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Resumo 

A resiliência corresponde de modo simplificado à capacidade de um sistema recuperar rapidamente a sua 

funcionalidade perante a ocorrência de um evento disruptivo. Em virtude do crescente aumento da 

frequência em que se verificam a ocorrência de inundações, a resiliência constitui uma ferramenta de 

diagnóstico e de desenvolvimento de medidas mitigadoras dos impactos das inundações. A 

implementação de uma estratégia que assegure a resiliência configura um cenário urgente, em virtude das 

projeções climáticas, em que se prevê o aumento das precipitações, temperaturas e nível médio do mar. 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar, num caso de estudo, a resiliência urbana através de  de 

desempenho obtidos, com recurso a uma metodologia desenvolvida com base em simulação dinâmica do 

desempenho dos sistemas de drenagem, simplificada de forma a ser aplicável em cenários em que se 

verifique a escassez de dados. 

A cidade de Vitória, capital do estado de Espírito Santo no Brasil, encontra-se particularmente exposta às 

alterações climáticas, apresenta grande concentração populacional em zonas de risco, topografia 

maioritariamente plana e dispõe de um sistema de drenagem incapaz de transportar a totalidade do volume 

precipitado. O caso de estudo consiste na bacia de Bento Ferreira, em que os fatores anteriormente 

descritos se verificam. 

Os resultados obtidos indicam um comportamento resiliente da bacia de drenagem, contudo o panorama 

altera-se para os tempos de retorno superiores e cenário otimista de emissão de GEE (IPCC). Foi testada 

a implementação de reservatórios enterrados como forma de melhorar o comportamento da bacia, o que 

se verificou. 

Palavras-chave: Alterações Climáticas, Drenagem Urbana, Eventos extremos de precipitação, 

Inundações, Resiliência Urbana. 
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Abstract 
Floods in urban areas are becoming more common, primarily due to the increase in impervious areas and 

climate changes. The concept of resilience can provide the framework through which strategies and 

measures to mitigate the impacts of a flood can be developed. In order to adapt to this new threat, a shift 

to a more resilient way of thinking must be considered, coping with increases in rainfall, temperature, and 

average sea level. 

This dissertation aims to define the theoretical concept of urban resilience as a quantifiable variable through 

key performance indicators (KPI). The KPI’s were obtained by employing the methodology herein 

developed, in the course of this work, based on dynamic simulation of the performance of drainage systems 

in order to circumvent scenarios in which lack of data occurs. 

Vitória is the capital of the state of Espírito Santo, a Brazilian seaside city fustigated by frequent floods due 

to heavy precipitation events. Bearing in mind the high concentration of populace in areas of risk, a mostly 

flat landscape and a drainage system with performance issues, Vitória stands out as one of the global cities 

most exposed to the potential hazards attributable to climate change. 

Results indicate a fairly resilient behavior for the most frequent precipitation events. However, the system’s 

behavior becomes significantly worse for higher return period precipitations as well as for the considered 

climate change scenario. The proposed implementation of reservoirs in the urban drainage system 

demonstrates improvement in the resilient behavior of Bento Ferreira basin. 

Keywords: Climate Change, Floods, Heavy Precipitation Events, Urban Drainage.
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1. Introdução 
1.1 Enquadramento e motivação 
A crescente consciencialização da sociedade civil e órgãos de governamentação para os possíveis efeitos 

das alterações climáticas, propicia o enquadramento para a inclusão do conceito de resiliência nas 

estratégias de mitigação dos desastres em meio urbano. Independentemente da amplitude de definições 

de resiliência urbana, verificada na literatura, a larga maioria dos autores converge na qualidade de um 

sistema, ou múltiplos sistemas, se encontrarem munidos da capacidade de manter as funções durante a 

ocorrência de um evento diruptivo. O estudo da resiliência, especialmente a nível urbano, constitui um 

tópico de elevada complexidade por virtude da multitude de sistemas que carateriza uma cidade, bem 

como o elevado número de interdependências e ligações entre os diversos sistemas que constituem o 

tecido urbano. Todavia, a implementação do pensamento resiliente na gestão das cidades propicia o 

desenvolvimento de ferramentas de diagnostico e estratégias de beneficiação de modo a lidar com 

adversidades atuais e futuras. 

A verificar-se a tendência, com início no último século, a população em meio urbano continuará a aumentar 

e, em simultâneo, a expansão das áreas urbanas. O ritmo a que se verifica o crescimento populacional, 

em especial nos países em desenvolvimento, não se verifica o mesmo ritmo de desenvolvimento nas redes 

de drenagem urbana. A diminuição dos caudais de infiltração, por aumento das áreas impermeáveis, o 

aumento dos caudais de escoamento afluentes e a diminuição dos tempos de concentração propiciam um 

comportamento insatisfatório por parte dos sistemas de drenagem, cujo mau funcionamento pode resultar 

em riscos para vida humana, danos em estruturas e propriedades e ainda degradação do meio ambiente. 

O panorama das alterações climáticas, aumento das precipitações e da temperatura e nível de maré 

constitui um agravamento do estado atual dos sistemas de drenagem, resultando num aumento dos 

eventos de inundação em meio urbano, assim como a intensidade das mesmas. 

O Brasil é uma região constantemente fustigada pelo aparecimento de inundações em meios urbanos, 

evento comum devido às precipitações de elevada intensidade que caraterizam essa região global, bem 

como o dimensionamento incorreto das redes de drenagem. A gravidade dos impactos, em virtude do 

surgimento de inundações em meio urbano, intensificam-se devido à ocupação ilegal de zonas de alto 

risco, fator transversal às cidades brasileiras. 

A cidade de Vitória, capital do estado de Espírito Santo, é uma região afetada pela frequência e intensidade 

das inundações. Trata-se de uma cidade costeira de topográfica predominantemente plana, de elevada 

densidade populacional e, além disso, possui um sistema de drenagem urbana pluvial de capacidade 

insuficiente para fazer face ao regime atual de precipitações. A verificar-se o cenário das alterações 

climáticas, a cidade de Vitória encontra-se exposta a eventos de inundações de elevada intensidade e aos 

correspondentes impactos. 
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1.2 Objetivos e metodologia 
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia que permita obter uma classificação 

simples e expedida da resiliência da cidade, com base nos efeitos de uma inundação em meio urbano. A 

metodologia divide-se em diversas etapas, de modo a representar os distintos estágios do evento de 

inundação. Desta forma, pretende-se definir: 

I. Definição e caracterização da área de estudo: definir os limites e correspondente 

caracterização da área em estudo; 

II. Simulação do modelo hidráulico 1D: simular o comportamento, para diversos cenários, da 

rede de drenagem implementado no software SWMM; 

III. Mapa de áreas inundadas: determinar as áreas afetas pelos volumes extravasados 

determinados no modelo SWMM; 

IV. Duração da inundação: obter a duração da inundação com base em dados obtidos do modelo 

de SWMM e uma rotina de MATLAB; 

V. Classificação da resiliência urbana: definir a resiliência urbana da área em estudo por meio 

de indicadores de desempenho; 

1.3 Organização do documento  
O presente documento desenvolve o tema proposto ao longo de seis capítulos. No presente capítulo 

desenvolve-se uma contextualização do tema, da metodologia proposta, a abordagem ao caso de estudo 

e descritos os objetivos da dissertação. 

No segundo capítulo realiza-se uma descrição sucinta dos sistemas de drenagem urbana, e as 

consequências de um comportamento insuficiente. São também descritas as influências das alterações 

climáticas no comportamento das redes de drenagem, assim como as possíveis medidas de mitigação de 

inundações em ambiente urbano. 

No terceiro capítulo é explorado a relação entre o termo “cidade” e “resiliência” de modo a definir a 

resiliência urbana, e de que forma é possível quantificá-la e as instituições que trabalham nesse sentido. 

No quarto capítulo é explicado em detalhe a metodologia proposta neste trabalho de modo a quantificar e 

classificar, de forma simplificada, a resiliência urbana face a eventos de precipitações extremas. 

No quinto capítulo é aplicada a metodologia desenvolvida no presente trabalho de modo a classificar a 

resiliência urbana da área de estudo. 

Por fim, no sexto capítulo são retiradas as principais conclusões da aplicação da metodologia proposta na 

área de estudo e são realizadas considerações sobre possíveis desenvolvimentos futuros.  
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2 Atuais desafios da drenagem urbana e estratégias de controlo 
2.1 Considerações inicias 
No presente capítulo realiza-se uma breve descrição dos sistemas de drenagem, principais componentes 

e órgãos de funcionamento (secção 2.2). O tema das inundações em ambiente urbano e a correspondente 

caracterização dos impactos é abordado na secção 2.3, seguido das previsões climáticas para 

precipitações e nível de maré, e, possíveis consequentes impactos no comportamento dos sistemas de 

drenagem (secção 2.4).  Por fim, são apresentadas as principais medidas de mitigação de redução dos 

caudais de ponta (secção 2.5). 

2.2 Sistemas de drenagem  
Os sistemas de drenagem têm por finalidade receber os caudais residuais domésticos, industriais e 

pluviais, encaminhando os mesmos, uma vez no sistema, para tratamento adequado numa Estação de 

Tratamento de Águas Residuais – ETAR e devolvendo-os posteriormente ao meio recetor (matos et al., 

1994). 

Por forma a garantir o bom funcionamento de uma rede de drenagem, a sua idealização e conceção deverá 

ponderar os seguintes conceitos: 

 Horizonte de projeto: consiste no período temporal para qual o sistema e respetivos componentes, 

órgãos e acessórios são projetados, de modo a cumprir a sua função satisfatoriamente; 

 População de projeto: aglomerado populacional a servir, atendendo à evolução demográfica 

prevista; 

 Caudal de projeto: pode ser constituído por diversas parcelas, distinguindo-se estas conforme a 

sua origem, resultando das contribuições das mesmas o caudal total, isto é, o caudal de projeto. 

o Caudal residual doméstico – resulta da utilização da água em habitações, atividades 

comercias e consumos públicos. É possível observar elevadas concentrações de 

matéria orgânica no afluente, sendo este biodegradável e mantendo-se relativamente 

constante ao longo do tempo; 

o Caudal residual industrial – resulta da atividade industrial e a sua composição 

dependerá do tipo de indústria em causa. Em geral, a presença de compostos 

poluentes no caudal apresenta grande variabilidade ao longo do tempo; 

o Caudal de infiltração – perante a existência de deficiências (fissuras, roturas) nos 

coletores, pode dar-se afluência de água subterrânea à rede de coletores; 

o Caudal pluvial – resulta da precipitação sobre a bacia hidrográfica em estudo ou da 

contribuição de bacias adjacentes. Caracteriza-se por baixas concentrações de 

matéria orgânica. 

Os sistemas de drenagem são classificados consoante a finalidade das águas residuais que neles afluem, 

nos seguintes tipos: 
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 Sistemas separativos – o transporte dos caudais domésticos e industriais realiza-se por um dado 

coletor, relegando o caudal fluvial para um coletor distinto. No primeiro caso, o caudal é 

encaminhado para uma ETAR, ao invés do segundo, cujo caudal será transportado diretamente 

para o meio recetor; 

 Sistemas unitários – a rede é composta por um único coletor. Em tempo seco, as águas residuais 

e industriais são encaminhadas para uma ETAR, sendo estas descarregadas, após o tratamento, 

no meio recetor. Perante a ocorrência de precipitação, aflui ao sistema o caudal pluvial. Caso seja 

ultrapassada a capacidade do sistema ou da ETAR, o caudal excedente é descarregado 

diretamente no meio recetor; 

 Sistemas mistos – um compósito dos sistemas anteriormente referidos, no qual parte da rede 

opera como sistema unitário e a restante como sistema separativo; 

 Sistemas parciais ou pseudo-separativos – são sistemas de drenagem que apresentam a 

particularidade de admitir a ligação das águas pluviais ao coletor de águas residuais. 

Os sistemas acima descritos são classificados como sistemas convencionais, existindo, contudo, outros 

tipos de sistemas de drenagem designados por não convencionais. Os sistemas não convencionais são 

aplicáveis, em detrimento dos convencionais, em situações de topografia desfavorável (pequenos 

declives), baixa concentração populacional e, de modo geral, constituem soluções técnico-económicas 

mais sustentáveis em comparação com às soluções tradicionais. 

A rede de drenagem é composta por elementos base, cujo dimensionamento apropriado, aplicação correta 

e manutenção, permite ao sistema desempenhar o seu propósito nas melhores condições. Deste modo, é 

possível reduzir drasticamente a probabilidade de inundações urbanas, danos materiais e, no limite, perda 

de vidas (Marques et al., 2013). A título de exemplo, apresentam-se em seguida as componentes de uma 

rede de drenagem: 

 Rede de coletores: são os elementos fundamentais de um sistema de drenagem, transportando 

as águas residuais domésticas, industriais e pluviais ao destino adequado. Os coletores podem 

ser construídos com recurso a diversos materiais (betão, PVC, fibrocimento) e apresentar variadas 

formas de seção transversal; 

 Câmaras de visita – são também denominadas como caixas de visita. Permitem o acesso aos 

coletores para operações de limpeza ou manutenção, assim como instalação de equipamentos de 

monitorização de caudais; 

 Ramais de ligação – têm por finalidade assegurar a condução das águas residuais, em particular, 

das habitações aos coletores da rede; 

 Câmaras de corrente de varrer – permitem a limpeza dos coletores, para casos em que não sejam 

garantidas condições de autolimpeza; 
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 Sarjetas e sumidouros – órgãos que têm como finalidade intersectar e recolher o escoamento à 

superfície para o coletor da rede. As sarjetas são dispositivos que recolhem o caudal lateralmente, 

em contraste com os sumidouros que permitem a entrada superior das águas; 

 Descarregadores de tempestade – permitem a descarga do caudal, quando este seja superior à 

capacidade do sistema a jusante da estrutura; 

 Bacias de retenção – são fundamentalmente estruturas de regulação, com vista a devolver de 

forma controlada o afluente gerado, após a precipitação, ao coletor. Deste modo, é possível evitar 

inundações a jusante da bacia de retenção; 

 Estações Elevatórias – permitem o transporte da água para cotas mais elevadas, quando o 

escoamento gravítico não é possível; 

 Desarenadores e câmaras de grades – têm como finalidade promover a deposição de material 

solido presente no caudal. 

2.3 Inundações Urbanas 
O ciclo hidrológico, em condições naturais, pode ser considerado um sistema em equilíbrio, contudo, a 

crescente urbanização promove alterações na dinâmica do ciclo da água e o consequente agravamento 

dos processos de erosão e inundações urbanas (Fritzen e Binda, 2011) 

 As inundações urbanas podem ser definidas como fenómenos hidrológicos de frequência variável, 

naturais ou induzidos pela ação humana, que consistem na submersão de uma área habitualmente 

emersa. São maioritariamente causadas por eventos de precipitação que, por sua vez, sobrecarregam os 

sistemas de drenagem. 

É possível distinguir dois eventos de precipitação que podem resultar em inundação urbana: 

 Precipitação contínua e prolongada: este evento caracteriza-se por precipitação de baixa 

intensidade sobre uma vasta área, com duração prolongada. Estes fatores podem levar ao 

aparecimento de inundações em leitos de cheia urbanizados indevidamente; 

 Precipitação intensa e de curta duração: eventos concentrados no tempo e no espaço, com 

duração de alguns minutos ou poucas horas, e intensidades elevadas que originam sobrecargas 

nos sistemas de drenagem urbanos e extravasamentos. 

Na maioria dos casos, as inundações dão-se por via de precipitações intensas de curta duração. Estas 

últimas, breves e concentradas no espaço, resultam num caudal de pico superior ao caudal de 

dimensionamento do sistema de drenagem. Verifica-se, para a larga maioria das situações, um 

comportamento satisfatório por parte dos sistemas de drenagem na eventualidade de ocorrência de 

precipitações prolongadas.  
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A inundação tem-se posicionado como desastre natural de maior frequência, como se verifica na Figura 

2-1. Nos últimos 20 anos, o número de inundações registadas a nível global tem vindo a aumentar 

significativamente, analogamente o número de pessoas afetadas, danos materiais e financeiros, também 

aumentaram (Jha et al., 2012). 

 
Figura 2-1: Registos global de desastres naturais. Fonte: com base em EM-DAT/CRED. 

As previsões atuais anteveem um grande desafio ao desenvolvimento sustentável urbano, sendo esperado 

um crescimento populacional global de 7.0 mil milhões para 9.3 mil milhões até 2050. Em meio urbano, 

será expectável um aumento de 3.6 mil milhões para 6.3 mil milhões até 2050. Atente-se ainda no facto 

que, segundo as Nações Unidas, a população a residir em meio urbano é superior à população residente 

em meio rural (United Nations, 2012). 

O desenvolvimento e expansão urbana provoca alterações no ciclo hidrológico, nomeadamente, o 

aumento das áreas impermeáveis, a redução do tempo de concentração, produção de resíduos e 

deterioração da qualidade da água (Tucci, 2007). Em cidades cuja área urbanizada representa 75 a 100% 

de área impermeável, resulta que 55% da água pluvial escoa para jusante, 30% evapora e os restantes 

15% da mesma sofre infiltração. Na extremidade oposta do espectro, em áreas dominadas por cobertura 

natural e sem impermeabilizações artificiais, 50% da água pluvial é infiltrada, 40% evapora e 10% escoa 

para jusante (Zevenbergen et al., 2010). 

A urbanização não planeada e indevidamente gerida contribui para o risco de inundação, à medida que as 

cidades expandem por forma a acomodar o aumento populacional. Esta expansão ocorre em grande 

escala e proporciona desenvolvimento urbano não planeado como, em particular, a ocupação de áreas 

em leito cheia, zonas costeiras e áreas sujeitas a inundações. Constata-se, no caso do Brasil, que a maior 
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mudança na ocupação do solo teve início após 1970, tendo sido criados apoios estatais com o propósito 

de expandir as áreas agrícolas e industriais, levando por acréscimo à expansão dos centros urbanos 

(Fritzen e Binda, 2011). 

O número de óbitos atribuídos por evento de inundação tem diminuído ao longo do tempo, Figura 2-2, o 

que poderá ser um indicador da eficiência das medidas de mitigação, contudo a maior frequência com que 

se verificam inundações resulta numa tendência crescente do total de pessoas afetas, danos e mortes 

associados a inundações. Embora o panorama possa parecer encorajador, os países em desenvolvimento 

continuam a sofrer significativamente com impactos de inundação. Estes impactos, em meio urbano, são 

geralmente mais acentuados, quando comparados a eventos semelhantes em meio rural. Nestes últimos, 

a área atingida por ocasião de uma cheia é muito mais extensa face ao que se verificaria numa 

urbanização, contudo, atendendo à maior concentração demográfica e de serviços e atividades 

económicas, os danos resultantes tenderão a ser mais acentuados (Hu et al., 2018). 

 
Figura 2-2: Mortes devido a inundações a nível global. Fonte: (Jha et al., 2012). 

2.3.1.1 Classificação dos Impactos 
Os impactos devidos a inundações podem ser classificados como impactos materiais ou impactos 

imateriais. Os impactos consideram-se materiais quando for possível quantificá-los diretamente em termos 

monetários (Smith e Ward, 1998), incluindo-se entre estes danos em estruturas ou perdas de lucro, no 

caso de uma atividade comercial. Em contraste, designam-se por imateriais os impactos que não sejam 

diretamente quantificáveis monetariamente, do qual serão exemplo a perda de uma vida ou impactos 

ambientais, sendo estes intangíveis. 

Além do contraste material/imaterial, é ainda possível classificar os impactos como diretos ou indiretos. 

