extremas nos cenários de alterações
climáticas, Mendes e Oliveira (2012) focaram-se na precipitação diária máxima
anual. Tal como nos casos anteriores, utilizaram resultados de vários modelos
climáticos considerando sempre um modelo global como fornecedor de informação
para um modelo regional.
Os resultados dos modelos que melhor reproduzem a precipitação diária
máxima anual sugerem um aumento dos valores desta precipitação para um período
de retorno de 100 anos que em algumas zonas do país pode atingir 50% em relação
aos valores atuais.

Fig. 2 - Anomalias da temperatura média anual em Portugal Continental em relação à
normal climatológica do período 1971-2000 para o período 2071-2100 e para a trajetória
de concentração representativa 8.5 (Fonte: PCM, 2019).
Fig. 2 - Anomalies in the average annual temperature in mainland Portugal in relation to
the climatological normal of 1971-2000 for the 2071-2100 period and the representative
concentration pathway 8.5 (Source: PCM, 2019).

Lamentavelmente, não foi possível estabelecer a bondade dos modelos para
durações da precipitação inferiores a um dia, algo que seria interessante para
a definição de cheias em meios urbanos, nomeadamente para a avaliação da sua
frequência e intensidade.
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Cheias em meios urbanos

Neste domínio, o que se espera venha a ser a abordagem mais comum ao controlo
de cheias em meios urbanos passa pela chamada gestão avançada dos sistemas de
drenagem. Tal gestão envolve uma combinação de soluções estruturais com o
chamado controlo do escoamento na origem. É também considerada a instalação
de equipamento de monitorização e controlo do escoamento e a modelação e
gestão em tempo real dos caudais, para aproveitar as potencialidades dos sistemas
de drenagem.
A exploração ativa dos sistemas de drenagem só é possível com o conhecimento
detalhados desses sistemas, ao qual se junta a planificação adequada de intervenções
de projeto, construção e manutenção dos sistemas de drenagem.
As soluções de controlo do escoamento na origem procuram promover a
detenção e a infiltração da precipitação, procurando reduzir a extensão e dimensão
das infraestruturas para transporte a destino final das águas pluviais. Estas soluções,
que incluem coberturas verdes, pavimentos de retenção, valas de infiltração,
desvio de escoamento para canteiros no passeio ou drenos subterrâneos devem ser
consideradas na fase inicial do planeamento urbano, incidindo preferencialmente
em zonas urbanas ainda pouco consolidadas e impermeabilizadas.
A implementação destas medidas de controlo na origem necessita do
enquadramento de políticas de gestão do território e implica a intervenção conjunta
de, entre outros, engenheiros, arquitetos e paisagistas. Importa referir que, com
estas soluções, se passa de uma solução baseada em coletores - que vai agregando os
caudais entrados na rede - para um conjunto soluções diversificadas que subtraem
caudal à rede. Existem diversas alternativas comparativas de controlo na origem do
ponto de vista da utilização do volume de água armazenado na recarga de aquíferos
ou na rega, bem como da contribuição paisagística de cada alternativa ou de outras
funções e utilizações complementares (Tabela II).
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Tabela II - Comparação das diversas soluções para controlo do escoamento na origem.
Table II - Comparison of several solutions for flow control at source.
Contribuição
Técnica

Recarga de aquíferos
e/ou rega

Paisagística

Utilizacões e funções comple‑
mentares

Trincheira de infiltração

Contribuição para o
equilíbrio do ecosistema

Agradável

-

Trincheira de retenção

Não

Agradável

-

Pavimentos de infiltração
com estrutura reservatório

Contribuição para o
equilíbrio do ecosistema

Não

Pavimentos de retenção com
estrutura reservatório

Não

Não

Bacia de infiltração

Contribuição para o
equilíbrio do ecosistema

Bacia de retenção seca

Não

Bacia de detenção de nível
permanente

Contribuição para o
equilíbrio do ecosistema

Zona de
passeio

Bacia enterrada de infiltração

Contribuição para o
equilíbrio do ecosistema

Não

Diminuição da projeção e lençóis
de água, aquaplanagem, ruídos de
rolamento (para velocidades de 50
km/h), melhoria da visibilidade
da sinalização horizontal

Zonas de lazer
e recreio
Possibilidade de reutilização de
materiais de escavação

Fonte: Adaptado de Azzout et al., 1994 / Source: Adapted from Azzout et al., 1994.