Múltiplos autores definem um impacto direto como danos e perdas que resultam do contacto direto da 

água da inundação com pessoas, propriedades e o meio ambiente. Por oposição, impactos situados além 

da fronteira da inundação são conhecidos por impactos indiretos.  

Esta definição implica que impactos em infraestruturas podem ser classificados simultaneamente como 

diretos e indiretos. Considere-se, a título de exemplo, uma inundação da qual resultam danos – impactos 
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diretos – em elementos estruturais de uma central elétrica ou uma central de bombagem. Constata-se que 

da falha desses elementos poderão resultar impactos indiretos, quando considerados os efeitos numa 

escala superior à da estrutura (Hammond et al., 2015). A classificação de um dado impacto devido a uma 

inundação pode variar consoante o autor, ainda que recorrendo à mesma terminologia, conforme a 

definição por este empregue. Assim, o artigo “Urban flood impact assessment: A state-of-the-art review” 

sugere a seguinte classificação de impactos, decorrente de um estudo exaustivo da literatura existente: 

 Impactos diretos tangíveis: consistem nos danos físicos provocados a propriedades 

residenciais, não-residenciais e infraestruturas, por contacto com a inundação;  

 Impactos tangíveis indiretos: resultam da interrupção ou perturbação de atividade comercial. 

São propostos dois métodos de quantificação dos prejuízos: Na primeira, consideram-se os 

impactos tangíveis indiretos como uma percentagem dos impactos diretos tangíveis; na segunda, 

calculando o valor do prejuízo específico de cada área de negócio. O primeiro método apresenta-

se como uma alternativa de aplicação simplificada e expedita, em detrimento da precisão da 

análise. De facto, a percentagem calculada é fortemente variável consoante a localização, 

desconsiderando por inteiro a duração do evento. O segundo método, por sua vez, embora permita 

determinar os impactos com significativa precisão, depende da disponibilidade de uma maior 

abundância de dados e requer modelos mais complexos; 

 Impactos nas infraestruturas: são danos físicos na estrutura e/ou perdas que ocorram por via 

do deficiente funcionamento da mesma. Estimar os impactos de uma inundação em infraestruturas 

revela ser um processo complexo: para o efeito, será necessário quantificar danos estruturais, 

acrescidos dos efeitos secundários decorrentes da perturbação do seu funcionamento, podendo 

estes propagar-se na zona de abrangência da infraestrutura. Uma falha no fornecimento de 

energia, por exemplo, poderá provocar interrupções no abastecimento de água ou na rede de 

telecomunicações. A identificação exaustiva das interdependências entre infraestruturas e o custo 

associado à sua disrupção tenderá a ser frequentemente um empreendimento moroso; 

 Impactos intangíveis: consideram-se nesta categoria impactos na saúde da população em 

consequência da inundação, nomeadamente lesões, mortes e doenças cuja propagação seja 

atribuível à água de cheia (diarreia) ou agentes transmissores associados, como mosquitos 

(malária e dengue) ou roedores (leptosspirosis). Contabilizam-se ainda os custos decorrentes da 

mobilização de populações deslocadas e respetivos impactos na saúde mental, em virtude da 

catástrofe. 

Constata-se existir, na literatura, um grande foco na quantificação dos impactos diretos tangíveis 

provocados por uma dada inundação, com especial atenção na quantificação dos danos em propriedades 

residenciais, comerciais e indústrias. O mesmo não se verifica, no entanto, para a análise da 

vulnerabilidade de uma infraestrutura. Esta última depende, fundamentalmente, da compreensão das 

repercussões do colapso de uma dada infraestrutura nos sistemas que dela sejam dependentes, 
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observando-se o alastrar de efeitos colaterais a inúmeros subsistemas interdependentes entre si (efeito 

cascata). Para tal, é necessária uma perspetiva holística dos dados relativos ao funcionamento da rede de 

infraestruturas, podendo estes encontrar-se, frequentemente, sujeitos a especial proteção pela indústria 

ou instituições governamentais (Hammond et al., 2015). 

2.4 Alterações Climáticas 
2.4.1 Aspetos gerais 
O clima é quantificável por intermédio de um agregado de variáveis, ditas climáticas, nas quais se incluem 

o registo histórico da precipitação, temperatura, vento e insolação, permitindo no seu conjunto caracterizar 

o estado climático. Perante a observação de alterações nas médias ou na variabilidade das mesmas, e 

caso a mudança em causa persista por um período prolongado, considera-se estarmos perante uma 

alteração climática (EEA, 2017). As mudanças climáticas têm vindo a ocorrer desde a génese do planeta, 

no entanto, é objeto de consenso alargado que a atividade humana tem sido responsável por alterar a 

composição atmosférica e a variabilidade natural do clima. 

A revolução industrial no século XVIII foi um marco no desenvolvimento tecnológico, industrialização e 

urbanização. A produção de energia com recurso a biomassa deu lugar à utilização de combustíveis 

fósseis, resultando, por conseguinte, no aumento da emissão de gases de estufa (GEE). Gases como 

dióxido de carbono, óxido nitroso, gases fluorados e metano podem permanecer por períodos extensos na 

camada interior da atmosfera. O aumento das concentrações destes gases, assim como o seu elevado 

tempo de vida, são responsáveis pelo aumento da temperatura, precipitações, degelo das camadas 

polares e consequente aumento do nível médio do mar (EEA, 2017). Como é possível verificar na Figura 

2-3, a contribuição da atividade humana é diretamente proporcional ao aumento da temperatura global. 

De todos os GEE emitidos, o dióxido de carbono representa cerca de ¾ das emissões totais. A sua 

concentração aparenta ser cerca de 40% superior ao período antecedente da revolução industrial, tendo-

se verificado um aumento de 35% nas emissões entre 1990 e 2010  

Podem ser apontadas como principais consequências das alterações climáticas o aumento da 

probabilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos, secas, precipitações intensas, ondas de calor 

e a própria subida do nível médio do mar.  O IPCC (2014) – Intergovernmental Panel on Climate Change 

– publica, desde 1990, relatórios onde visa relacionar as causas, medidas de adaptação e medidas de 

mitigação em relação às alterações climáticas. Em publicações mais recentes é abordada a influência das 

alterações climáticas nos valores de precipitação, temperatura e nível de maré. Estima-se que o número 

de habitantes em cidades portuárias, expostos a eventos resultantes do aumento do nível do mar, aumente 

previsivelmente de 39 milhões (em 2005) para 59 milhões em 2070 (IPCC, 2014). 
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Figura 2-3: Influência da atividade humana e fatores naturais na variação da temperatura global.  Fonte: Adaptado de EPA 
(2017). 

2.4.2 Consequências das alterações climáticas 
2.4.2.1 Alterações no regime das precipitações 
A maioria dos eventos de precipitação intensa observáveis nos trópicos deve-se ao sistema de monções. 

Estes são fenómenos sazonais, ocorrendo a uma escala global, e dividem-se em três zonas principais: 

Ásia-Austrália, Américas e África. A formação das monções deve-se à diferença de temperatura entre o 

continente e oceanos adjacentes, sendo estas comparáveis a vastas células de circulação de brisa em 

grande escala. A sua migração, por sua vez, resulta da alteração das referidas diferenças de temperatura 

em virtude de variações sazonais, devidas à distribuição da energia resultante da incidência solar. A 

variabilidade das precipitações devido a monções poderá gerar consequências significativas, sendo 

previsto um aumento das precipitações intensas associadas a este fenómeno na América do Sul, África, 

Ásia Oriental, Ásia do Sul, Sudeste da Ásia e Austrália (IPCC, 2007). 

O Sistema de Moções do Atlântico Sul (SMAS) tem início a meio de outubro, na zona Noroeste da América 

do Sul, avançando em seguida gradualmente para Sul e Sudeste, por forma a coincidir com a área de 

influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, cuja génese sucede no fim de outubro. 

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (Figura 2-4), é um fenómeno atmosférico responsável 

por eventos de precipitação extrema em grande parte do território brasileiro, inclusive no Estado de Espírito 

Santo, no qual se localiza a cidade de Vitória. É um fenómeno atmosférico característico das regiões 

tropicais, no Hemisfério Sul, dada a propensão destas zonas a uma organização da convecção tropical, 

por sua vez manifesta sob a forma de uma banda de nebulosidade convectiva. 
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Figura 2-4: Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Adaptado: CPTEC/INPE. 

A ZCAS caracteriza-se por um tempo de vida situado entre quatro a dez dias, após a sua formação, 

modificando o regime de precipitações nas zonas afetadas. O estacionário se deve à interação entre os 

sistemas de latitudes médias (frentes polares frias -FPA) e os de latitudes tropicais (Linhas de Instabilidade 

Tropical – IT) (Dos Santos e Fialho, 2017). 

A génese da ZCAS depende da interação entre FPA e IT’s, sendo o seu comportamento variável consoante 

a dominância do sistema de latitudes. Quando predomina o efeito da IT, a ZCAS caracteriza-se por uma 

elevada velocidade de deslocamento da convecção. Caso FPA seja dominante, atinge-se um regime de 

estacionaridade. A dominância também surte efeito nas características das precipitações: no primeiro 

caso, as precipitações são tendencialmente moderadas a fortes e de longa duração (horas), por contraste 

com o segundo caso, no qual a precipitação é intensa e de curta duração (Dos Santos e Fialho, 2017). 

IPCC (2014) prevê o agravamento dos eventos de precipitação extrema devidos a monções, acrescidos 

de uma previsível expansão da área abrangida pelas mesmas. É ainda expectável a deslocação da ZCAS 

para sul. Qualquer das previsões anteriores é dotada de extrema importância, apresentando efeitos cujos 

impactos serão potencialmente elevados: a deslocação para sul das ZCAS irá aumentar a precipitação no 

extremo Sul da América do Sul, no qual se situa a cidade de Vitória. 

É esperado um aumento de 5% a 10% da precipitação anual até 2040. Entre 2041 e 2070, prevê-se um 

aumento de 15% a 20%, agravando-se a estimativa a longo prazo, para junto do fim do século, com a 

possibilidade de aumentos entre 25% a 30% (PBMC, 2014). 
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2.4.2.2 Alterações no nível do mar 
Os oceanos desempenham um papel fundamental na regulação climática, atendendo à sua significativa 

capacidade para absorver dióxido de carbono (CO2), reduzindo os efeitos do aumento da concentração 

dos GEE na atmosfera e o consequente aumento da temperatura global. Estima-se que 40% da 

concentração de CO2 proveniente da atividade humana se encontra dissolvida nos oceanos. O aumento 

da temperatura dos mesmos, assim como a alteração das correntes oceânicas, podem resultar numa 

diminuição da sua capacidade de absorção de CO2 (Herr e Galland, 2009). 

O comportamento do nível do mar é um fenómeno complexo de prever, dados os inúmeros fatores que 

contribuem para a sua variabilidade. As propriedades dos oceanos, a iteração atmosfera-oceano, ciclo 

hidrológico, degelo de glaciares e camadas polares são somente alguns dos fatores que influenciam 

diretamente o nível do mar (PBMC,2014). No entanto, é frequente apontar a expansão térmica do oceano 

e o degelo dos glaciares, em particular, como as principais causas para o aumento do nível do mar. O 

IPCC (2014) concluiu que o degelo das camadas, notório a partir de 1990, assumiu uma posição 

determinante no nível do mar. 

No relatório do IPCC (2014) são explorados diversos cenários de emissão de gases de efeito estufa. O 

cenário otimista de emissões de GEE, para o ano 2500, antevê um aumento máximo de um metro do nível 

do mar, ao invés do cenário pessimista que resultaria num aumento de aproximadamente sete metros. É 

expectável um aumento de até dois metros, caso se verifique um cenário intermédio. Outros estudos 

apontam para valores distintos, como será o caso da Delta Comission, que prevê um aumento entre 0.2 a 

0.4 metros até 2050 e, no pior cenário, 1.3 metros no final do século XXI (Stead, 2014). A verificar-se um 

aumento do nível do mar entre 0.6 a 1.3 metros, estima que será necessário realocar cerca de 172 a 262 

milhões de habitantes até 2100 (IPCC, 2014). 

2.4.3 Consequências das alterações climáticas em sistemas de drenagem urbana  
O aumento da intensidade e frequência das tempestades implica um maior risco de inundações e da 

degradação generalizada da qualidade da água. O aumento do nível das águas do mar coloca as cidades 

costeiras sob pressões acrescidas, agravando a probabilidade de eventos catastróficos tais como 

intrusões salinas em sistemas de drenagem urbana, podendo comprometer o tratamento das águas 

residuais e a sua reutilização (Proença de Oliveira et al., 2015). 

É do entendimento da organização mundial de Saúde (WHO, 2009) que os sistemas convencionais de 

drenagem são particularmente limitados no que se refere a adotar um comportamento resiliente face às 

alterações climáticas. Os impactos decorrentes de extravasamentos em sistemas unitários podem gerar 

sérios riscos para saúde publica, bem como contaminação ambiental. Os caudais domésticos, pluviais e 

industriais são transportados em conjunto por um único coletor, e em caso de sobrecarga do sistema o 

caudal ascende à superfície. A possível contaminação, no entanto, não se dá somente por via de 

extravasamento. Se o caudal afluente à ETAR for superior ao caudal de projeto, este será descarregado 

diretamente no meio recetor, sem tratamento. Em geral, estes impactos não se observam com a mesma 
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intensidade em sistemas separativos. Caso não existam ligações clandestinas e a rede de drenagem 

pluvial se encontre bem dimensionada, é possível reduzir os impactos derivados de precipitação extrema. 

2.5 Medidas mitigadoras e estratégias de adoção 
2.5.1 Medidas estruturais 
As medidas estruturais consistem em medidas de beneficiação do sistema de drenagem urbano, 

construídas de modo a permitir uma gestão de controlo das inundações tais como, reforço de coletores, 

aumento dos diâmetros dos coletores, reservatórios, diques ou comportas.  

As soluções de controlo na origem consistem num conjunto de técnicas de controlo local, implementadas 

a montante da rede, que permitem reduzir o caudal de ponta e os volumes de águas pluviais afluentes aos 

coletores, por via de processos de retenção, infiltração ou uma combinação de ambos. São métodos cuja 

popularidade cresceu nos anos 80, sendo atualmente bem aceites internacionalmente e considerados 

essenciais no processo de gestão integrada de águas pluviais em meio urbano (Matos, 2003). 

O controlo na origem de águas pluviais tem como principais objetivos: 

 reter ou armazenar temporariamente o volume de água precipitada, com vista a reduzir o caudal 

de ponta a jusante da estrutura; 

 promover a infiltração da água precipitada, quando esta solução seja tecnicamente viável e não 

coloque em causa aspetos de saúde pública, ambientais ou sociais. 

 combinar os dois processos anteriores, de forma otimizar a redução do caudal de ponta e os 

volumes de escoamento pluvial para jusante. 

As soluções de controlo, quando idealizadas, dimensionadas e executadas apropriadamente, contribuem 

para a redução do risco de inundação e descargas de poluentes para o meio recetor (Matos, 2003). 

2.5.1.1 Técnicas de controlo na origem  
A obra “Ambiente e Saneamento: Sistemas de Drenagem urbana” (Matos, 2003) enumera as principais 

soluções de controlo na origem, junto com as suas respetivas definições, método de dimensionamento, 

vantagens e desvantagens para cada estrutura. Em seguida, apresenta-se uma breve descrição das 

soluções referidas na obra em questão. 

Bacia de retenção 

As bacias de retenção são dotadas de um funcionamento semelhante aos reservatórios hidráulicos. O 

volume de água pluvial é armazenado, sendo retido na bacia até o sistema de drenagem recuperar 

capacidade de escoamento, e é posteriormente devolvido gradualmente à rede. As bacias de retenção 

podem ser classificadas de diversas formas, distinguindo-se entre bacias a céu aberto, a seco ou com 

nível de água permanente, e bacias enterradas. 
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As bacias a céu aberto são geralmente construídas em zonas de baixa densidade populacional. Além dos 

aspetos funcionais, a implementação de uma bacia a céu aberto deve ter em atenção a integração 

paisagística. A correta concretização da estrutura reduz o caudal de ponta a jusante e proporciona um 

potencial espaço de lazer.  

As bacias a seco, conforme o próprio nome indica, são estruturas que se encontram dimensionadas para 

receber somente água pluvial perante a ocorrência de um evento de precipitação significativa, para o qual 

seja necessário fazer uso da sua capacidade de armazenamento. Já as bacias com nível de água 

permanente, por sua vez, são concebidas para operar com um certo nível de água permanente, mesmo 

em períodos de ausência de precipitação. Em regra, a escolha desta solução acarreta custos mais 

elevados de investimento e exploração. 

Por fim, as bacias enterradas são geralmente construídas em betão armado, de forma análoga a 

reservatórios de água. Recorre-se a esta solução em áreas urbanas densas, à semelhança da cidade de 

Vitória. 

Pavimentos “com estrutura reservatório” 

Um pavimento “com estrutura reservatório”, também designado por pavimento reservatório, por 

paralelismo com um pavimento tradicional, é uma infraestrutura destinada a permitir a circulação de 

veículos e pessoas, contudo dotado da capacidade para armazenar um dado volume de água pluvial. A 

constituição do pavimento reservatório, face a um pavimento tradicional, distingue-se por dispor de uma 

camada de base com elevada porosidade, permitindo acumulação de água pluvial e consequente redução 

do caudal de ponta. 

O pavimento reservatório possui, geralmente, uma capacidade de armazenamento temporário da água na 

cama de base do pavimento situada na ordem dos 40 a 50 cm. A saída de água da estrutura pode ocorrer 

de qualquer de duas formas: i) através de infiltração direta no terreno de fundação; ii) por intermédio de 

um dreno de saída, através do qual a água é guiada para uma câmara de visita, munida a jusante de um 

dispositivo de regulação do caudal.  

Poços absorventes 

Os poços absorventes são estruturas que permitem a infiltração das águas pluviais, uma vez acumuladas 

na câmara, diretamente para o solo. É possível distinguir entre dois tipos de poços absorventes, consoante 

a posição do nível freático em relação à base do poço. Um primeiro tipo é designado por poço de infiltração, 

no qual a cota do nível freático se encontra muito abaixo da cota da base do poço. Neste, a água pluvial 

infiltra por percolação pela camada não saturada do solo. No segundo tipo de poço, denominado de poço 

de injeção, o nível freático encontra-se acima da cota de base do poço, sendo a água pluvial conduzida 

diretamente para o aquífero. 

 



 
 

15 
 

Trincheiras de infiltração 

As trincheiras de infiltração são estruturas hidráulicas longitudinais de reduzida profundidade. Estes 

dispositivos recolhem a água ao longo do seu desenvolvimento ou através de infiltração, acumulando um 

dado volume na trincheira que posteriormente pode ser transportado até um poço de infiltração, 

descarregado diretamente no meio recetor ou encaminhado para um coletor da rede. 

A alimentação de uma trincheira de infiltração pode ser efetuada diretamente através de escoamento 

superficial ou por descarga da rede de coletores. A saída de água pode dar-se de duas formas: por via de 

infiltração direta no solo, ou por encaminhamento do afluente para um dreno de saída, com destino a uma 

câmara de visita, munida a jusante de um dispositivo de regulação do caudal. 

Valas revestidas com coberto vegetal 

As valas revestidas com coberto vegetal são canais de baixa profundidade e seção transversal variável, 

coberta por relva e vegetação rasteira, recolhendo o escoamento superficial e transportando-o lentamente, 

de modo a proporcionar um efeito de armazenamento e favorecer a infiltração ao longo do trajeto. A 

presença de cobertura vegetal, associada às baixas velocidades do escoamento, potencia o tratamento 

do afluente por via de processos físicos e biológicos. A implementação de valas revestidas com coberto 

vegetal é mais indicada em locais onde vigore um regime de precipitação pouco intensa, sendo geralmente 

dispostas de forma que o seu desenvolvimento longitudinal acompanhe estradas e arruamentos. 

2.5.2 Medidas não estruturais  
2.5.2.1 Legislação 
O governo central é responsável pela definição e estruturação de políticas, prioridades e objetivos com 

vista à mitigação de desastres naturais. Além da definição estratégica e financiamento, o estado deve 

assegurar a articulação entre os vários níveis de governação e criar instrumentos de assistência para o 

desenvolvimento de um plano de gestão de risco de inundação (Andjelkovic, 2001). 

Embora a prevenção e mitigação deste risco seja, crescentemente, encarada como um dever partilhado 

pela sociedade em geral, recai sobre o Estado a responsabilidade cabal pela orientação estratégica do 

esforço coletivo dos restantes intervenientes, com recurso a ações de sensibilização e disseminação de 

planos específicos para o efeito. É precisamente nesta perspetiva que se integra o papel da Proteção Civil, 

sendo esta dotada da autoridade e competência necessária para desenvolver e implementar o plano de 

resposta a emergências desta natureza  (Miguel e Cabral, 2013). 

Foi nesta ótica, tendo a Europa Central sido gravemente atingida por inundações entre 1998 e 2004, que 

a comunidade europeia desenvolveu uma estratégia comunitária relativa à avaliação e gestão dos riscos 

de inundações. Desse esforço resultou a Diretiva 2007/60/CE, de 23 de outubro, transposta para o direito 

nacional por via do Decreto-Lei n.º115/210, de 22 de outubro. No seguimento da aplicação desta norma 

surge a Comissão de Gestão dos Riscos de Inundações (CNGRI), incumbida da responsabilidade de 
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acompanhar a aplicação das estratégias definidas na regulação vigente, com vista a mitigar os impactos 

associados às inundações (APA, 2011). 

2.5.2.2 Sistema de previsão e de alerta 
O intervalo de tempo entre a ocorrência de precipitação e a respetiva inundação depende primariamente 

das caraterísticas físicas das bacias drenantes. O tempo de resposta pode variar entre períodos de meros 

minutos, para bacias pequenas, e várias horas, para bacias maiores. O tempo disponível tende a ser muito 

escasso para implementar um plano de resposta eficiente, por forma a mitigar convenientemente os 

impactos nas atividades socioeconómicas, propriedades e perda de vidas. Como tal, antecipar o risco de 

uma inundação, porventura com horas de antecedência, pode ser fundamental na mitigação dos impactos. 

A legislação que rege as descargas de afluentes e monotorização de risco de inundação é crescentemente 

rigorosa, facto que se tem verificado em simultâneo com uma maior sensibilização das autoridades e 

sociedade civil para os danos que advêm de uma inundação, contribuindo para a urgência em desenvolver 

o que se tem vindo a designar de Early Warning Systems (Matos et al., 2014). Um EWS é uma ferramenta 

de grande utilidade na aplicação de estratégicas de gestão de risco em caso de catástrofe. Os sistemas 

de previsão de inundação avaliam o risco de surgimento de uma inundação, enquanto um EWS tem como 

objetivo emitir alertas relativas a uma inundação em curso, ou até a simples possibilidade de ocorrência 

de uma inundação. Um EWS é composto por quatro elementos, interligados entre si:  

Avaliação e conhecimento dos riscos de inundação numa determinada área; 

 Monitorização do perigo local e serviço de alerta; 

 Disseminação do risco de inundação; 

 Capacidade de resposta da comunidade. 

Uma vez detetada a possibilidade de inundação pelo sistema, é imediatamente enviado um aviso por parte 

do sistema. O sistema deverá estar preparado para fornecer uma previsão com a expectável escala, 

duração e localização da inundação, assim como os danos plausíveis do evento. O sistema é 

constantemente alimentado por diversos modelos, os quais recorrem a medições dos níveis de água em 

pontos estratégicos das bacias hidrográficas ou em estruturas de defesa contra inundações, de modo a 

prever a eventualidade de inundação (UNEP-DHI Partnership et al., 2017). 

O sucesso de um dado alerta de inundação iminente pode ser difícil atingir, já que o processo se revela 

complexo em virtude da sua natureza multifacetada. No cenário mais simples, a sucessão de eventos 

ocorre tendencialmente da seguinte forma: é efetuada uma previsão do evento, seguindo-se a 

comunicação dessa previsão às autoridades apropriadas que, por sua vez, comunicam com as 

comunidades afetadas e procedem à evacuação da área atingida (Matos et al., 2014). 
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Exemplo – Hidralerta de previsão e alerta de inundações: caso de estudo da praia da vitória 

O sistema de previsão e alerta de inundações em zonas costeiras e Portuárias – HIDRALERTA é uma 

ferramenta, atualmente em desenvolvimento, com o objetivo de prever situações de emergência devido a 

galgamentos/inundações em zonas costeiras/portuárias. São frequentes as situações de risco provocadas 

pelo estado do mar na costa de Portugal Continental e ilhas. A frequência e intensidade dos eventos 

colocam em risco a segurança da população, bens e infraestruturas, reforçando a necessidade do projeto 

HIDRALERTA cujo principal objetivo trata da diminuição do risco devido a galgamentos em estruturas 

marítimas, portuárias e costeiras. Uma vez implementado na sua totalidade, na praia da vitória na Ilha 

Terceira, o sistema estará capacitado para definir os limites do galgamento (Figura 2-5) e alertar as 

autoridades responsáveis, outorgando-lhes informação pertinente sobre os limites da inundação e o 

respetivo nível de perigo, na qual os referidos perigos são classificados consoante o caudal médio galgado 

(Poseiro et al., 2014). 

 
Figura 2-5: Exemplo da representação visual de alerta gerado pelo EWS, na praia da Vitória localizada na Ilha Terceira -Açores. 

Fonte: HIDRALERTA (2014). 
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3 Resiliência Urbana 
3.1 Considerações iniciais 
No presente capítulo é abordado o conceito de resiliência e como este evoluiu para uma ferramenta, de 

modo a lidar com as principais dificuldades observadas no contexto urbano. É explorada a relação entre o 

termo “cidade” e “resiliência” (resiliência urbana), bem como a dificuldade em definir os conceitos (secção 

3.2). No final do capítulo, secção 3.3, são apresentados dois exemplos de projetos cujo objetivo passa por 

quantificar e qualificar a resiliência urbana 

3.2 Cidades e resiliência 
O conceito de resiliência tem um longo historial de utilização nas áreas da engenharia, psicologia, ecologia 

e gestão de risco. Embora presente em múltiplos campos de aplicação, destaca-se a teoria moderna de 

resiliência que é atribuída, por diversos autores, ao ecologista Holling. Holling publicou “Resilience and 

stability of ecogical systems: Annual Review of and Systematics” no qual idealizou a noção de 

ecossistemas como capazes de possuir diversos estados de equilíbrio. Nesta publicação, o autor define a 

resiliência como sendo a capacidade de um sistema ecológico desempenhar as suas funções, ou persistir 

nas suas tarefas, quando exposto a um choque ou perturbação, resultando que, nesta ótica, a resiliência 

seria uma medida do intervalo de tempo que o sistema requer para restabelecer um qualquer estado de 

equilíbrio. Esta nova definição contrasta fortemente com o conceito de resiliência em engenharia, dado 

que este originalmente pressupunha um único estado de equilibro ao qual o sistema regressava após a 

uma dada solicitação (Holling, 1996). 

A noção de resiliência de Holling (1996) evoluiu de uma mera ferramenta, com vista quantificar um estado 

do sistema, para toda uma filosofia de abordagem ao problema. A noção de equilíbrio e o modo de 

quantificar a resiliência difere para cada ótica de análise, podendo perspetivar-se o equilíbrio de um 

sistema como um estado único (engenharia), diversos estados de equilibro (ecológico) ou inclusivamente 

equacionar a inexistência de equilíbrio (socio-ecológico) (UN-Habitat, 2017). 

O artigo “Defining urban resilience: A review” reuniu um vasto leque de literatura, englobando as obras 

mais relevantes na área da resiliência desde 1973 até 2014, tendo verificado a existência de 25 definições 

distintas de resiliência urbana e destacando múltiplas inconsistências e ambiguidades nas publicações. 

Observa-se, portanto, uma evidente dificuldade em definir resiliência urbana, desafio que poderá residir 

na caracterização de “cidade” e “resiliência” individualmente nas diferentes áreas de estudo. Meero et al 

(2015) identificaram seis tópicos de ambiguidade (conceptual tensions) transversais à literatura, cuja 

compreensão ajudará a definir, genericamente, a resiliência urbana. Encontram-se sintetizadas em 

seguida as seis tensões conceptuais: 

I. Definição de cidade – alguns autores referem-se às cidades como “sistemas complexos”, outros 

como “redes” ou inclusive “sistemas complexos de redes”. A definição de “Cidade” é fulcral para 
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na definição do conceito de resiliência urbana, pois esta varia em parte consoante a área que se 

considera ser objeto de análise; 

II. Noção de Equilíbrio – o artigo em questão identifica uma multitude de noções de equilíbrio 

associadas à resiliência, podendo recorrer-se a um estado único de equilíbrio, múltiplos estados 

de equilíbrio ou assumir a existência de um estado de não-equilíbrio dinâmico. Para um estado 

único de equilíbrio, analisa-se a capacidade do sistema de regressar ao estado de equilíbrio 

original, prévio à perturbação. O conceito de estado único de equilíbrio é predominante no ramo 

da engenharia, bem como na gestão de risco, psicologia e economia. Por sua vez, a noção de 

múltiplos estados de equilíbrio, introduzida por Holling e anteriormente referida, proporcionou 

também o posterior desenvolvimento do estudo da resiliência com base no conceito de não 

equilíbrio dinâmico. Esta última abordagem considera o sistema numa condição de constante 

mudança, descartando a existência de um estado determinístico de equilíbrio. A noção de 

resiliência urbana em questão tende a identificar o sistema como sendo mutável, para o qual o 

equilíbrio apresenta múltiplos estados possíveis, ou considerando-se não existir equilíbrio de todo; 

III. Resiliência como estado positivo - a maioria da literatura assume que resiliência é um estado 

desejável, capacitando as cidades da aptidão necessária para desempenhar as suas funções, 

evoluir e prosperar. O panorama mais tradicional de resiliência, de regresso ao estado original, 

apresenta algumas debilidades quando a situação inicial já não é, a priori, desejável. Condições 

de pobreza, dependência agravada de combustíveis fósseis ou inclusive regimes ditatoriais, são 

exemplos expressivos de estados altamente indesejáveis que podem, todavia, revelar-se 

resilientes por esta definição. O cerne da questão prende-se com determinar como se pode definir 

o estado desejável ao qual “regressar”. Um reduzido número de autores pondera esta questão, 

limitando-se a generalidade da literatura a assumir a resiliência urbana como um estado a atingir; 

IV. Trajetos para resiliência urbana – a literatura divide-se, novamente, nos mecanismos para atingir 

um estado resiliente. O conceito mais tradicional, associado à engenharia, estabelece que a 

resiliência é atingida por via de persistência. Nesta ótica, um sistema (edifício) deve apresentar 

robustez suficiente para absorver as possíveis ações diruptivas e manter, de resto, o status quo. 

Embora a capacidade de desempenhar as respetivas funções seja uma virtude do sistema 

frequentemente referida em diversas definições, deve atentar-se no facto que a robustez não 

deverá ser tal que impeça uma adaptação progressiva (transição) do sistema aos estímulos. 

Alguns autores entendem a resiliência como um espectro, abrangendo estados que variam desde 

o simples evitar do colapso até estados passíveis de transformação; 

V. Adaptação – restringir em demasia a definição de resiliência compromete a adaptabilidade e 

flexibilidade do sistema. Como tal, diversos autores fazem a distinção entre resiliência “geral” e 

“especifica”, concluindo que o sistema deverá encontrar-se munido de uma resiliência geral, com 

vista a responder a ameaças inesperadas, e resiliência especifica, por forma a gerir riscos pré-

determinados; 
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VI. Escala de atuação – na generalidade das publicações, a capacidade de recuperar com a maior 

celeridade possível de um choque é tida como uma virtude capital. Ainda assim, não é especificada 

uma escala temporal “ótima”, podendo esta variar entre horas e dias de duração. Múltiplas 

publicações omitem qualquer menção de uma escala temporal visada para reverter perturbações, 

referindo somente o retorno a um estado funcional sem aprofundamento adicional do tema. 

Devido às inconsistências encontradas na literatura, a definição de resiliência urbana deve incorporar todas 

as tensões conceptuais, anteriormente descritas, de forma flexível e inclusiva, com vista a permitir a sua 

aplicação sob diferentes perspetivas e fomentando o desenvolvimento contínuo. Os autores sugerem a 

seguinte interpretação de resiliência: 

“Resiliência urbana refere-se à capacidade de um sistema urbano – e de todas as suas redes 

socioecológicas e sociotécnicas constituintes, com a definição de escalas temporais e espaciais – para 

manter ou rapidamente voltar a desempenhar as funções desejadas face a um dado distúrbio, adaptar-se 

à mudança e rapidamente transformar sistemas que limitam a capacidade adaptativa atual ou futura.” 

A resiliência urbana consiste num estado de não equilíbrio, sendo vista como um objetivo a atingir, e pode 

alcançar esse estado por intermédio de mecanismos de persistência, transição e transformação, com 

particular ênfase na capacidade de se adaptar numa dada escala temporal. Os sistemas urbanos são 

concetualizados como sistemas ecológicos emergentes, sendo complexos, adaptativos, e constituídos por 

quatro subsistemas: redes administrativas, fluxos de redes de materiais e energia, infraestruturas urbanas 

e dinâmicas socioeconómicas. 

Um esquema simplificado, representativo do sistema urbano, pode ser visualizado na Figura 3-1. Nesta 

ilustração as redes administrativas referem-se ao vasto leque de decisores e instituições nos quais reside 

o poder de decisão competente para moldar o sistema urbano. Incluem-se nesta categoria os vários níveis 

de governação (States), organizações não-governamentais (NGOs) e negócios (industry). Os fluxos de 

redes de materiais e energia dizem respeito aos diversos materiais que são produzidos e consumidos por 

um dado sistema urbano, como água, energia, alimento e águas residuais. As infraestruturas urbanas, por 

sua vez, reportam-se a todos os edifícios, às redes de transportes e energia, redes de adução ou residuais 

e ainda espaços verdes e parques. Por fim, a dinâmica socioeconómica engloba todo o capital monetário, 

demográfico e sistemas de justiça. 
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Figura 3-1: Conceptualização esquemática simplificada de um sistema urbano adotada em "Defining urban resilience: A review". 
Fonte: Meero et al (2015). 

3.3 Avaliação da Resiliência urbana 
É importante notar que as cidades são uma combinação de sistemas complexos e interdependentes de 

natureza socio-ecológica, sendo fundamental a compreensão das ligações entre os diversos sistemas para 

elaborar um plano de resiliência que permita, tanto quanto possível, desenvolver e gerir vidas e bens com 

grau satisfatório de funcionalidade, ainda que sujeito a qualquer choque ou distúrbio. A literatura incidente 

no tema tem vindo a incentivar uma abordagem integrada, multi-level e multi-stakeholder, por forma a obter 

um nível de resiliência capaz de suportar diferentes níveis de disrupção, com intensidade variável, e atuar 

em diferentes escalas espaciais. Nota-se uma recente tendência para produzir ferramentas, indicadores e 

normas internacionais, com vista a permitir a medição da resiliência a nível urbano. A resiliência é, 

primeiramente, uma filosofia de abordagem para um tema de extrema importância no desenvolvimento de 

estudos urbanos (UN-Habitat, 2017). 

Em 2014, a “International Organization for Standardization” (ISO) publicou a norma ISO 37120 “Sustainable 

development of communities – Indicators for city services and quality of life”, uma primeira tentativa da ISO 

de cultivar uma norma internacional, aplicável a qualquer cidade, município ou governo local, 

independentemente da sua extensão ou localização. Em 2015, durante a 21ª conferência de partes 
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interessadas (parties), alternativamente designada de “2015 Paris Climate Change Conference”, publicou-

se a norma “Global Infrastructure Basel Foundation’s” para sustentabilidade e resiliência urbana. A ISO 

encontra-se atualmente a desenvolver a norma ISSO 37121, que terá por objetivo servir de traçado geral 

das estratégias futuras na área do desenvolvimento sustentável e resiliência urbana (UN-Habitat, 2017). 

Com o acentuar da importância de envolver um espetro mais alargado de intervenientes, em estreita 

cooperação, no esforço de atingir objetivos de desenvolvimento urbano sustentável, a abordagem na ótica 

de resiliência urbana tem demonstrado grande capacidade de atrair interesse da parte de entidades 

globais, regionais e locais para um esforço comum. Será importante notar, contudo, que orientar esta vasta 

rede de parceiros, dispersos em múltiplos setores e apresentando escalas muito distintas, requer um forte 

esforço de coordenação e interação. Com vista a explorar e descrever os diferentes níveis de interação, 

interdependência e ligação entre os intervenientes, estes podem ser dispostos em quatro ramos distintos 

(Figura 3-2): 

1. Sistema das Nações Unidas e a rede da União Europeia 

2. Fundação Rockefeller e a rede de 100 Cidades Resilientes 

3. O Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido 

4. Intervenientes Dispersos 

Nos seguintes parágrafos realiza-se uma breve descrição dos projetos de maior relevo na área da 

implementação da resiliência urbana. 

 

Figura 3-2: Rede global dos intervenientes na caracterização da resiliência. Fonte: UN-Habitat (2017). 
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Projeto RESCCUE 

No contexto europeu, o Projeto “RESCCUE - RESilience to cope with Climate Change in Urban arEas: a 

multi-sectorial approach focusing on water” é o primeiro projeto em larga escala, em território europeu, 

com o explícito objetivo de melhorar a capacidade das cidades em termos de antecipação, preparação, 

resposta e recuperação para um vasto leque de riscos associados às alterações climáticas. O projeto teve 

início em maio de 2016, com uma duração expectável de 48 meses, e conta com um consórcio de 18 

entidades públicas e privadas em três cidades europeias: Lisboa, Bristol e Barcelona. As cidades 

selecionadas têm em comum a exposição a fenómenos de ondas de calor, precipitações extremas e 

inundações urbanas devidas às alterações climáticas (RESCCUE, 2019) 

O projeto investe notoriamente na utilização do software Hazur®, uma ferramenta que permite analisar e 

monitorizar as interdependências dos diversos serviços urbanos, quando expostas a um dado evento ou 

conjunto de eventos disruptivos em simultâneo. A metodologia empregue parte da análise do sector da 

água, um dos sectores com maior exposição ao risco, cujo deficiente funcionamento pode culminar em 

graves impactos na generalidade dos serviços urbanos: abastecimento de água, tratamento de águas 

residuais, telecomunicações, fornecimento de energia, transportes, entre outros (RESCCUE, 2019). 

The Rockefeller Foundation and 100 Resilient Cities Network 

100 Resilient Cities é uma iniciativa da autoria da Rockeller Foundation, organização sem fins lucrativos, 

criada em 2012, com o propósito de disponibilizar instrumentos e ferramentas que possibilitem a transição 

das cidades para um estado resiliente nos mais diversos sectores do seu funcionamento. As 32 primeiras 

cidades ingressaram no projeto em dezembro de 2013, culminando no preencher da totalidade das vagas 

em março de 2017 (UN-Habitat, 2017). 