O plano geral de drenagem de Lisboa 2016-2030

Nos dias 22 de setembro e 13 de outubro de 2014, ocorreram dois episódios
de precipitação intensa na região de Lisboa que originaram inundações em zonas
da cidade de Lisboa reconhecidas pelo município como vulneráveis a inundações.
Os valores máximos locais de precipitação com duração inferior a 1 hora
observados nesses dois dias correspondem a períodos de retorno entre 20 e 50 anos
(Guerreiro et al., 2015). No dia 13 de outubro, foi possível medir o caudal junto à
ETAR de Alcântara tendo-se registado aí valores superiores a 110 m3 s-1 e atingido
o limite de registo do sensor de velocidades aí existente (10 m s-1).
Para evitar a repetição desses problemas foi estabelecido o plano geral de
drenagem de Lisboa que preconiza a construção de dois túneis, ambos com 5,5m
de diâmetro (fig. 3).
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Fig. 3 - Traçado em planta dos túneis Monsanto-Santa Apolónia e Chelas-Beato
(linhas a vermelho, adaptado de Guerreiro et al., 2015).
Fig. 3 - Plan layout of the Monsanto-Santa Apolónia and Chelas-Beato tunnels
(red lines, adapted from Guerreiro et al., 2015).

O primeiro tem cerca de 5 km de comprimento e liga Monsanto, na zona de
Campolide, a Santa Apolónia atravessando os coletores da Avenida da Liberdade
e da Avenida Almirante Reis, pontos onde está prevista a construção de poços de
interceção. A construção destes poços será difícil e de grande impacto social por
estarem localizados no centro da cidade, onde não há muito espaço disponível, e
pela proximidade dos túneis do metro. Os últimos 200 m deste coletor, na zona de
Santa Apolónia, serão executados a céu aberto e terão um alargamento para reduzir
a velocidade do escoamento no ponto de descarga, que fica próximo do terminal de
cruzeiros de Santa Apolónia.
O segundo túnel tem cerca de 1 km de comprimento e liga a zona de Chelas
ao Beato. Nesta obra os constrangimentos mais importantes estão associados à
travessia do porto de Lisboa com a abertura de vala para a estrutura de descarga no
rio Tejo e ao eventual desvio de duas condutas de abastecimento de água, com 1000
mm e 600 mm de diâmetro, na mesma zona.
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Estão também previstas intervenções de controlo na origem com a criação de
bacias de infiltração / retenção na Ameixoeira e no Alto da Ajuda (1200 a 1500 m3),
bem como a construção de uma trincheira de infiltração na zona do Alto do Duque
(200 m3), a montante de Belém.
Por último, está contemplada a criação de um sistema de monitorização dos
caudais na rede e de aviso em situações extremas.

Avaliação do risco em zonas costeiras portuárias

Uma característica comum das zonas costeiras e portuárias é a presença quase
constante da agitação marítima. Não será por isso surpresa que uma das causas de
perigo mais frequentes nessas zonas seja a agitação marítima.
Um dos fenómenos associados aos efeitos da agitação marítima em portos e
zonas costeiras é o galgamento que corresponde ao transporte de uma massa de
água sobre o coroamento das estruturas de proteção costeira ou portuária causado
pela agitação marítima. Aquela massa de água pode causar danos a transeuntes
que se desloquem num passeio marítimo, ao pessoal do porto que se desloque no
coroamento de quebra-mares, à carga armazenada temporariamente nessa zona ou
até a navios amarrados junto a essa estrutura de proteção portuária.
Este é um assunto premente em Portugal, dada a severidade do clima de agitação
marítima, a extensão da sua costa, a concentração da população e das atividades
económicas na zona costeira e a importância dos portos para a economia nacional.
É, portanto, importante:
•

Prever situações perigosas em zonas costeiras e portuárias;

•

Alertar as entidades responsáveis sempre que uma emergência é prevista;

•

Estabelecer mapas de risco para um planeamento correto.