Como foi anteriormente objeto de estudo na secção 3.1, a definição de resiliência urbana adotada 

influência significativamente as estratégias para alcançar a mesma. Assim, o primeiro passo para atingir a 

resiliência será a sua caracterização e definição sem qualquer ambiguidade, no âmbito da qual se 

apresenta em seguida a definição utilizada pela Rockefeller Foundation no projeto 100 Resilient Cities: 

“Resiliência urbana refere-se à capacidade das cidades desempenharem a sua função, permitindo à 

população residente ou trabalhadora sobreviver e alcançar os seus objetivos, mesmo sobre o efeito de 

uma sobrepressão ou o choque” 

O City Resilience Framework (CRI) é o alicerce do Projecto 100 Resilient Cities. O CRI desenvolve-se em 

4 dimensões, subdivididas em 12 objetivos (3 por dimensão), das quais resultam 52 indicadores e 312 

sub-indicadores baseados em 7 qualidades atribuídas aos sistemas urbanos resilientes, representados 

sob a forma designada de Roda do CRI, apresentada na Figura 3-3. 
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Figura 3-3: Roda do CRI, diagrama resumo das qualidades, dimensões, objetivos e indicadores. Fonte: The Rockefeller 
Foundation (2016). 

O guia da Fundação Rockefeller enumera sete qualidades que um sistema resiliente urbano deve 

demonstrar: 

 Refletividade: são sistemas que aceitam a incerteza e mudança inerente, crescentes no 

panorama global. Possuem mecanismos para evoluir continuamente e modificar padrões, ou 

normas, baseados em observações emergentes; 

 Robustez: sistemas robustos, bem dimensionados e geridos, com vista a resistir aos impactos de 

eventos de risco sem danos significativos ou perda de funcionalidade. Um sistema robusto 

encontra-se capacitado para lidar com possíveis falhas, diminuindo o alastramento dos impactos 

para outros sistemas. É uma característica que diminui a probabilidade do efeito cascata; 

 Redundância: refere-se ao sobredimensionamento ou duplicação propositada de capacidade 

para melhorar a resposta a choques devido a condições extremas, compreendendo uma 

multitude de trajetos alternativos para atingir um mesmo objetivo. A título de exemplo, caso um 

sistema elétrico seja dotado de múltiplas vias de distribuição de energia, revelar-se-á capaz de 

operar satisfatoriamente perante um aumento de procura ou falhas parciais da rede; 

 Flexibilidade: sistemas flexíveis demonstram facilidade em evoluir e adaptar-se a eventuais 

solicitações consoante os estímulos que lhe sobrevenham. A flexibilidade pode ser alcançada 

por implementação de novas tecnologias e conhecimento, acrescidos das práticas tradicionais; 
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 Desenvoltura: reconhecimento e sensibilização das pessoas e instituições de formas alternativas 

de empregar os recursos disponíveis, perante a ocorrência de um desastre, por forma a atingir a 

suas necessidades ou objetivos; 

 Inclusão: a inclusão enfatiza a necessidade de uma ampla consulta e envolvimento das 

comunidades, incluindo os grupos mais vulneráveis, de forma a criar uma visão conjunta de 

resiliência; 

 Integração: a integração e eficaz alinhamento entre os sistemas da cidade promove a melhoria 

na tomada de decisões, garantindo a disponibilização dos recursos a todos os intervenientes por 

forma a facilitar a cooperação no atingir de objetivos. O intercâmbio de informações entre 

sistemas promove melhorias no comportamento e velocidade de resposta em caso de 

emergência. 

A manifestação de resiliência encontra-se intrinsecamente ligada ao comportamento singular de cada 

cidade. Nesta perspetiva, o projeto 100 RC fornece um instrumento acessível (CRI), acrescido de um 

conjunto de indicadores transversais, dotado de versatilidade para atingir e manter o estado de resiliência. 

A sua natureza escalável fomenta o intercâmbio de informações, experiências e práticas bem-sucedidas, 

alimentando o sistema global das 100 cidades participantes (ARUP, 2015). Neste âmbito, os dados 

recolhidos são acessíveis a qualquer cidade integrada no projeto, sendo-lhes nomeado um Chief 

Resilience Officer (CRO) incumbido da implementação das estratégias de resiliência. Trata-se de uma 

posição inovadora na gestão das cidades, encarregue de aconselhar diretamente o poder local e promover 

uma ponte entre as diversas instituições interessadas com vista a otimizar a comunicação e coordenação 

(UN-Habitat, 2017). 
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4 Estratégia simplificada para determinar a resiliência urbana devido a 
inundações 

4.1 Considerações iniciais 
No presente capítulo apresenta-se a metodologia desenvolvida com o objetivo de determinar a resiliência 

urbana face a inundações (secção 4.2). A quantificação e qualificação da resiliência urbana é possível com 

recurso a indicadores de desempenho, os ID selecionados de modo a representar os efeitos de uma 

inundação em meio urbano encontram-se descritos na secção 4.3. 

4.2 Metodologia para determinar de forma simplifica a resiliência urbana face a 
precipitações extremas 

Desenvolveu-se a seguinte metodologia com o propósito de determinar a resiliência urbana de forma 

expedita e simplificada, perante o evento de precipitações extremas, tendo em consideração a 

eventualidade de escassez de dados, ou, em simultâneo, não se dispor de um software de modelação 

hidráulica 1D/2D. A presente metodologia representa os diversos estágios de um evento de inundação 

com recurso a etapas simplificadas, de modo a obter os dados necessários a definição de índices de 

desempenho e posterior cálculo da resiliência urbana, com base nos mesmos. Os diversos estados que a 

resiliência poderá assumir, considerados na presente dissertação, são propostos por Barreiro (2017). A 

metodologia proposta (Figura 4-1) segue os seguintes passos: 

I. Definição da área de estudo: por se tratar do estudo da resiliência urbana, a área de estudo, no 

limite, será idêntica à área da cidade. A inundação é um evento disruptor cujo comportamento é 

fortemente influenciado pelas características físicas da bacia e, como tal, sugere-se o estudo da 

resiliência ao nível da bacia hidrográfica; 

II. Caracterização da área de estudo: deve ser prestada especial atenção ao sistema de drenagem. 

O surgimento da inundação depende, em grande parte, do comportamento da rede de drenagem 

quando sujeita a precipitações intensas. A caracterização do sistema deverá reunir todos os 

componentes da rede, o estado da ocupação do solo e topografia com o maior grau de detalhe 

possível. Com vista a finalizar o processo é necessário realizar um levantamento quantitativo e 

espacial dos serviços, infraestruturas e estruturas objeto de estudo; 

III. Simulação do modelo hidráulico 1D: com recurso às capacidades de modelação e simulação, 

hidrológicas e hidráulicas, do software SWMM, será possível prever o comportamento do sistema 

de drenagem quando sujeito a diferentes intensidades de precipitação, avaliadas para tempos de 

retorno de meio ano, um, cinco e dez anos. Uma vez concluída a simulação, o software SWMM 

permite a visualização espacial e quantificação de potenciais extravasamentos. Uma descrição do 

funcionamento do software pode ser consultada na secção 4.2.1; 

IV. Mapa de áreas inundadas: gerado o modelo digital de terreno, segue-se a identificação dos 

pontos de extravasamento, informação cedida pelo modelo de simulação da rede de drenagem. É 

necessário ter em atenção o percurso expectável do escoamento de cada ponto em carga, 
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atendendo à possibilidade de vários pontos contribuírem para uma mesma área. Uma vez 

concluídos, os mapas resultantes permitem visualizar a extensão, em área e altura, da inundação. 

Assumiu-se um desnível de 15 cm entre a rodovia e o passeio para o traçado das áreas de 

inundação; 

V. Duração da inundação: é composta por duas parcelas, a primeira correspondendo ao tempo de 

extravasamento de uma dada zona e a segunda sendo determinada com recurso à rotina de 

MATLAB descrita na secção 4.2.3. De modo a calcular a segunda parcela do tempo de inundação, 

o algoritmo requer as como variáveis de entrada a área e altura de inundação, bem como a 

quantidade de sumidouros contidos entre duas curvas de nível sucessivas. Na tentativa de 

reproduzir o comportamento dos sumidouros de forma aproximada à realidade, consideraram-se 

as áreas dos mesmos obstruídas em 50%. A inundação tem início sempre que a zona de menor 

cota se encontre imersa por uma altura de água que exceda 10 cm e termina no instante em que 

desça abaixo deste valor, na mesma localização; 

VI. Classificação da Resiliência Urbana: concluídas as etapas anteriores, encontram-se reunidos 

os dados necessários à definição dos índices de desempenho, para cada evento de precipitação, 

e consequente cálculo do índice de resiliência urbana e respetiva classificação; 

VII. Proposta de beneficiação: finda a classificação da resiliência urbana, repete-se o procedimento, 

omitindo o primeiro ponto, para a proposta de beneficiação do sistema de drenagem; 
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Figura 4-1: Fluxograma da metodologia proposta com o objetivo de determinar a resiliência urbana face a inundações. 

4.2.1 Modelo de simulação hidráulica 1D - SWMM 
O Storm Water Management Model – SWMM é uma ferramenta de simulação dinâmica de eventos 

pontuais ou contínuos de precipitação, assim como da quantidade e qualidade do escoamento superficial, 

desenvolvida pela EPA (U.S Environmental Protection Agency) para simular eventos de precipitação em 

meio urbano. A sua capacidade de análise e planeamento de sistemas de drenagem urbanos faz do 

software uma das ferramentas de maior renome no ramo da hidráulica. O seu desenvolvimento teve início 

em 1971, tendo sido disponibilizadas desde múltiplas versões aperfeiçoadas em décadas subsequentes, 

culminando atualmente na quinta iteração do programa, SWMM 5. A interface do SWMM possibilita uma 

plenitude de modos de visualização dos resultados obtidos na simulação, nomeadamente gráficos, 

Tabelas de séries temporais, diagramas de perfil e análises estatísticas de frequência (EPA, 2015) 

O SWMM permite acompanhar a evolução da altura e qualidade do escoamento, nas diferentes 

componentes do sistema, para um qualquer período de simulação pretendido. Note-se que o processo 

responsável pela produção de escoamentos em áreas urbanas encontra-se intrinsecamente ligado a 

múltiplos fenómenos hidrológicos, em particular: precipitações variáveis no tempo, evaporação, degelo, 

armazenamento de águas em depressões, infiltração, percolação, possíveis trocas de fluxo entre aquíferos 
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e o sistema de drenagem. Estes processos hidrológicos padecem de ampla variabilidade espacial, e como 

tal, a fim de assegurar um modelo tão exato quanto possível, a área de estudo divide-se em sub-áreas 

homogéneas. O escoamento superficial presente em cada sub-área será, portanto, conduzido ao ponto de 

entrada da rede, sendo posteriormente transportado até ao destino pretendido. 

A transposição da rede de drenagem existente para o SWMM e a sua respetiva modelação hidráulica é 

possibilitada por virtude de um vasto conjunto de ferramentas, empregues com vista a simular o transporte 

do afluente através da rede de coletores, dispositivos de armazenamento e tratamento de águas. Em 

seguida, passa-se a enumerar alguns destes utensílios: 

 Possibilidade de manipulação ilimitada do comprimento das redes; 

 Aprofundada caracterização da secção transversal de um dado coletor; 

 Capacidade de modelação de unidades de armazenamento e tratamento, divisores de fluxo, 

bombas, orifícios e descarregadores; 

 Função de alternância do método aplicado para propagação do escoamento (disponibilizando 

métodos de onda cinemática e dinâmica); 

 Modelação de regimes de fluxo distintos, fluxo reverso, alagamentos e entrada em carga; 

 Execução de controles dinâmicos, por forma a simular o funcionamento de bombas e abertura 

de orifícios; 

Adicionalmente, o software encontra-se capacitado para modelar a produção e evolução de agentes 

poluentes, presentes no escoamento ao longo do sistema de drenagem, por processos definidos pelo 

utilizador. Acumulação de cargas poluentes, simulação de águas residuais em tempo seco, tratamento do 

afluente em reservatórios ou por via de processos naturais e arrastamento de poluentes são somente parte 

dos processos passíveis de implementação no software. 

A versatilidade e amplo espetro de aplicabilidade do SWMM concede-lhe uma posição entre os softwares 

mais utilizados no estudo de redes de drenagem residuais e pluviais. Do vasto leque de aplicações 

destaca-se a idealização e dimensionamento de componentes, estruturas de retenção e acessórios de 

redes de drenagem para controle de inundações, a conceção de estratégias de controle para minimizar o 

extravasamento em sistemas unitários e mistos, e por fim a avaliação da eficiência das BMP’s (Best 

management practice). 

Os fenómenos hidrológicos e hidráulicos de um sistema de drenagem de águas pluviais são reproduzidos 

por via de modelos de cálculo computacional, devidamente definidos em quatro módulos por forma a 

replicar o comportamento, transporte e qualidade da água escoada no sistema. Apresentam-se, em 

seguida, os modelos ao dispor do SWMM: 

1. Modelo Atmosférico: gera as precipitações e poluentes sobre o modelo de superfície do solo. 

A entrada de água no sistema efetua-se com recurso ao objeto rain gage (pluviómetro); 
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2. Modelo de Superfície: a superfície da área de estudo é representada por um ou vários objetos, 

ditos subcatchments (sub-bacias). Estes recebem do modelo atmosférico a precipitação em 

forma de chuva ou neve, cujo escoamento infiltra parcialmente, sendo transferido para o 

modelo de águas subterrâneas, e o restante encaminhado para o modelo de transporte; 

3. Modelo de Águas Subterrâneas: recebe o fluxo de infiltração do modelo de superfície e 

transfere uma parte para o modelo de transporte. Neste caso, a representação do modelo de 

águas subterrâneas é efetuada por intermédio de objetos aquifer (aquífero); 

4. Modelo de Transporte: é composto por uma variedade de elementos de transporte e unidades 

de armazenamento que transportam o escoamento para o destino pretendido. O caudal pluvial 

é alimentado pelos modelos de superfície e de águas subterrâneas. A representação do 

sistema de transporte recorre aqui aos objetos do tipo node (nó) e link (ligação);  

O SWMM é um modelo de simulação física, recorrendo aos princípios da conservação da massa, de 

energia e quantidade de movimento quando necessário, por forma a reproduzir o comportamento do 

escoamento superficial, infiltração, fluxo de águas subterrâneas, degelo da neve, propagação de fluxos e 

comportamento e evolução da qualidade da água. Em seguida descrevem-se os métodos de cálculo dos 

processos mais relevantes para o restante desenvolvimento da presente dissertação. 

 Escoamento superficial: As sub-bacias são conceptualizadas como um reservatório não linear, 

cuja capacidade de armazenamento corresponde ao valor máximo do volume retido em 

depressões (Figura 4-2). O fluxo de entrada no sistema ocorre de duas formas, por precipitação 

de chuva ou neve, ou por via de contribuições de sub-bacias a montante. A saída do volume do 

“reservatório” pode processar-se sob a forma de escoamento superficial, infiltração ou 

evaporação. No instante em que o volume de água armazenado excede a capacidade de 

armazenamento, origina-se o escoamento superficial; 

 

Figura 4-2: Representação conceitual da geração do escoamento superficial no software SWMM. Fonte:EPA (2016). 

 Infiltração: processo pelo qual o escoamento atravessa a superfície de um solo não saturado. O 

SWMM disponibiliza três modelos de infiltração: Horton, Green-Ampt e SCS; 

 Transporte hidráulico: o comportamento do escoamento nos coletores é modelado segundo 

equações de Saint Venant, ou seja, uma combinação das equações de conservação de massa e 
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momento para escoamentos variáveis e gradualmente variados. O software permite ainda 

selecionar o modelo hidráulico de transporte: 

o Regime permanente (Steady flow): assume que a propagação do escoamento é constante 

e uniforme, cujo hidrograma percorre dois nós sem atraso ou mudança na sua forma. O 

regime não possui capacidade para reproduzir fenómenos de ressalto hidráulico, perdas 

de carga na entrada ou saída de elementos. Por conseguinte, o recurso ao modelo de 

regime permanente deve restringir-se a uma análise preliminar de simulações contínuas 

de longo prazo; 

o Modelo de onda cinemática (Kinematic wave): corresponde à resolução da equação da 

continuidade e equação da quantidade de movimento, de forma simplificada, para cada 

coletor. Assume que a superfície livre do escoamento e a declividade da base do coletor 

coincidem, permitindo em simultâneo a variação espacial e temporal da área e caudal.  

o Modelo de onda dinâmica (Dynamic wave): no modelo em questão são resolvidas, por 

completo e unidimensionalmente, as equações de Saint Venant. Consequentemente os 

resultados obtidos apresentam maior precisão. A modelação consiste na aplicação das 

equações de continuidade e momento, nos coletores, e de continuidade de volume, nos 

nós. Deste modo, os fenómenos de ressalto hidráulico, escoamento em pressão e 

reentrada de escoamento no sistema são permissíveis na simulação, porém serão 

necessárias iterações de análise mais frequentes, aumentando o tempo de simulação e 

levando a potenciais erros de estabilidade no método numérico. 

4.2.2 Mapeamento de área inundada 
A localização das áreas inundadas será um fator da máxima importância na quantificação e qualificação 

dos impactos gerados por um dado acontecimento pluvioso, dado que a concentração de serviços, 

infraestruturas e habitações varia espacialmente. A delimitação espacial da inundação dependerá de dois 

fatores: os volumes e localização de extravasamento. Estes, obtidos por simulação do modelo hidráulico, 

devem aproximar-se dos valores reais, sendo ainda necessário conhecer a topografia da cidade com grau 

de precisão suficiente para uma análise satisfatória de inundações em meio urbano. Áreas de cota 

reduzida encontram-se expostas a impactos mais gravosos, atendendo às elevadas alturas de inundação, 

e serão as últimas a recuperar das inundações. 

A informação topográfica disponível, por si só, seria manifestamente insuficiente para realizar uma análise 

de inundações em meio urbano, apresentando curvas de nível espaçadas somente de 5 em 5 metros. 

Uma análise assente sobre as mesmas levaria a erros significativos, dado que no contexto de inundações 

em meio urbano será recomendável trabalhar com precisões entre 15 a 30 cm. Como tal, recorreu-se ao 

software Autodesk Civil 3D em virtude das respetivas capacidades de desenho e geração de modelos 

digitais de terreno. Neste, foram introduzidas as cotas de topo das caixas de visita do sistema de drenagem 

e geradas as correspondentes curvas de nível, permitindo obter uma aproximação genérica da topografia 

da cidade e traçar os respetivos mapas de inundação. 
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4.2.3 Estimativa da duração da inundação 
Um qualquer coletor da rede de drenagem possui capacidade de vazão limitada, ascendendo à superfície 

o volume em excesso no instante em que o escoamento transportado esgota esse limite. Perante a 

persistência de precipitação aquando da indisponibilidade do sistema em admitir escoamento adicional, 

todo o caudal gerado a montante dos referidos elementos contribui diretamente para o agravamento da 

inundação. O volume extravasado terá duas formas de atingir a superfície, quer pelas caixas de visita, 

quer pelos dispositivos de interceção de escoamento, sumidouros e sarjetas. Na análise em SWMM, o 

extravasamento ocorre por via dos nós, representando caixas de visita (Figura 4-3). 

O instante a partir do qual o sistema se considera estar perante uma inundação não tem definição 

universalmente aceite, variando de caso para caso ou conforme o tipo de análise a implementar. De uma 

forma geral, considera-se que o início da inundação coincide com o momento em que a respetiva altura 

provoca transtorno na rotina da população, circulação automóvel, ou desempenho de serviços. 

Um modelo de SWMM completamente configurado permite simular os eventos de precipitação pretendidos 

e identificar os pontos críticos do sistema. No fim da simulação é facultado um extenso relatório, no qual é 

possível identificar os pontos em que ocorre extravasamento, os caudais em causa e o volume total de 

extravasamento. 

Terminado o extravasamento, o sistema recupera capacidade para transportar caudal, deixando os 

coletores de se encontrar em carga e permitindo ao volume de água pluvial acumulado à superfície escoar 

de volta à rede de drenagem. As estruturas da rede de drenagem responsáveis por esta função designam-

se por dispositivos de interseção, sumidouros e sarjetas, conveniente definidos e descritos no segundo 

capítulo da presente dissertação. Para o caso de estudo em questão são considerados apenas os 

sumidouros, em conformidade com o levantamento de equipamentos disponibilizado. 

O caudal de um sumidouro localizado em zonas baixas é dado pelas equações (1) e (2), formuladas pelo 

“Arms Corps of Engineers of the United States of America” e estas indicam que a capacidade hidráulica 

dos sumidouros depende da carga hidráulica sobre as grades (Sousa e Matos, 1990): 

𝑄 = 0,83 𝑃 ℎ   𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ ≤ 0,12 𝑚 (1) 

𝑄 = 1,45 𝐴 ℎ  𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ ≥ 0,42 𝑚 (2) 

sendo que, 

Q: caudal captado (m3/s); 

P: perímetro útil exterior da grade, não incluindo o espaço ocupado pelas barras transversais (m); 

H: carga hidráulica sobre a grade (m); 

A: área útil da grade (m2) 
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Implementou-se em seguida uma rotina de MATLAB com base nas equações (1) e (2) de forma a 

determinar a duração do processo de retorno do volume da inundação aos coletores. Cada iteração do 

algoritmo reporta-se ao tempo necessário para reduzir por via dos sumidouros, em 1 cm, a altura de 

inundação, pelo que o rendimento global do sistema consistirá na soma da contribuição de cada 

sumidouro, que por sua vez dependerá da carga hidráulica no topo de cada grelha. No instante em que a 

altura de inundação atinge o valor nulo, por via do processo iterativo, o conjunto de sumidouros 

pertencentes ao intervalo de cotas em causa é subtraído ao conjunto total. Por fim, o algoritmo retorna o 

tempo necessário para regressar à situação inicial, ou seja, à altura anteriormente determinada como 

correspondente ao início da inundação. O código implementado pode ser consultado no Anexo I. 

 

Figura 4-3: Representação esquemática do percurso do escoamento. Adaptado: (Jang, Chang, and Chen, 2018). 

4.3 Indicadores de desempenho e classificação da resiliência 
Os indicadores de desempenho (ID) constituem um instrumento de gestão que permite avaliar 

continuamente o estado de um processo. Identificados os processos “chave” e selecionados os 

correspondentes ID, é facilitada a exploração de oportunidades de melhoria do processo visto este tornar-

se mensurável. No que se trata de classificação da resiliência com base em ID, estes devem em simultâneo 

traduzir o funcionamento do sistema “particular” e a relação infraestrutura/cidade. Não é aconselhável a 

escolha de indicadores cujo objetivo se foque em demasia nas “qualidades” da infraestrutura, porventura 

ignorando o impacto mais amplo do seu deficiente funcionamento nas restantes funções da cidade. O 

conjunto de ID deverá ser, portanto, capaz de correlacionar o funcionamento do sistema, neste caso um 

sistema de drenagem, com os respetivos impactos na área urbana. Adicionalmente, a escolha dos 

indicadores de desempenho deve ser tal que permita a sua quantificação de modo expedito. Em suma, os 
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ID devem gerar um termo comparativo da situação da cidade, anteriormente ao evento de precipitação e 

no decorrer do mesmo, incidindo concretamente sobre impactos no desempenho das suas funções de 

forma simples e quantificável. 

São considerados seis indicadores de desempenho, dos quais quatro serão relativos ao sistema de 

drenagem, um a serviços por via do funcionamento indevido da rede drenagem e, por último, um indicador 

afeto à quantificação simplificada da perda de capacidade das vias de circulação automóvel, aquando do 

evento de precipitação (Tabela 4-1). Os indicadores de desempenho utilizados resultam de uma adaptação 

dos ID propostos em Barreiro (2017). O índice de resiliência (IIRU) proposto por (Barreiro, 2017), para 

cada tempo de retorno, corresponde a uma média ponderada dos índices de desempenho para esse 

mesmo tempo de retorno. Embora fosse desejável, idealmente, atribuir um valor ao coeficiente de 

ponderação de cada índice de desempenho, seria necessário para este efeito realizar um estudo exaustivo 

sobre o grau de impacto de cada índice de desempenho e a sua respetiva ponderação individual no 

sistema global. Concluída a fase de cálculo dos índices de resiliência, proporciona-se a classificação da 

mesma segundo os diferentes níveis de resiliência representados na Figura 4-4: 

Tabela 4-1. Indicadores de desempenho selecionadas para representar a resiliência face a um evento extremo de precipitação. 

IDV - Indicador de volume extravasado (%): percentagem de volume extravasado pelo sistema de 

drenagem em relação ao volume total precipitado; 

𝑰𝑫𝑽 =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒗𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐 (𝒎𝟑)

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 (𝒎𝟑)
× 𝟏𝟎𝟎 

IDA – Indicador de área inundada (%): percentagem de área inundada com altura de inundação 

superior a 10 cm; 

𝑰𝑫𝑨 =
Á𝒓𝒆𝒂 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂𝒅𝒂 (𝒎𝟐) 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂𝒗𝒆𝒍 (𝒎𝟐)
× 𝟏𝟎𝟎 

IDA – Indicador de área inundada critica (%): percentagem de área inundada cuja altura de inundação 

é superior a 30 cm; 

𝑰𝑫𝑨 =
Á𝒓𝒆𝒂 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂𝒅𝒂 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 (𝒎𝟐) 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂𝒅𝒂 (𝒎𝟐)
× 𝟏𝟎𝟎 

IDD – Indicador de duração da inundação (%): duração da inundação comparativamente à duração 

do evento de precipitação; 

𝑰𝑫𝑫 =
𝑫𝒖𝒓𝒂çã𝒐 𝒅𝒂 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂çã𝒐 (𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔) 

𝑫𝒖𝒓𝒂çã𝒐 𝒅𝒐 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒖𝒗𝒊𝒐𝒔𝒐 (𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔)
× 𝟏𝟎𝟎 

IDS – Indicador de serviços de saúde afetados (%): percentagem de serviços afetados diretamente 

pela inundação na área de estudo; 

𝑰𝑫𝑬 =
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐𝒔 𝒂𝒇𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 (−) 

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐𝒔 (−)
× 𝟏𝟎𝟎 
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IDT – Indicador de tráfego (%): perda de potencial fluxo na rede rodoviária; 

𝑰𝑫𝑬 =
∑ 𝑷𝒊

𝑽
× 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝒊 = 𝝆𝒊

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂çã𝒐 (𝒌𝒎/𝒉) − 𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒓(𝒌𝒎/𝒉)

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂çã𝒐 (𝒌𝒎/𝒉)
 

onde, 

o V (-) – Número total de vias de circulação automóvel. 

o Pi (-) – Perda de potencial da via de circulação i (-); 

o Fator penalizador (km/h) – Uma qualquer via de circulação afetada por uma altura de água entre os 15 e 

30 cm sofre uma penalização de 20 km/h na velocidade máxima permitida. Se a altura for superior a 30 

cm, considerou-se, a via encerrada para circulação automóvel (Pyatkova et al., 2019); 

o 𝝆𝒊 – Fator de ponderação de hierarquia da vida (intervalos de valores apresentados na secção (5.4.1)) 

IIRU – Indicador Integrado de Resiliência Urbana face a inundações: representa a resiliência 

global da cidade por via da contribuição dos índices de desempenho; 

𝑰𝑰𝑹𝑼 =  
∑(𝟏 − 𝜶 × 𝑰𝑫)

𝒏
 

𝜶𝒊 = 𝟏

𝒏

𝒊 𝟏

 

Sendo que, n, representa a totalidade de indicadores de desempenho e 𝛂 o fator de ponderação 

respetivo a cada índice de desempenho. Na presente dissertação considerou-se um fator de 

ponderação unitário, para a totalidade dos ID. 

 

90 < IIRU (%) ≤ 100: Resiliência Ótima 

70 <IIRU (%) ≤ 90: Resiliência Boa 

50 < IIRU (%) ≤ 70: Resiliência Aceitável 

30 < IIRU (%) ≤ 50: Resiliência Insuficiente 

0 < IIRU (%) ≤ 30: Resiliência Totalmente Inaceitável 

Figura 4-4: Escala de classificação da resiliência sujeita a eventos de precipitação. Fonte: Barreiro (2017). 
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5 Caso de estudo da Bacia Bento Ferreira – Vitoria, ES (Brasil) 
5.1 Considerações iniciais e Definição da Área de Estudo 
O Município de Vitória é a capital do estado de Espírito Santo, situado no litoral da região Sudeste do 

Brasil. Trata-se de uma cidade costeira, da qual parte do território é continental e o restante composto por 

um arquipélago de trinta e três ilhas, compreendendo uma área total de 93.38 km2 cuja ocupação urbana 

se estima estender-se ao longo de aproximadamente 50% da superfície. A ligação do continente à ilha 

principal é assegurada por sete pontes (PMV, 2016). 

Para o estudo da resiliência no âmbito do funcionamento do sistema de drenagem urbana, conforme 

referido na secção 4.1, seria desejável efetuar a análise do comportamento da resiliência à escala de uma 

bacia urbana. Neste caso em concreto, a metodologia proposta será aplicada à bacia Bento Ferreira com 

o propósito de determinar a sua resiliência face a eventos de precipitação extremos. A localização da bacia 

em questão pode ser visualizada na Figura 5-1, embora seja importante referir que a área de estudo 

engloba, na realidade, duas bacias hidrográficas: Bento Ferreira e Maria de Lourdes Garcia. Para os efeitos 

da dissertação efetuada no presente documento, quaisquer referências à área de estudo englobam ambas 

as bacias no seu conjunto. 

 

Figura 5-1: Localização da Bacia de Bento Ferreira. 
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5.2 Caracterização da Área de Estudo 
Os registos da evolução demográfica no município de Vitória evidenciam um acentuado crescimento entre 

os anos de 1960 e 1980 (Tabela 5-1), atingindo-se em somente duas décadas um aumento populacional 

para mais do dobro da população residente em 1960 (IBGE, 2019). A magnitude deste acréscimo, 

decorrente da migração em massa de residentes do meio rural envolvente, provocou uma expansão e 

alteração da organização espacial da cidade tão célere quanto o adensamento populacional em causa. No 

decorrer deste processo, observou-se ainda a concentração gradual dos estratos demográficos mais 

desfavorecidos em zonas de maior elevação, designadas por Morros. 

Tabela 5-1: Evolução demográfica da cidade de Vitória - Espírito Santo (Brasil). Fonte: IBGE (2018). 

Ano 1940 1950 1960 1980 1991 2000 2007 2016 

População 45 212 50 922 83 351 207 736 258 243 292 304 314 042 359 555 

 

A taxa de crescimento populacional tem vindo a reduzir-se significativamente, verificando-se um 

abrandamento progressivo do seu ritmo de desenvolvimento a par da correspondente diminuição das taxas 

de natalidade, característica transversal aos restantes centros urbanos brasileiros. Atualmente, a 

população do município de Vitória aproxima-se dos 360 mil habitantes, conforme informação extraída dos 

censos realizados em 2010. A região metropolitana da Grande Vitória, considerando as zonas periféricas 

da cidade, é ainda composta por outros seis municípios, cuja população se estima rondar 1,9 milhões de 

habitantes (PMV, 2016). 

A expansão da cidade sobreveio com carácter progressivo, resultando nas primeiras obras de ampliação, 

com recurso a aterros, no início do século XX. Uma vez concluídas, na década de 70, diversas ilhas 

anteriormente desconexas foram integradas por inteiro no tecido urbano, atribuindo à cidade novos 

contornos. Destacam-se três tipos predominantes de material utilizado nas obras de aterro: material inerte, 

hidráulico e sanitário. O aterro hidráulico consiste na utilização de material transportado pelos cursos de 

água, ao invés do aterro sanitário, que por sua vez resulta do depósito de resíduos sólidos. A distribuição 

e concentração espacial dos aterros encontra-se representada na Figura 5-2. Atualmente, a maioria da 

área da cidade apresenta ocupação residencial, sofrendo de escassez de áreas livres para construção e 

excessiva concentração junto das áreas litorais. 

Geomorfologicamente, a Bacia de Bento Ferreira, delimitada a cor roxa na Figura 5-2, é maioritariamente 

composta por território continental e aterro hidráulico, embora seja possível identificar uma diminuta 

mancha de aterro sanitário a sul da bacia. No registo administrativo, a zona em estudo pertence às áreas 

administrativas de Jucutuquara, Maruípe e Praia do Canto. Adicionalmente, pode ser subdividida em maior 

detalhe nos seguintes bairros: Bento Ferreira, Nazareth, Horto, Monte Belo, De Lourdes, Consolação, 

Gurigica, Santa Lúcia, Praia do Suá e Jesus de Nazareth. 
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Figura 5-2: Localização das obras de expansão da cidade de Vitória com recurso a aterros. 

A bacia de Bento Ferreira encontra-se especialmente vulnerável a inundações devido às suas 

características geomorfológicas, precipitações extremas e resultante comportamento ineficiente da rede 

de drenagem urbana. Coelho (2016) realizou um estudo com base na elevação, declividade e taxa de 

impermeabilização local com o propósito de identificar as áreas de maior suscetibilidade de inundação 

(Figura 5-3), do qual se pode concluir que grande parte da bacia em estudo coincide com zonas de alto 

risco de acumulação de água. 

 

Figura 5-3: Áreas suscetíveis a inundações. Fonte: Coelho (2016). 
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5.2.1 Histórico de eventos extremos de precipitação 
O registo de precipitação do estado de Espírito Santo permite constatar que a cidade apresenta um vasto 

historial de eventos anteriores de precipitação extrema, destacando-se entre estes como particularmente 

marcante um evento ocorrido durante o mês de dezembro de 2013, para o qual foram registados 713,9 

mm de precipitação na cidade de Vitória (INMET, 2019). A intensidade do acontecimento deveu-se à 

formação e posterior estacionaridade de uma zona de convergência do Atlântico Sul, com duração de 

quinze dias, entre 11 e 26 de dezembro de 2013 (Langa et al., 2015). Do período em causa, a máxima 

intensidade registou-se no dia 23 de dezembro, apresentando um volume de precipitação de 

aproximadamente 120 mm acumulado no espaço temporal de 24h. Como seria expectável, os impactos 

devido a tal intensidade surtiram efeitos nefastos, afetando com particular gravidade quatro bairros da 

cidade de Vitória e contabilizando-se, ao todo, 55 690 desalojadas e inclusive 23 óbitos. 

Outro evento exemplo de precipitação extrema ocorreu no ano de 2014, especificamente no dia 31 de 

outubro, para o qual se registou um máximo diário acumulado ligeiramente superior a 140 mm (INMET, 

2019). Somente nesse mês choveram perto de 300 mm na cidade de Vitória, em forte contraste com a 

média esperada de aproximadamente de 120 mm, sendo este último valor manifestamente reduzido face 

ao observado (Coelho, 2016). Em novembro de 2016 sucede novamente um evento semelhante, 

apontando os registos para um volume acumulado de precipitação próximo de 200 mm. Por fim, será 

relevante referir ainda um evento peculiar ocorrido nesse mesmo ano, no decurso do mês de agosto, 

durante o qual certos arruamentos na zona de estudo, devido à proximidade do mar, sofreram inundações 

mesmo na total ausência de precipitação (GLOBO, 2018). 

5.2.2 Sistema de drenagem urbano  
A cidade de Vitória é frequentemente atingida por eventos de inundação e, como tal, com vista a aprofundar 

esta temática, a cidade desenvolveu um Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU), cujo foco é avaliar a 

situação corrente e desenvolver medidas estruturais e não-estruturais de beneficiação. O sistema de 

drenagem serve noventa e oito bacias, sendo em parte separativo, misto e ramificado. O PDDU concluiu 

que os coletores mais antigos datam do início da década de 60, tendo sido apenas substituídos os 

coletores que apresentavam algum tipo de anomalia. Na elaboração do PDDU realizaram-se ainda estudos 

de erosão, assoreamento, qualidade das águas pluviais e marés, culminando no desenvolvimento de 

mapas ilustrativos dos resultados obtidos (PMV, 2008). O caso de estudo incide numa área específica da 

cidade de Vitória, cuja caracterização se trata em seguida. 

O escoamento gerado sobre a bacia de Bento Ferreira alimenta um sistema de drenagem separativo do 

tipo ramificado, dimensionado para acomodar só e somente esse mesmo escoamento, uma vez que a 

bacia não recebe caudais de bacias circundantes. O PDDU fornece o levantamento realizado da rede de 

drenagem (Figura 5-4), sendo esta constituída maioritariamente por coletores de seção circulares e 

retangulares de geometria variável. Estima-se que os coletores de secção circular se encontram em 

utilização há cerca de 40 anos e os coletores retangulares, que anteriormente operavam como canais 
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abertos, foram, entretanto, fechados com recurso a betão, há 15 anos. As características gerais da bacia 

podem ser consultadas na Tabela 5-2 (PMV, 2008). A rede foi conceptualizada para escoar unicamente 

águas pluviais, contudo é conhecida a ligação ilícita de ramais domésticos, pois durante o período em que 

os coletores retangulares se encontravam, ainda, abertos, era facilmente identificada alguma acumulação 

de resíduos sólidos. 

Tabela 5-2: Características físicas da bacia de Bento Ferreira. Fonte: PMV (2008). 

Características da Bacia de Bento Ferreira 

Ocupação do solo Urbana 

Ocupação atual e futura (SCS) Residencial até 500/1000 m2 

Tipo de solo (SCS) Solo C 

Área 2.97 km2 

Talvegue 3 km 

Inclinação média 0.0135 m/m 

CN 87 

Tempo de concentração (TC) 68 min 

Suscetibilidade natural à erosão e assoreamento Alta 

 

O cadastro da rede é fornecido pela Prefeitura Municipal de Vitória, em formato DWG/CAD, no qual se 

encontra a caracterização dos elementos da rede: caixas de visita, coletores e sumidouros. A rede principal 

escoa o caudal para duas estações elevatórias, coincidentes em planta, e este por sua vez é devolvido ao 

meio recetor, o mar. A estação de Bento Ferreira possui cinco bombas, cada uma dotada de capacidade 

para 1 m3/s, e a estação Santa Lúcia possui quatro bombas com capacidade de 1.8m3/s por bomba, sendo 

o sistema global capacitado para escoar 12.2 m3/s. A rede apresenta também um ramal isolado que 

encaminha o caudal diretamente para o mar, sem apoio de qualquer estrutura (Bacia Maria de Lourdes 

Garcia). A estação elevatória “Bento Ferreira” possui ainda uma bomba de reserva com capacidade de 

1m3/s, o recurso à qual só ocorre em caso de emergência. Por fim, o ponto de descarga está equipado 

com uma válvula de maré junto à estação elevatória, apresentada na Figura 5-5. 
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Figura 5-4: Rede de drenagem pluvial da bacia de Bento Ferreira em formato DWG. Fonte: PMV (2008). 