Surge assim o interesse do desenvolvimento do sistema HIDRALERTA (Fortes
et al., 2015) que lida com aquelas vertentes no que se refere aos galgamentos e
inundações provocados pela agitação marítima. O sistema é também capaz de
avaliar a os efeitos da agitação marítima na navegação, isto é, na entrada e saída de
navios nos portos e no comportamento de navios amarrados.
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O funcionamento do sistema HIDRALERTA, no que se refere ao fenómeno do
galgamento, pode ser ilustrado através de um diagrama de blocos (fig. 4).
Começa-se com a definição do regime de agitação marítima incidente na zona de
interesse recorrendo a dados obtidos in situ e/ou a resultados de modelos numéricos
de propagação de ondas.
Depois, calcula-se a resposta da estrutura em termos de caudal médio galgado,
durante o estado de agitação. Neste âmbito, utilizam-se as fórmulas empíricas ou
ferramentas baseadas em redes neuronais do EurOtop 2018 (van der Meer et al.,
2018) para determinar o valor médio, durante o estado de agitação, do caudal
médio galgado por unidade de comprimento de crista da estrutura. Importa referir
que estas ferramentas definidoras da relação causal entre a agitação marítima e os
galgamentos, são as mesmas utilizadas na verificação da segurança de estruturas
marítimas ao galgamento.
Na avaliação do grau do risco associado ao galgamento começa-se por
estabelecer o grau de probabilidade da ocorrência de valores de caudal médio
galgado que excedam os limites pré-estabelecidos. É também necessário qualificar

NAVGEM

PREVISÃO DE 72 HORAS / SÉRIES TEMPORAIS LONGAS

XTIDE

ÁREAS PORTUÁRIAS
NN_OVERTOPPING2

ÁREAS COSTEIRAS
Fórmulas Empíricas

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA
CONSEQUÊNCIAS

AVALIAÇÃO DO RISCO
Mapas de risco

Fig. 4 - Diagrama de blocos do sistema HIDRALERTA.
Fig. 4 - Block diagram of the HIDRALERTA system.
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WW III
MODELOS NUMÉRICOS – SWAN e DREAMS