 

Figura 5-5: Válvula de maré. 
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5.2.3 Propostas de Beneficiação previstas no PDDU 
O PDDU apresenta duas opções de beneficiação do sistema de drenagem, ambas recorrendo à 

construção de coletores complementares e reservatórios enterrados, sendo estes primeiros designados 

de complementares em virtude não ser prevista qualquer substituição dos coletores já instalados. Na 

primeira alternativa propõe-se a construção de quatro reservatórios enterrados, representados a cinzento, 

e a instalação de múltiplos coletores complementares, assinalados a vermelho na Figura 5-4. A segunda 

opção, apresentando grande semelhança à primeira intervenção, distingue-se pela omissão do 

reservatório R2 em virtude da implementação de um coletor complementar. Concluindo, o PDDU prevê o 

aumento da capacidade de bombagem, para qualquer dos casos propostos, para os valores apresentados 

na Tabela 5-3. 

 

Figura 5-4: Localização dos reservatórios na bacia de Bento Ferreira. Fonte: Macedo (2017). 

Tabela 5-3: Proposta de aumento da capacidade de bombagem. 

 

 

 

Nº de
 bombas (-)

Capacidade unitária
(m3/s)

Capacidade total
(m3/s)

Nº de
 bombas (-)

Capacidade unitária
(m3/s)

Capacidade total
(m3/s)

Bento Ferreira 5 1 5 6 1.8 10.8
Santa Lúcia 4 1.8 7.2 4 1.8 7.2

Sistema atual Proposta de beneficiação
Estação Elevatório
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5.3 Aplicação da Metodologia Proposta 
5.3.1 Modelos utilizados  
Na sua dissertação, Macedo (2017) desenvolveu um diagnóstico do funcionamento atual do sistema de 

drenagem da bacia de Bento Ferreira, face a precipitações de períodos de retorno de 10 e 25 anos, com 

recurso ao software SWMM. A aplicação da metodologia proposta neste trabalho recorre ao modelo 

desenvolvido por Macedo (2017) com o propósito de obter a localização, caudais e volumes de 

extravasamento relevantes à análise em causa. É importante notar que foram efetuadas ligeiras alterações 

ao modelo proposto, nomeadamente na definição das sub-bacias drenantes na região sul da área de 

estudo. As referidas alterações, incidentes na dimensão e propriedades da bacia, podem ser consultadas 

no Anexo II. 

Solicitações do modelo SWMM 

As precipitações de projeto determinam-se com o auxílio de um hietograma triangular, método 

aconselhado no PDDU. Recorre-se a este método perante a área da bacia visada se encontrar no intervalo 

de 1.5 a 5 km2, dado que os resultados produzidos se aproximam dos valores observados (PMV, 2008). A 

intensidade de precipitação, para um dado período de retorno e duração, pode ser consultada nas curvas 

Intensidade-Duração-Frequência (IDF) projetadas para cidade de Vitória (Pfrafstetter, 1982). 

A construção do hietograma triangular baseia-se na equação (3), método desenvolvido por Yen e Chow 

(1980). O coeficiente r consiste no intervalo de tempo necessário, desde que se inicia a precipitação, para 

atingir a intensidade de pico (Tomaz, 2012). A variável r é alternativamente designada por coeficiente de 

avanço, equação (4). Não são conhecidos valores em concreto para a aplicação do coeficiente r em 

território brasileiro, contudo considera-se a relação proposta pela equação (4) aceitável (Westphal, 2001). 

𝐼 =    (3) 

𝑟 = 0.375𝑡  (4) 

Em que: 

 𝐼  –Intensidade de pico da precipitação (mm/h); 

 𝑃 – Precipitação total (mm); 

 𝑡  – Duração da precipitação; 

 𝑟 – Coeficiente de avanço; 

Os dados necessários à construção dos hietogramas de projeto, com a duração de duas horas para cada 

período de retorno (Figura 5-5), podem ser consultados na Tabela 5-4.  
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Figura 5-5: Hietogramas de precipitação triangular com duração de duas horas. 

Tabela 5-4: Resumo das intensidades de precipitação para os diversos períodos de retorno. 

Período de Retorno (ano) 0.5 1 5 10 
Ipico (mm/h) 35 45 70 83 

 

Por fim, com vista a quantificar os efeitos das alterações climáticas no sistema de drenagem e o 

correspondente impacto na resiliência urbana, consideraram-se os aumentos previsos pelo IPCC para a 

intensidade de precipitação e nível de maré, assumindo um cenário otimista de emissão GEE (aumento 

de 10 % nas precipitações e 0.4 metros no nível médio da maré). 

Modelo digital de terreno aproximado 

A informação topográfica disponível revelou-se insuficiente para levar a cabo a análise pretendida, cujo 

foco consiste na identificação das zonas mais fustigadas pelos volumes de inundação e, em simultâneo, 

determinar as respetivas alturas de inundação (Figura 5-6, à esquerda). Com recurso às capacidades do 

software Civil 3D, gerou-se curvas de nível com base nas cotas das caixas de visita implementadas no 

modelo SWMM, as curvas de nível resultantes encontram se representadas na Figura 5-6 à direita. O 

software Civil 3D permite manipular o intervalo entre curvas de nível sucessivas, contudo, optou-se por 

trabalhar num intervalo de 15cm entre curvas de nível, uma vez que a quantidade de pontos não permite 

uma avaliação mais precisa. 
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Figura 5-6: À direita: Curvas de nível disponibilizadas. À esquerda: Topografia gerada. 

Estimativa da duração da inundação  

O modelo de duração de inundação consiste num processo que divide o tempo de inundação em duas 

parcelas, a primeiro baseia-se no intervalo de tempo a partir do qual o caudal de extravasamento provoca, 

na zona de menor cota, uma região alagada com uma altura de 10 cm de água, até ao final do 

extravasamento. A segunda parcela é obtida por recurso ao algoritmo desenvolvido em MATLAB, onde 

são aplicadas as equações para o caudal dos sumidouros em zonas baixas, descritas na secção 4.3.3. 

Considerou-se o início da inundação quando se verifica uma altura de água de 10 cm, visto tratar-se de 

uma altura de água que começa a causar distúrbios no quotidiano da população. 

A localização dos sumidouros encontra-se disponível no ficheiro DWG, facultado pela prefeitura de Vitória, 

onde se encontra o sistema de drenagem na Bacia de Bento Ferreira. O registo dos sumidouros aparenta 

não estar completo, nomeadamente no início da Avenida César Hilal onde anteriormente figurava canal 

de escoamento aberto, de secção retangular, que não necessitava de dispositivos de interseção de 

escoamento. Considerou-se adequado manter a densidade de sumidouros observada na restante na 

região em falta (Figura 5-7), na ausência de informação mais detalhada. Relativamente às características 

geométricas dos sumidouros implementados, não existe qualquer descrição sobre os mesmos, como tal, 

assumiu-se que a prefeitura de Vitória recorreu ao mesmo tipo de sumidouros que a Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte, representado na Figura 5-8. 
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Figura 5-7: Exemplo da localização dos sumidouros em planta na Avenida César Hilal. 

 

Figura 5-8: Geometria dos sumidouros implementados. Fonte: PMBH (2008). 

5.3.2 Cenários 
Com vista à aplicação da metodologia proposta, definem-se primeiramente os seguintes cenários: 

 Cenário 1: Simulação do modelo de drenagem no estado atual, para quatro períodos de retorno 

associados às precipitações e nível de maré sem alterações climáticas. Os dados relativos à 

simulação pretendida coincidem com os valores apresentados na Tabela 5-5; 

Tabela 5-5: Resumo dos valores assumidos para as solicitações para o primeiro cenário. 

Período de retorno (ano) 0.5 1 5 10 

Intensidade de precipitação (mm/h) 35 45 70 83 

Nível da maré (-) atual 
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 Cenário 2: Simulação do modelo de drenagem no seu estado estrutural atual, excetuando-se os 

valores da precipitação e nível da maré que sofrem o incremente previsto (aumento de 10% na 

intensidade das precipitações e 0.4 metros no nível médio da maré) no cenário otimista de 

emissões de GEE, previsto no IPCC (Tabela 5-6); 

Tabela 5-6: Resumo dos valores assumidos para as solicitações para o segundo cenário 

Período de retorno (ano) 0.5 1 5 10 

Intensidade de precipitação (mm/h) 38.5 49.5 77 91.3 

Nível da maré (-) Atual+0.4m 

 

As propostas de beneficiação previstas no PDDU recomendam a construção de reservatórios enterrados, 

por forma a mitigar os efeitos da inundação na cidade de Vitória. Os cenários que se seguem distinguem-

se dos anteriores em virtude da implementação de quatro reservatórios nos locais previstos pelo PDDU, 

desconsiderando a construção dos restantes, ditos complementares. Em seguida são descritos os 

referidos cenários, considerados na implementação da metodologia proposta: 

 Cenário 3: Simulação do modelo de drenagem urbana no qual se adota a instalação de quatro 

reservatórios enterrados, mantendo o estado atual das solicitações (Tabela 5-5); 

 Cenário 4: Simulação do modelo de drenagem urbana, acrescido da implementação dos quatro 

reservatórios, com vista a determinar o seu comportamento no regime de alterações climáticas 

previsto no cenário otimista de emissões de GEE do IPCC (Tabela 5-6). 

Recorrem-se a quatro tempos de retorno, de 0.5, 1 ,5 e 10 anos respetivamente, com o intuito de averiguar 

se o efeito das alterações climáticas surtirá, para períodos de retorno reduzidos, efeitos comparáveis aos 

observados para períodos de retorno mais elevados em condições atuais. É ainda necessário referir que 

as curvas IDF utilizadas são geralmente aplicáveis para períodos de retorno entre 1 a 100 anos e, como 

tal, o valor assumido das precipitações para o período de retorno de 0.5 anos resulta de uma estimativa. 

Macedo (2017) concluiu que a rede de drenagem não apresenta um comportamento satisfatório para as 

precipitações de projeto, nomeadamente precipitações considerando períodos de retorno de 10 e 25 anos, 

reforçando o interesse em estudar precipitações com maior probabilidade de ocorrência. 
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5.3.2.1 Cenário 1 – Comportamenteo atual do sistema de drenagem urbano 
Periodo de retorno de 0.5 anos 

Os resultados provinientes da simulação do modelo SWMM, para o periodo de retorno de 0.5 anos, 

apresentam três áreas distintas onde se verifica a perda de capacidade de transporte dos coletores, e 

consequente extravasamento do caudal em excesso. A primeira área critica coincide com o colector ao 

qual aflui os caudais recolhidos nos bairros De Lourdes e Consolação, a segunda área ao coletor isolado 

situado na extremidade sul da bacia de estudo e, por fim, o conjunto de três coletores localizados a sudeste 

do bairro de Bento Ferreira. A Figura 5-9 representa o momento mais critico do sistema nas três áres em 

questão, momento esse que se verifica sensivelmente uma hora após o inicio da precipitação. Os volumes 

de extrasamento calculados para cada bairro encontram-se na Tabela 5-7. 

 

Figura 5-9: Resultado gráfico obtido no modelo de SWMM no momento mais critico da simulação, para o primeiro cenário e 
período de retorno de 0.5 anos. 

As áreas inundadas correspondentes aos volumes extravasados pelos coletores anteriormente referidos 

encontram-se representadas na Figura 5-10. A primeira área antige mairioritariamente o bairro De Lourdes, 

onde se verifica uma altura máxima de inundação de 25 cm, as restantes áreas, Bento Ferreira sul e 

sudeste, apresentam menores valores de  altura de água, nomeadamente 10 cm. Relativamente ao tempo 
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que cada área permanece inundada, o modelo aplicado indica uma duração de 1h04, 39 minutos e 1h36 

respectivamente. A Tabela 5-7 resume os valores obtidos para o volume, área e duração da inundação 

nas respectivas regiões da bacia em estudo. 

 

Figura 5-10: Áreas inundadas determinadas para o primeiro cenário e período de retorno de 0.5 anos. 

Tabela 5-7: Resumo dos resultados obtidos nos diversos modelos para os respetivos bairros no primeiro cenário para o período 
de retorno de 0.5 anos. 

Bairro Volume de 
 extravasamento (m3) 

Área Inundada 
(m2) 

Duração da  
inundação (horas) 

De Lourdes 1979 13081 1.07 
Bento Ferreira Sudeste 635 3572 1.61 

Bento Ferreira Sul 160 453 0.66 
 

Periodo de retorno de 1 ano 

O aumento da intensidade de precipitação, em relação ao periodo de retorno anterior, resulta num largo 

número de coletores da rede, cuja capacidade transporte antigiu o limite. Apesar da generalidade dos 

coletores do bairro Santa Lucia se encontrem em carga, os volumes de extravasamento são relativamente 
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pequenos, 104 m3, comparativamente aos restantes volumes observados na bacia em estudo. Na região 

central de Bento Ferreira e De Lourdes ocorrem extravasamentos de 3825 m3 e 3537 m3, ao passo que, 

em Bento Ferreira sul verificou-se 707 m3 e, por fim, 1594 m3 em Bento Ferreira sudeste. A Figura 5-11 

representa o estado do sistema de drenagem no seu momento mais critico, cerca de 30 minutos após o 

início do evento, exceto na região central de Bento Ferreira (Avenida César Hilal) em que atingi a situação 

critica 1h20 após o inicio da precipitação.  

 

Figura 5-11: Resultado gráfico obtido no modelo de SWMM no momento mais critico da simulação, para o primeiro cenário e 
período de retorno de 1 ano. 

As áreas de inundação correspondentes aos volumes extravasados, determinados no modelo SWMM, 

encontram-se representadas na Figura 5-12. As áreas afetadas a sul de Bento Ferreira mantêm a extensão 

obtida no periodo de retorno anterior, com exceção de um parque estacionamento na região localizado na 

extremidade sul. Os focos de inundação no bairro de Santa Lúcia são relaticamente pequenos, as alturas 

de inundação são analogamente diminuitas, aproxidamente 4 cm. Por fim, o alcance da área inundada nos 

bairros De Lourdes e Consolação mantem-se, devido ao alagamento de um parque de estacionamento 

subterraneo. Considerou-se que o volume de extravasamento, resultante do acrescimo de intensidade de 

precipitação em virtude do periodo de retorno na área em questão, se encontra armazenado nesse parque 

de estacionamento. No que diz respeito aos tempos de inundação, a duração é relativamente homogenea 

nas zonas de Bento Ferreira centro, Bento Ferreira sudeste e De Lourdes/Consolação, onde se observa 

durações na ordem de 1h. Verifica-se a duração de inundação mais extensa na área de Bento Ferreira sul, 
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área permance inundada 2h48, tal se deve, à baixa concentração de sumidouros na zona de menor cota 

da região afetada. Os valores determinados obtidos nos diversos modelos, para as diversas áreas 

afetadas, encontram-se resumidos na Tabela 5-8. 

 

Figura 5-12: Área inundadas determinadas para o primeiro cenário e período de retorno de 1 ano. 

Tabela 5-8: Resumo dos resultados obtidos nos diversos modelos para os respetivos bairros no primeiro cenário para o período 
de retorno de 1 ano. 

Bairro  Volume de 
 extravasamento (m3) 

Área Inundada 
(m2) 

Duração da  
inundação (horas) 

De Lourdes 3537 15157 1.61 
Bento Ferreira Centro 3825 14633 1.14 

Bento Ferreira Sudeste 1594 7848.118 1.62 
Bento Ferreira Sul 1246 14152 2.83 

Periodo de retorno de 5 anos 

Comparativamente ao periodo de retorno anterior, a eficiencia do sistema de drenagem sofre uma 

deteriorização drastica resultanto em valores elevados de volumes extrasados . Diversos pontos da rede 

apresentam extrasamento (Figura 5-13) que ao todo contribuiem para um total de 61 339 m3 de volume 

que ascende à superficie. A Avenida César Hilal coincide com a localização onde se observa os maiores 
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caudais de extravasamento, o modelo de SWMM estima que 32% do volume total extrasavado ocorre na 

mesma.  

 

Figura 5-13: Resultado gráfico obtido no modelo de SWMM no momento mais critico da simulação, para primeiro cenário e 
período de retorno de 5 anos. 

Devido à significância dos volumes de inundação a extensão das áreas afetadas, pela ocorrência da 

inundação, são diretamente proporcional aos mesmos. Como é possível verificar na Figura 5-14, uma 

ampla área da bacia em estudo se encontra imersa. Os bairros De Lourdes e Consolação encontram-se 

quase totalmente inundados, em que a altura critica atinge os 42 cm na zona de menor cota, o mesmo se 

observa na região sul de Bento Ferreira em que a corresponde altura de água critica aproxima-se dos 35 

cm. Santa Lúcia, a área mais extensa de inundação, verifica-se uma altura critica de 33 cm. A região mais 

fustigada pela inundação compreende a Avenida César Hilal e o bairro de Monte Belo, onde se observa 

uma altura critica de inundação a roundar os 75 cm.  



 
 

54 
 

 

Figura 5-14: Áreas inundadas determinadas para o primeiro cenário e período de retorno de 5 anos. 

Os tempos de inundação, volumes de extravasamento e correspondente área inundada especificos de 

cada bairro encontram-se resumidos na Tabela 5-9. Relativamente à duração da inundação na região 

central da bacia de Bento Ferreira, o volume acumulado à superficie retorna ao sistema de drenagem por 

meio de dois coletores “principais”. Devido à extensão da inundação na região central de Bento Ferreira 

são determinados dois tempos de inundação, o primeiro corresponde à Avenida césar Hilal e ruas 

adjacentes, o segundo é relativo ao bairro de Monte belo. 

Tabela 5-9: Resumo dos resultados obtidos nos diversos modelos para os respetivos bairros no primeiro cenário para o período 
de retorno de 5 anos. 

Bairro Volume de 
 extravasamento (m3) 

Área Inundada 
(m2) 

Duração da  
inundação (horas) 

De Lourdes 10830 39877 1.94 
Avenida César Hilal 28486 92999 3.10 
Bento Ferreira Sul 6254 64726 3.55 

Monte Belo 10845 28700 1.92 
Santa Lúcia 2372 10770 1.71 
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Periodo de retorno de 10 anos 

O aumento da precipitação, relativamente ao periodo de retorno de 5 anos, não resultou num incremento 

substancial de coletores em carga (Figura 5-15), porém o volume extravasado antige o máximo verificado 

até ao momento, 46% do volume precipitado sobre a área de estudo contribui para geração de zonas 

inundadas. Apesar da magnitude dos caudais de extravasamento, não se verificou um aumento das áreas 

inundadas tão significativa como observado na transição ocorrida no periodo de retorno anterior. Cerca de 

41% da área em estudo se encontra submersa, como é possível observar na Figura 5-16, 

comparativamente aos 36% verificados no periodo de retorno anterior. A altura mais significativa de 

inundação, cerca de 90 cm, ocorre na Avenida César Hilal, área adjacente ao Hospital da Polícia Militar. 

 

Figura 5-15: Resultado gráfico obtido no modelo de SWMM no momento mais critico da simulação, para o primeiro cenário e 
período de retorno de 10 anos. 

Relativamente aos tempos de inundação, estes seguem a tendencia dos periodos de retorno anteriores, 

quanto maior o volume de inundação maior será o correspondente tempo necessário para escoar de volta 

para o sistema. A Tabela 5-10 resume os dados obtidos, para cada bairro/região afetada pela inundação, 

de forma resumida. 
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Figura 5-16: Áreas inundadas determinadas para o primeiro cenário e período de retorno de 10 anos. 

Tabela 5-10: Resumo dos resultados obtidos nos diversos modelos para os respetivos bairros no primeiro cenário para o período 
de retorno de 10 anos. 

Bairro Volume de 
 extravasamento (m3) 

Área Inundada 
(m2) 

Duração da  
inundação (horas) 

De Lourdes 17745 47462 2.26 

Avenida César Hilal 45487 113337 4.01 

Bento Ferreira Sul 8556 64726 4.13 

Monte Belo 15554 31388 2.63 

Santa Lúcia (1) 3333 13717 1.65 

Santa Lúcia (2) 436 3410 0.65 
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5.3.2.2 Cenário 2 – Resposta do sistema de drenagem às alterações climáticas previstas no 
cenário otimista 

Período de retorno de 0.5 anos  

O aumento nos valores característicos das solicitações do modelo SWMM (precipitação e nível da maré) 

por via das alterações climáticas não resultou numa alteração considerável dos resultados obtidos, quando 

comparados com os mesmos do cenário anterior, para o mesmo período de retorno. Verificou-se um 

comportamento semelhante do sistema de drenagem relativamente ao primeiro cenário e, pela mesma 

razão, a localização e extensão das áreas inundadas coincidem.  

Relativamente à duração da inundação, constata-se o início da mesma nas diferentes áreas afetadas 53, 

56 e 48 minutos após o início da precipitação na área limite dos bairros De Lourdes e Consolação, Bento 

Ferreira Sudeste e Sul, com uma duração de 1h13, 1h08 e 1h41 respetivamente. 

Nos períodos de retorno que se seguem, não será realizada uma análise global da bacia em estudo, mas 

um estudo cingido à zona mais afetada pelas alterações climáticas. Área essa que coincide com o centro 

da área de estudo que engloba os bairros de Bento Ferreira e Monte Belo, com especial foco na Avenida 

César Hilal. As áreas afetadas pela inundação na totalidade da bacia de Bento Ferreira, para o presente 

tempo de retorno e, os restantes tempos de retorno, podem ser consultadas no Anexo III. 

Período de retorno de 1 ano 

A área inundada relativa ao centro da bacia de Bento Ferreira determinada no cenário anterior sofre um 

aumento de aproximadamente 70%, como é possível constatar na Figura 5-1. A dilatação da área inundada 

deve-se ao aumento dos volumes de extravasamento, determinados no modelo SWMM para o período de 

retorno em questão, de 3825 m3 para 9255 m3. Os caudais extravasados ao longo da Avenida César Hilal 

encontram-se representados na Figura 5-18, de forma a diferenciar a magnitude dos mesmos valores. No 

que se refere às alturas de inundação, a zona de menor cota sofre um aumento da altura de água de 34 

cm para 45 cm, as restantes áreas caracterizam-se por alturas de inundação diminutas devido à 

inexistência de declives acentuados na região central da bacia em estudo. 

O início da inundação ocorre sensivelmente em simultâneo nos dois cenários, no entanto a duração do 

evento toma um valor drasticamente superior perante a situação das alterações climáticas. No primeiro 

cenário a Avenida César Hilal permanece inundada cerca de 1h08, no segundo cenário determinou-se que 

os efeitos da inundação persistiam durante 2h15 (Figura 5-19). 
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Figura 5-17: Comparação das áreas inundadas na situação atual e perante ação das alterações climáticas para período de 
retorno de 1 ano. 

 

Figura 5-18: Caudais extravasados na Avenida César Hilal para as duas situações em análise (período de retorno de 1 ano). 
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Figura 5-19: Variação do volume de extravasamento observada na Avenida César Hilal para as duas situações em análise 
(período de retorno de 1 ano). 

Período de retorno de 5 ano 

Comparativamente ao primeiro cenário, os caudais de extravasamento são relativamente superiores, 

Figura 5-20, contudo, não se verifica o mesmo grau de desproporcionalidade do período de retorno 

anterior. O volume extravasado no cenário em questão sofreu um aumento de 21%, relativamente ao 

mesmo período de retorno do cenário anterior, atingindo um máximo de 52 404 m3, do mesmo modo, a 

região inundada aumentou 31%, cobrindo cerca de 141 340 m2. No que diz respeito às alturas de 

inundação, na zona mais critica constata-se 84 cm de altura de água, área preenchida a vermelho na parte 

inferior da Figura 5-21, onde se encontra o hospital militar.  

 

Figura 5-20: Caudais extravasados na Avenida César Hilal para as duas situações em análise (período de retorno de 5 ano). 
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Como explicado no cenário anterior, perante a ocorrência de inundação desta magnitude, o volume retorna 

ao sistema de drenagem por via de dois coletores distintos. No primeiro caso a Avenida César Hilal 

permanece imersa durante 3h24, no bairro Monte Belo observa-se um tempo de inundação de 2h21. A 

Figura 5-22 esquematiza a evolução do volume de inundação ao longo do tempo, desde o início da 

inundação até ao final da mesma, na Avenida César Hilal. Analogamente ao período de retorno anterior, 

o ramo ascendente consiste no volume calculado pelo modelo SWMM, o ramo decrescente baseia-se no 

rendimento dos sumidouros presentes na área, como forma retornar o volume de inundação ao coletor.   

 

Figura 5-21: Comparação das áreas inundadas na situação atual e perante ação das alterações climáticas (período de retorno 
de 5 anos). 

 

Figura 5-22: Variação do volume de extravasamento observada na Avenida César Hilal para as duas situações em análise 
(período de retorno de 5 anos). 
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Período de retorno de 10 anos 

Há semelhança do período de retorno anterior, não se constata a mesma diferença entre os caudais da 

situação atual e alterações climáticas, como se verificou no período de retorno de 1 ano (Figura 5-23). A 

percentagem de volume extravasado comparativamente ao primeiro cenário, demonstra a tendência em 

diminuir ao longo dos períodos de retorno. No caso do período de retorno de 10 anos, o volume de 

inundação aumentou 17%, em relação ao primeiro cenário, para 74 966 m3, o que corresponde a uma área 

afetada pela inundação de 170 132 m2. A altura de inundação mais critica, em conformidade com o período 

de retorno anterior, localiza-se na Avenida César de Hilal, onde se observa uma altura de água de 98 cm 

(Figura 5-24). Por fim, constata-se uma duração de inundação próxima das 3h18 no bairro de Monte Belo, 

na Avenida César Hilal a inundação subsiste durante 4h33 (Figura 5-25). 

 

Figura 5-23:  Caudais extravasados na Avenida César Hilal para as duas situações em análise (período de retorno de 10 anos). 

 
Figura 5-24: Comparação das áreas inundadas na situação atual e perante ação das alterações climáticas (período de retorno 

de 10 anos). 
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Figura 5-25: Variação do volume de extravasamento observada na Avenida César Hilal para as duas situações em análise 
(período de retorno de 10 anos). 

5.3.2.3 Terceiro cenário – Proposta de Beneficiação: instalação dos reservatórios  
Período de retorno de 0.5 e 1 ano 

A implementação dos quatro reservatórios, previstos do PDDU, na localização especificada na secção 

(5.2.3) não influência o comportamento da rede nos bairros De Lourdes, Consolação, Santa Lúcia e na 

região sul de Bento Ferreira. Para o período de retorno de 0.5 anos, os resultados obtidos são idênticos 

aos observados no primeiro cenário, uma vez que para o período de retorno em questão não se verifica 

extravasamento na Avenida César Hilal.  

No que se refere aos resultados da simulação para período de retorno de 1 ano, estes apresentam uma 

grande semelhança aos mesmos obtidos no primeiro cenário, com a exceção da área inundada em Bento 

Ferreira centro. Devido à presença dos reservatórios enterrados, o volume de escoamento que no primeiro 

cenário contribui para a inundação da zona, no presente cenário é retido nos reservatórios. Há semelhança 

do cenário anterior, a restante analise irá restringir à zona central de bacia. Os mapas de inundação obtidos 

para os diversos tempos de retorno encontram-se no ANEXO IV, onde será possível observar a extensão 

da inundação na bacia de Bento Ferreira. 

Período de retorno 5 anos 

O volume de extravasamento observado no primeiro cenário para o período de retorno de 5 anos, na 

Avenida César Hilal e bairro de Monte Belo, sofre uma redução drástica quando comparado com os valores 

obtidos no presente cenário, como demostra a Figura (5-26). Tal se deve à influência dos reservatórios no 

comportamento do sistema de drenagem, uma larga maioria do volume de escoamento que teria como fim 

o extravasamento, permanece retido nos reservatórios. O volume de inundação, no cenário em estudo, 
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atinge o valor máximo de 530 m3, uma redução de 99% do volume extravasado observado no primeiro 

cenário. 

A área afetada pelos caudais de extravasamento sofreu uma redução, em virtude da diminuição do volume 

de inundação registado no presente cenário. No primeiro cenário a região afetada atingia uma área de 97 

624 m2, cobrindo a Avenida César Hilal na sua totalidade e grande parte do bairro Monte Belo (primeira 

imagem da Figura 5-27), já no cenário em estudo constata-se uma área de 7270 m2 (segunda imagem da 

Figura 5-27), trata-se de uma redução de 93% da área afetada. Analogamente, a duração da inundação 

sofreu uma redução de 70%. Anteriormente, Avenida César Hilal permanecia emersa durante um período 

de 3h06, após a implementação dos reservatórios enterrados no modelo SWMM, verificou-se uma duração 

de 57 minutos numa área parcial da mesma Avenida. A evolução do volume de inundação na avenida em 

questão encontra-se representado na Figura 5-28. 

 
Figura 5-26: Caudais extravasados na Avenida César Hilal para as duas situações em análise, situação atual e proposta de 

beneficiação (período de retorno de 5 anos). 

 
Figura 5-27: Comparação das áreas inundadas obtidas no primeiro e terceiro cenário (período de retorno de 5 anos). 
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Figura 5-28: Variação do volume de extravasamento observada na Avenida César Hilal no primeiro e terceiro cenário (período 
de retorno de 5 anos). 

Período de retorno 10 anos 

 Os resultados obtidos, para o período de retorno em questão, demonstram uma redução de 93% relativo 

ao primeiro cenário, Figura 5-29, observando-se um volume de extravasamento de 4305 m3. Além de reter 

uma parte do volume do escoamento em excesso os reservatórios enterrados atrasam o aparecimento 

das inundações, neste caso o aparecimento da inundação começa 1h45 após o inico da precipitação, em 

vez dos 30 minutos característicos da zona central de Bento Ferreira.  

 

Figura 5-29: Caudais extravasados na Avenida César Hilal para as duas situações em análise, situação atual e proposta de 
beneficiação (período de retorno de 10 anos). 
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Identificaram-se duas zonas de inundação, uma no início da Avenida César Hilal, perto do hospital da 

polícia militar, e outra na extremidade este da bacia. Como é possível comparar na Figura 5-30, as áreas 

afetadas pela inundação no presente caso são muito menos que as obtidas no primeiro cenário. Uma 

redução de cerca de 79%. Relativamente aos tempos de inundação, a primeira área permanece inundada 

cerca de 63 minutos e a segunda 2h04 (Figura 5-31). O levado tempo de inundação da segunda área 

deve-se a pouca concentração de sumidouros na área. 

 

Figura 5-30: Comparação das áreas inundadas obtidas no primeiro e terceiro cenário (período de retorno de 10 anos). 

 

 

Figura 5-31: Variação do volume de extravasamento observada na Avenida César Hilal no primeiro e terceiro cenário (período 
de retorno de 10 anos). 
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5.3.2.4 Quarto Cenário – Proposta de Beneficiação: Alterações Climáticas  
Período de retorno de 0.5, 1 e 5 anos 

O efeito das alterações climáticas nas precipitações e nível da maré, implementadas no modelo de SWMM, 

não resultaram em alterações no centro da bacia de Bento Ferreira comparativamente aos mesmos 

períodos de retorno do cenário anterior. As intensidades de precipitação, características dos períodos de 

retorno de 0.5 e 1 ano, continuam a não provocar inundações na Avenida de César Hilal e, no período de 

retorno de 5 anos, observou-se uma área inundada idêntica à zona verificada no cenário anterior. Nos 

restantes bairros, De Lourdes, Consolação, Santa Lúcia e Bento Ferreira Sul, os valores obtidos nas 

diversas variáveis que permitem caracterizar o evento de inundação, mantém-se idênticas aos resultados 

verificados no segundo cenário para os respetivos períodos de retorno. Os mapas obtidos no presente 

cenário encontram-se representados no Anexo V. 

Período de retorno 10 anos 

A simulação do modelo de SWMM para o período de retorno de 10 anos, sob o efeito das alterações 

climáticas, culminou no maior volume de extravasamento observado na área central de Bento Ferreira, no 

caso em questão (Figura 5-32). No cenário anterior, para o período de retorno idêntico, observou-se um 

volume de 4305 m3, volume esse que expandiu para 18 106 m3 por via do cenário de alterações climáticas 

previstas. 

 

Figura 5-32: Caudais extravasados na Avenida César Hilal no terceiro e quarto cenário (período de retorno de 10 anos). 

O aumento dos caudais extravasados na Avenida César Hilal, como verificado nos cenários anteriores, 

resulta num comportamento análogo da área de inundação. Observou-se uma evolução de área imersa 

de 14 606 m2 para 73 300 m2, como é possível verificar na Figura 5-33. No que diz respeito ao tempo de 
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inundação, o evento decorre durante 3h50 por via do aumento do volume extravasado. A Figura 5-34 

permite comparar a evolução da inundação nos dois cenários em comparação. 

 

Figura 5-33: Comparação das áreas inundadas obtidas no terceiro e quarto cenário (período de retorno de 10 anos). 

 

Figura 5-34: Variação do volume de extravasamento observada na Avenida César Hilal no terceiro e quarto cenário (período de 
retorno de 10 anos). 
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5.4 Classificação da Resiliência Urbana 
5.4.1 Indicadores de desempenho 
Uma vez determinados os volumes, as áreas de inundação e a duração das inundações, para os respetivos 

cenários, procede-se ao cálculo dos indicadores de desempenho. Os indicadores de volume de 

extravasamento, de área inundada e duração da inundação calculam-se com recurso aos resultados 

obtidos no modelo de SWMM, no mapeamento da área inundada e estimativa da duração da inundação 

respetivamente. Relativamente aos indicadores de serviços afetados e perda de capacidade das vias, 

efetuou-se o levamento da informação em falta. Nos parágrafos seguintes descreve-se em maior detalhe 

a informação necessária à definição dos indicadores em falta. 

Realizou-se um levamento dos serviços de educação e de saúde, a respetiva localização em planta, na 

bacia de Bento Ferreira, dos serviços considerados encontra-se representada na Figura 5-35, no Anexo 

IV encontra-se uma descrição detalhada dos serviços considerados. No cálculo do indicador considerou-

se que o serviço é afetado pela inundação, no caso de se verificar uma inundação maior de 30 cm de 

altura na área adjacente, visto tratar-se de uma altura a partir da qual o acesso ao serviço torna-se 

dificultado.  

 

Figura 5-35: Localização e identificação dos serviços considerados no indicador de serviços afetados. 

O indicador de perda de capacidade das vidas depende da velocidade de circulação máxima permitida em 

cada via e da altura de inundação na mesma. O Plano Diretor Urbano da Prefeitura de Vitória classifica as 

vias de circulação automóvel segundo uma hierarquia, divida em quatro categorias, metropolitana, 

municipal, coletora e local (PMV, 2018). A definição atribuída a cada hierarquia de via pode ser consultada 

na Tabela 5-11 e a sua distribuição espacial, na bacia de bento ferreira, encontra-se representada na 

Figura 5-36. 
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Tabela 5-11: Definição das hierarquias considerados no PDU. 

Vias Função Nº de vias em 

cada sentido (-) 

Velocidade 

máxima permitida 

(km/h) 

Nº de vias na 

bacia de 

Bento Ferreira 

Metropolitana Via de articulação entre 

municípios 

3 60 4 

Municipal Via de articulação municipal 

interna, possibilita ligações de 

média ou longa distância 

2 40 0 

Coletora Via de ligação das vias locais com 

as vias de hierarquia superior 

(acesso aos bairros) 

2 30 2 

Local Circulação no interior do bairro 1 40 84 

 

 

Figura 5-36: Classificação do sistema viário da bacia de Bento Ferreira. 
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A ocorrência de uma inundação numa via metropolitana, onde é possível circular em três faixas de 

rodagem à velocidade máxima de 60 km/h, resulta numa maior perturbação na capacidade do sistema 

quando comparado a verificação do mesmo evento numa via de acesso local. Atendendo à suposição 

anterior, considerou-se que a perda de capacidade do sistema global das vias automóveis depende do 

tipo de afetadas. O fluxo de tráfego disponibilizado de modo qualitativo no website openstreetmaps, que 

contém informação GPS (Global Positioning System) cedida por utilizadores de software do género, 

verifica o maior fluxo nas vias classificadas como metropolitanas, seguidas das vias coletores e, por fim, 

as vias de circulação no interior do bairro (via local) (Figura 5-37). Na tentativa de replicar o grau de impacto 

diferenciado na perda de capacidade das diversas classificações de vias automóveis, considerou-se os 

fatores de ponderação apresentados na Tabela 5-12. 

 

Figura 5-37: Fluxo de tráfego no bairro de Bento Ferreira. Fonte: OpenStreetMap.org. 

Tabela 5-12: Fator de ponderação relativo à respetiva hierarquia. 

Hierarquia Metropolitana Coletora Local 
Fator de ponderação 

(𝝆𝒊) 
0.5 0.3 0.2 
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5.4.2 Resiliência  
A fase final da metodologia proposta consiste na classificação da resiliência urbana face a eventos de 

precipitação extremos, por via dos indicadores de desempenho descritos na secção 4.2. De seguida, são 

apresentadas as respetivas classificações dos cenários anteriormente definidos por meio da quantificação 

dos ID (Tabela 5-13). 

Definiram-se os dois primeiros cenários com objetivo de quantificar a influência das alterações climáticas, 

no estado atual da rede de drenagem, na vulnerabilidade da classificação da resiliência urbana. Segundo 

a classificação proposta por Barreiro (2017), pode-se considerar que o primeiro cenário manifesta uma 

resiliência “boa” e “suficiente” para os períodos de retorno de 0.5 e 1 ano, respetivamente. O retrocesso 

de um estado aceitável para um estado “insuficiente” e “totalmente inaceitável”, em particular para os 

períodos de retorno de 5 e 10 anos, deve-se à diminuta capacidade de o sistema de drenagem escoar o 

volume total de precipitação para jusante. A elevada percentagem de volume extravasado verificada para 

os maiores períodos de retorno, 37 e 46 %, resulta numa extensa área atingida pela inundação, 36 e 42 

%. É necessário referir que nos casos mais críticos, quase metade da área atingida se classifica como 

critica, isto é, a altura de inundação é superior aos 30 cm.  Não se verificou a alteração do estado de 

resiliência quando comparados os cenários para o mesmo período de retorno. Posto isto, a influência das 

alterações climáticas, nomeadamente nas precipitações e nível de maré, não se mostrou determinante na 

classificação da resiliência. A quantificação dos índices de desempenho propostos e correspondente 

classificação podem ser consultados na Tabela (5-13). 

As classificações dos cenários 3 e 4 (Tabela 5-13) permitem concluir que o sistema, em média, responde 

de modo satisfatório ao evento de precipitação. Em ambos os cenários, para os períodos de retorno de 

0.5, 1 e 5 anos o sistema apresentou um comportamento resiliente, tendo em consideração os ID 

selecionados. Como se tinha verificado nos dois primeiros cenários, o incremento de 10 % nas variáveis 

climáticas não resultou numa alteração do estado da resiliência do terceiro cenário para o quarto, exceto 

no período de retorno de 10, em que a resiliência transita de um estado “aceitável” para “insuficiente”. A 

evolução é notável quando comparados os resultados dos dois primeiros cenários com últimos. Enquanto 

que, segundo a classificação implementada, apenas se verifica um comportamento resiliente, no sistema 

atual estrutural da rede, para os menos períodos de retorno, os cenários 3 e 4 caracterizam-se por um 

estado resiliente, no mínimo “aceitável”, face às precipitações.  
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Tabela 5-13: Resumo dos valores correspondentes aos índices de desempenho e classificação da resiliência para os respetivos tempos de retorno.  