as consequências da ocorrência de galgamentos, resultando o grau de risco do
produto dos graus atribuídos à probabilidade e às consequências da ocorrência
de galgamentos.
Quando se processa previsões da agitação marítima para os próximos dias, é
possível avisar com antecedência as partes interessadas do sistema relativamente
à ocorrência de situações perigosas, como se ilustra com a visualização de alguns
resultados do HIDRALERTA na avaliação dos galgamentos no porto de São Roque
do Pico, na ilha do Pico (fig. 5). Este porto fica na costa norte da ilha e é protegido
por um quebra-mar com 220 m de comprimento e com o coroamento cerca de 5
m acima do nível médio do mar. Os vários gráficos mostram resultados de modelos
numéricos para o dia 2 de outubro de 2019, altura em que o furacão Lorenzo
atingiu o arquipélago dos Açores.
Em rigor trata-se da previsão para as 06:00 aquele dia gerada a partir do modelo
global WAM (WAMDI Group, 1988). Com base nos resultados desse modelo em
pontos da grelha de cálculo próximo do grupo central dos Açores utiliza-se o modelo
numérico SWAN (Booij et al., 1999) para prever a agitação marítima para o mesmo
instante em pontos mais próximos do porto de São Roque do Pico. Esses resultados
permitem a determinação, com o modelo Dreams (Fortes, 2002), das características
da agitação marítima junto ao quebra-mar e no interior da bacia abrigada. Usando a
ferramenta baseada no resultado de redes neuronais NN_OVERTOPPING2 (Coeveld
et al., 2005) pode então estimar-se o caudal médio galgado nesse instante e caracterizar
a situação de alerta em relação a galgamentos na zona do porto de São Roque do Pico.
Ponto merecedor de destaque nesta previsão é a difração da agitação marítima
em torno da ilha do Pico. Com efeito, embora os resultados do modelo WAM
mostrem agitação incidente na ilha do Pico vinda do Sudoeste, a difração leva a
agitação a rodar no canal de São Jorge e incidir no porto de São Roque com a
orientação de Leste, como pode ver-se nas previsões do SWAN e do DREAMS.
Embora se trate de agitação difratada, logo de menor altura significativa do que
a incidente na costa oeste da ilha do Pico, onde está o porto de Madalena do Pico,
a previsão mostrou que era possível a ocorrência de galgamentos na extremidade do
quebra-mar de São Roque do Pico com intensidade suficiente para originar a emissão
de alerta para pessoal do porto e para equipamentos colocados no quebra-mar.
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Fig. 5 - Resultados das várias componentes do sistema HIDRALERTA para o porto de São
Roque do Pico no dia 2 de outubro de 2019.
Fig. 5 - Results from the several components of the HIDRALERTA system for São Roque do Pico
port on 2 October 2019.
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Na parte inferior da figura 5 aparecem os resultados de outra componente do
sistema HIDRALERTA, relacionada com a navegação (Pinheiro et al., 2018), que
está em desenvolvimento e que resultou da ocorrência de dois acidentes graves com
navios ferry na ilha do Pico e da necessidade de prevenir situações futuras similares.
O primeiro ocorreu em novembro de 2014 quando o navio ferry Gilberto Mariano
arrancou um cabeço de amarração do porto de São Roque do Pico que acabou por
atingir mortalmente um dos passageiros desse navio. Na sequência de vários estudos
realizados sobre o comportamento do navio ferry amarrado naquele porto, foi decidido
substituir os cabeços de amarração de 30 tonf instalados nos quatro portos visitados pelo
navio por cabeços de amarração de 50 tonf, com um custo de 500 mil euros.
O segundo acidente ocorreu em janeiro de 2018, quando outro navio ferry, agora
o Mestre Simão encalhou ao entrar no porto da Madalena do Pico. Não houve vítimas
a lamentar, mas o navio ficou inutilizável. Neste caso, o navio tentou entrar no porto
com agitação marítima que quase certamente tornava a manobra impossível.
Os dois acidentes ocorreram com navios que vieram substituir as embarcações
mais pequenas que costumavam realizar as viagens entre as ilhas do Faial, Pico e São
Jorge. Para os utentes deste serviço, bem como para os pilotos dos novos navios,
não faz sentido que uma embarcação mais moderna e maior que as antigas não seja
capaz de realizar aquelas viagens em quase todos os estados de mar. Os acidentes
mostraram que tal princípio é errado e pode ser fatal.
Um dos pontos interessantes desta nova componente do sistema HIDRALERTA,
que leva em conta o comportamento de navios em manobra e amarrados, é tornar
claro para todas as partes interessadas que existem condições de agitação marítima que
tornam impossível a realização do serviço de transporte marítimo entre aquelas ilhas.

Conclusão
A concentração das populações em aglomerados urbanos levou à necessidade
de criação de um conjunto de infraestruturas, usualmente designadas por
infraestruturas críticas, que garantem não só a salubridade das condições de vida
nesses aglomerados, mas também a mobilidade dos habitantes e o abastecimento de
bens essenciais à sobrevivência das populações.
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Atualmente, mais importante que assegurar a resistência do aglomerado urbano
a um eventual invasor, importa garantir a sua sobrevivência a catástrofes naturais.
Em rigor, face ao carater aleatório destas solicitações, em vez de uma solução capaz
de resistir a tudo, pretende-se que, uma vez terminadas essas solicitações extremas,
eventuais estragos causados pelas mesmas não impeçam o restabelecimento, em
tempo útil, das atividades normais da população.
Embora esta capacidade para voltar a funcionar de forma aceitável dependa da
própria organização social dos aglomerados urbanos, mostrou-se nesta comunicação
que há componentes fundamentais que resultam de atividades de engenharia.
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