 

Tempo de retorno (ano) 0.5 1 5 10 0.5 1 5 10 0.5 1 5 10 0.5 1 5 10

Volume Extravasado (m
3
) 3109 10624 63940 95306 4419 18621 80907 116245 3052 6232 19259 34692 4325 8165 25047 55212

Volume Afluente (m
3
) 78738 104470 171234 206863 87659 116267 190361 229834 78738 104470 171234 206863 87659 116267 190361 229834

Indicador Volume (%) 4% 10% 37% 46% 5% 16% 43% 51% 4% 6% 11% 17% 5% 7% 13% 24%

Área inundada > 5cm (m2) 21383 83221 236764 274041 24502 84649 262739 312093 25761 28754 116948 152176 28880 43838 124480 204326

Área inundavél (m2) 659431 659431 659431 659431 659431 659431 659431 659431 659431 659431 659431 659431 659431 659431 659431 659431

Indicador de área inundada (%) 3% 13% 36% 42% 4% 13% 40% 47% 4% 4% 18% 23% 4% 7% 19% 31%

Área inudada >30cm (m
2
) 0 13823 66355 158168 4863 22962 121778 179758 0 8329 31205 41140 0 8329 31205 63326

Área total inundável (m
2
) 21383 83221 236764 274041 24502 84649 262739 312093 25761 28754 116948 152176 28880 43838 124480 204326

Indicador da área critica 0% 17% 28% 58% 20% 27% 46% 58% 0% 29% 27% 27% 0% 19% 25% 31%

Duração da inundação (horas) 1.2 1.6 2.8 3.3 1.1 2.4 3.2 3.9 0.8 2.0 2.8 2.9 1.3 2.4 3.2 3.6

Duração total do evento (horas) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Indicador Duração (%) 59% 82% 140% 167% 54% 120% 159% 193% 41% 99% 141% 146% 63% 120% 159% 181%

Nº serviços afetados (-) 0 1 8 9 0 1 8 9 0 1 3 7 0 1 3 7

Nº serviços totais (-) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Indicador serviços (%) 0% 4% 32% 36% 0% 4% 32% 36% 0% 4% 12% 28% 0% 4% 12% 28%

Indicador da capacidade das vias (%) 14% 14% 74% 78% 14% 23% 74% 78% 14% 14% 39% 43% 14% 14% 39% 55%

IIRU (%) 87% 77% 42% 29% 84% 66% 34% 23% 90% 74% 59% 53% 86% 72% 55% 42%

Classificação Boa Aceitavel Insuficiente
Totalmente
 Inaceitável Boa Aceitavel Insuficiente

Totalmente 
Inaceitável

Boa Boa Aceitavel Aceitavel Boa Boa Aceitavel Insuficiente

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4
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5.5 Avaliação da metodologia proposta 
Concluía a aplicação da metodologia proposta para determinar de forma simplifica a resiliência urbana 

face a eventos de precipitação, em específico na bacia de Bento Franco localizada na cidade de Vitória – 

ES, surge a necessidade de avaliar o desempenho da mesma. A metodologia recorre a um conjunto de 

modelos, cujo funcionamento e relação com os restantes modelos, produzem o resultado pretendido. Os 

modelos utilizados produzem resultados de modo desacoplado, remetendo para o utilizador o critério 

seleção dos dados que pretende transferir para o modelo seguinte.  

Existem limitações na produção de resultados com base no modelo como no método de transferência de 

dados entre os restantes modelos. De seguida, são enumerados as principais dificuldades e limitações da 

estratégia desenvolvida para classificar a resiliência urbana: 

 Modelo SWMM: a inexistência de dados relativos à duração das precipitações impossibilitou a 

calibração das mesmas. Deste modo, considerou-se duas vertentes distintas de informação de 

modo a determinar a duração mais plausível das precipitações. A primeira consistiu em obter as 

áreas inundadas para diversas durações de precipitação (1h, 2h, 3h), para período de retorno de 

1 ano. A segunda vertente resume-se ao levantamento de ocorrências de inundações registadas 

pelos meios de comunicação locais na área em estudo, com especial foco em imagens ou vídeos 

do evento. Uma vez terminada a recolha de informação, constatou-se que a Avenida César Hilal 

correspondia a uma das áreas mais noticiadas nos media, relativamente às áreas afetadas por 

inundações, como tal, acertou-se a duração da precipitação de modo a replicar as alturas de 

inundação observadas nas imagens/vídeos reportadas. Por fim, é necessário referir que o modelo 

SWMM afere a totalidade do escoamento gerado aos coletores, tal não se verifica na realidade, 

uma parte do caudal desloca-se para jusante, ou é intercetado ou contribui diretamente para o 

volume de inundação; 

 Modelo digital de terreno: o desenho das áreas inundadas revelou-se um processo demorado e 

exaustivo, foi necessário calcular as possíveis áreas atingidas pelos volumes de extravasamento 

obtidos no modelo SWMM e, uma vez finalizadas, desenhadas as respetivas áreas inundadas e 

alturas de água. A caracterização precisa de uma região afetada, por um evento de precipitação, 

só é possível com recurso a um modelo topográfico cujo grau de detalhe possibilita tal 

caracterização. Os dados utilizados na geração do modelo digital de terreno permitem ter uma 

ideia do relevo, mas desconhece-se o comportamento topográfico exato. Os focos de inundação 

não se originam em simultâneo, todavia, no desenho das áreas inundadas considerou-se que o 

volume ascende, na sua totalidade, à superfície no mesmo intervalo de tempo; 

 Estimativa da duração da inundação: a metodologia divide o tempo de inundação em duas 

parcelas, enunciadas na secção 4.2, em que cada uma tem as suas limitações devido às 

simplificações assumidas ou pelo processo de geração dos resultados. A primeira parcela 

encontra-se intrinsecamente ligado aos caudais de extravasamento determinados pelo modelo 
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SWMM, valores estes que podem não se verificar na realidade visto tratar-se de valores teóricos 

obtidos de modo a verificar as equações descritas na secção 4.2.3. O software SWMM determina 

os caudais extravasados assumindo que o volume em excesso ascende à superfície pelas caixas 

de visita, o que acontece na realidade, mas ignora a saída de caudal pelos dispositivos de 

interceção. O próprio valor que o caudal assume obtém-se com base na área da secção 

transversal da caixa de visita sem a obstrução da tampa. Relativamente ao intervalo de tempo a 

partir do qual o sistema volta a ter disponibilidade, assumiu-se que o volume da inundação teria 

condições para voltar ao sistema quando no coletor principal, na sua maioria, fosse observada a 

restauração da capacidade de transporte. Na realidade, o retorno do volume de extravasamento 

depende da disponibilidade do coletor sobre o qual o volume se encontra, ou do coletor mais 

próximo no caso de a rede não cobrir a totalidade das ruas. A segunda parcela depende 

essencialmente do rendimento dos sumidouros dada pelas equações (1) e (2). Nos diversos 

cenários simulados, as correspondentes alturas de inundação encontram-se no intervalo de 

alturas cujo comportamento dos rendimentos não se encontra definido. Perante o caso 

anteriormente descrito, considerou-se que o rendimento dos sumidouros seria igual à média dos 

valores calculados com recurso as equações (1) e (2). Por fim, não é conhecido o estado em que 

se encontram os sumidouros, assumiu-se que metade da sua área útil se encontrava obstruída, 

mas na realidade esse valor pode variar consoante o sumidouro em questão e para cada período 

de precipitação. 

 Interação entre os modelos: os resultados obtidos em cada modelo são transferidos 

manualmente pelo utilizador para o modelo seguinte, deste modo perde-se a possibilidade de 

representar e quantificar determinados fenómenos que ocorrem quando as variáveis transitam de 

um modelo para outro. Por exemplo, não é possível determinar o tempo necessário para o caudal 

de extravasamento atingir a zona de menor cota e, consequentemente, não são conhecidas as 

respetivas velocidades do escoamento de inundação, visto que a passagem dos caudais de 

extravasamento do modelo de SWMM, para o mapeamento das áreas inundadas é realizada pelo 

utilizador. Para o caso de estudo em questão, as velocidades do escoamento não são 

determinantes, uma vez que as áreas inundadas são planas. No processo inverso, não é 

conhecida a influência no comportamento do sistema no intervalo de tempo em que os diversos 

volumes de inundação retornam à rede de drenagem urbana. Visto não se tratar de um sistema 

de simulação 1D/2D, não é possível representar a interação, na sua totalidade, entre a rede de 

drenagem e a superfície.  

 Classificação da resiliência: os indicadores de desempenho e o modo como são agrupados no 

IIRU constituem fatores determinantes na classificação da resiliência, assim como o grau de 

confiança nos resultados obtidos por via da metodologia proposta. Relativamente aos ID 

considerados, os índices de desempenho dos serviços afetados e da perda de capacidade do 

sistema rodoviário, carecem de estudo mais detalhado. A perturbação nos serviços da cidade 
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poderá ocorrer para uma altura de inundação distinta da considerada, 30 cm de inundação nas 

imediações do serviço. A perda de capacidade do sistema de vias automóveis não tem em 

consideração os sinais de transito e a possibilidade de se verificar transito, fatores que diminuem 

a capacidade do sistema escoar veículos. Não é proposto nenhum valor para o peso de cada ID 

quando utilizada a equação que permite determinar o IIRU, todavia, a valorização de um ID em 

específico poderá levar à alteração da classificação obtida. 
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6 Conclusões e sugestões 
6.1 Conclusões 
O vasto leque de projeções relativas às alterações climáticas apontam para um aumento da temperatura 

a nível global, aumento do nível médio do mar e agravamento da intensidade das precipitações em regiões 

já afetadas pelas mesmas. Apesar da concordância quanto à tendência geral evolutiva do clima, não existe 

um consenso abrangente relativamente ao valor do aumento do nível médio do mar e, do mesmo modo, o 

momento em que se verificará tal alteração, em virtude da complexidade em modelar o comportamento do 

clima. 

A confirmarem-se as alterações climáticas, referenciadas no segundo capítulo, surge uma pressão 

adicional ao correto funcionamento dos sistemas de drenagem urbanos. As crescentes áreas 

impermeáveis, devido à expansão das cidades, em simultâneo com aumento das precipitações e nível 

médio do mar configuram um cenário pessimista, dado que as redes de drenagem podem não possuir a 

capacidade de transportar o incremento nos escoamentos por via dos fatores descritos.  

A cidade de Vitória, localizada no estado de Espírito Santo - Brasil, encontra-se especialmente exposta ao 

aumento das variáveis climáticas, em virtude da sua localização e topografia. Trata-se de uma cidade 

costeira caracterizada por vastas áreas planas, o aumento do nível médio do mar compromete a área 

costeira e o terreno caracterizado por declives diminutos dificultam a implementação de coletores de 

inclinação apropriada ao escoamento do caudal fluvial. A região de Vitória coincide com área de ação das 

monções e ZCAS, responsáveis por precipitações de elevada intensidade, as projeções climáticas 

apontam para o agravamento destes fenómenos, por esse motivo prevê-se uma deterioração do 

comportamento da atual rede de drenagem. Como comprovado no quinto capítulo, o sistema de drenagem 

não se encontra capacitado para lidar de modo satisfatório, face às precipitações atuais. 

A metodologia desenvolvida, na presente dissertação, teve como objetivo permitir caracterizar os 

diferentes estágios de uma inundação, por via de uma abordagem simplificada de modo a determinar a 

resiliência de urbana de forma expedita. Os resultados obtidos não possuem um grau de exatidão tal, que 

permita a realização de uma análise meticulosa ao nível do projeto RESCUE ou 100 Resilience Cites. 

Contudo, perante uma situação em que se verifique uma escassez de dados que não consinta um estudo 

exaustivo, a metodologia proposta possibilita a realização um estudo inicial, ou preliminar, do 

comportamento da resiliência em meio urbano face a inundações. 

A definição dos quatro cenários teve como objetivo compreender de um modo geral a resposta da rede 

drenagem, no seu estado atual e proposta de beneficiação, ao que se configura como solicitações atuais, 

bem como a evolução do comportamento caso se verifique as tendências divulgadas na literatura sobre a 

temática das alterações climáticas. Os resultados obtidos evidenciam a degradação do comportamento 

com o aumento das intensidades, resultando no respetivo aumento dos volumes de extravasamento e 

correspondentes áreas inundadas e tempos de inundação. É de referir, no entanto, o comportamento do 
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sistema de drenagem apresenta debilidades no seu comportamento para precipitações frequentes 

(períodos de retorno de 0.5 e 1 ano). 

Os resultados obtidos por via da metodologia proposta sustentam a classificação da resiliência urbana, 

bem como os ID selecionados para representar o efeito da inundação no tecido urbano. Verificou-se para 

os dois primeiros tempos de retorno, em todos os cenários objeto de estudo, um comportamento resiliente. 

Face à gravidade dos eventos, observados nos tempos de retorno de 5 e 10 anos, conclui-se que área 

responde de forma insuficiente nos dois primeiros cenários. A implementação dos quatro reservatórios 

revelou-se uma medida chave na mitigação dos efeitos de precipitações intensas, o terceiro cenário 

apresenta um comportamento resiliente transversal aos tempos de retorno considerados. Toda via, a 

incorporação das alterações climáticas resultam num comportamento insatisfatório ao nível da resiliência 

para o período de retorno de 10 anos, o único período do quarto cenário em que não foi observado um 

comportamento resiliente por parte da bacia de Bento Ferreira. Não obstante os resultados obtidos no 

período de retorno de 10 anos, do quarto cenário, constata-se que os reservatórios enterrados afetam o 

comportamento da área de estudo positivamente, contribuindo para a melhoria global do desempenho da 

resiliência urbana. 

6.2 Desenvolvimentos futuros 
Apesar da instalação dos reservatórios resultar numa melhoria do comportamento da rede de drenagem 

e, por consequente a classificação da resiliência da cidade, uma vasta área da bacia de Bento Ferreira 

permanece afetada por inundações. É necessário estudar alternativas com o intuito de melhorar o 

desempenho da rede de drenagem nos bairros De Lourdes, consolação e na região de Bento Ferreira Sul 

e Santa Lúcia. Sugere-se também uma análise de custo-benefício relativamente à resiliência para as 

propostas de beneficiação, de modo a compreender o custo associado ao melhoramento das futuras 

propostas. 

Relativamente à metodologia e aos resultados dela obtidos, sugere-se um levantamento topográfico e um 

registo atualizado dos sumidouros da área de estudo de modo a caracterizar com rigor as áreas afetadas 

pelas inundações. Os resultados obtidos pela metodologia proposta podem ser melhorados fazendo uso 

de um software de simulação 1D/2D, de modo a representar com maior rigor todos os mecanismos e 

processos envolvidos no evento de inundação. Adicionalmente, recomenda-se uma análise de impactos 

com especial foco no efeito em cascata, resultantes da interrupção de sistemas essenciais ao 

funcionamento de uma cidade, por exemplo a ocorrência de uma interrupção no abastecimento de água 

ou eletricidade. 

A etapa seguinte no estudo da resiliência urbana face a eventos de precipitação extremas passaria por 

determinar o peso relativo de cada índice de desempenho. A classificação depende intrinsecamente do 

valor obtido da equação do IIRU, no presente trabalho considerou que a totalidade dos ID possuíam o 

mesmo peso, mas afetação de pesos diferentes aos diversos ID pode resultar numa alteração da 

correspondente classificação.  
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O índice de desempenho da duração da inundação, proposto por Barreiro (2017), relaciona a duração da 

inundação com a duração da precipitação. Sugere-se a integração do tempo de inundação no índice de 

IIRU de forma distinta, que não recorra ao tempo de precipitação como base para avaliar a duração da 

inundação. Tendo isto em conta, é sugerido o aprofundamento do estudo do IIRU de modo a representar 

a resiliência urbana de forma integrada numa escala temporal e espacial como sugerido por Meerow et al 

(2016).  
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9 ANEXOS  
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9.1 Anexo I – Código MATLAB 
Codigo principal 

[p,w]=size(h); 
i=1; 
sz=0.35/0.01; 
h1=h; 
while i<sz 
q=caudal(h1,p,s); 
x(i)=rendimento(p,w,Area,h1,q); 
i=i+1; 
h1=altura(h1,p,w); 
h1(h1<0)=0; 
  
end 
tempo=sum(x); 
 

Funções 

function [tempo] = rendimento(n,m,Area,h,q) 
%primeiro volume 
  
for i=1:n 
    for j=1:m 
        v(i,j)=Area(i,j)*h(i,j);%primeiro matriz 
        if h(i,j)>0 
        h1(i,j)=h(i,j)-0.01; 
        else 
         h1(i,j)=h(i,j); 
        end 
      h1(h1<0)=0; 
      % A diferença das duas matrizes corresponde ao volume 
da diferença de 1cm 
      v1(i,j)=Area(i,j)*h1(i,j);%segundo matriz 
      v2(i,j)=v(i,j)-v1(i,j); 
      
    end 
end 
%Transformar a matriz diferenca v2, num vector com os 
volumes para cada 
%cota- 
for i=1:n 
    v3(i,1)=v2(i,1); 
end 
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for i=1:n-1 
    v3(i+1,1)=v3(i+1,1)+v2(i,2); 
end 
v4=sum(v3);%volume da diferença de 1cm 
q1=sum(q) 
  
tempo=(v4/q1)/60; 
end 
 
function [q] = caudal(h,n,s) 
for i=1:n 
if h(i)<=0.12 
    q(i)=0.83*1*(h(i))^(3/2)*s(i); 
elseif h>=0.42 
    q(i)=1.45*(0.5*0.1344)*(h(i))^(1/2)*s(i); 
else 
   q(i)=0.041611*s(i); 
     
end 
  
end 
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9.2 Anexo II – Alteração das sub-bacias implementas no modelo SWMM 
Sub-bacias propostas por Macedo (2017) 

 

Sub-bacias propostas na presenta dissertação 
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9.3 Anexo III -Áreas inundadas obtidas no segundo cenário 
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9.4 Anexo IV - Áreas inundadas obtidas terceiro cenário 
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9.5 Anexo V - Áreas inundadas obtidas no quarto cenário 
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Anexo VI – Identificação dos serviços de saúde  

Designação Nome 
Escola Escola Santa Rita de Cassia 
Escola Escola Técnica de Saúde do Espirito Santo 
Escola Politec - Escola Politécnica do Brasil 
Escola Escola São Domingos 
Escola Escola Canadense de Vitória 
Escola EEM Desembargador Carlos Xavier Paes 

Barreto 
Escola Colégio Adventista 
Escola  Escola Fazendinha 
Escola  Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Escola  Protec Escola de Protese 
Escola  Colégio Americano Vitória 
Escola  Caixa Escolar do centro de Educação 
Escola  CEI Laurentina Mendonça Corrêa 
Escola  EMEF PROF João Bandeira 
Saude Hospital da Polícia Militar 
Saude Unimed Diagnóstico 
Saude Hospital Dia e Maternidade - Unimed Vitória 
Saude Instituto de Urologia do Espírito Santo 
Saude Centro Médico Bento Ferreira 
Saude Clínica Santa Cecília 
Saude Clínica Otorrino Ricardo Loureiro 
Saude Clínica Pasa 
Saude CCR - Clínica Capixaba do Rim 

 


