UNIVERSIDADE DO PORTO
FACULDADE DE LETRAS

AS CHEIAS NA CIDADE DE LEIRIA:
CONTRIBUTO DOS SIG PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO.

DISSERTAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE
EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

RITA ANDREIA FERNANDES JACINTO

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
2009

UNIVERSIDADE DO PORTO
FACULDADE DE LETRAS

AS CHEIAS NA CIDADE DE LEIRIA:
CONTRIBUTO DOS SIG PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO.

RITA ANDREIA FERNANDES JACINTO

DISSERTAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE
EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

TRABALHO DESENVOLVIDO SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR DOUTOR CARLOS BATEIRA
E CO-ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR DOUTOR ANTÓNIO ALBERTO GOMES

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
2009

Aos meus pais, Helena e Amilcar

Agradecimentos
Aos Professores Doutores Carlos Bateira e Alberto Gomes pela orientação do trabalho
desenvolvido.
Ao Governo Civil de Leiria, equipa de 2007, nas pessoas do próprio Dr. José Miguel
Medeiros e do Dr. Adelino Mendes pela documentação fornecida e contactos estabelecidos
que se tornaram preciosos para a obtenção de informação e execução do estudo.
À Câmara Municipal de Leiria, nomeadamente à Divisão de Informação Geográfica e à
Divisão de Planeamento, pela disponibilização da informação necessária à execução deste
trabalho, salientando o Arquitecto Luís Pinela e o Engenheiro Paulo Pinheiro.
Ao Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria pela disponibilização de
informações referentes aos locais afectados por cheias.
À Engenheira Margarida Teixeira da Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Centro
e ao Engenheiro Paulo Santos da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis,
que estiveram sempre disponíveis para prestar esclarecimentos e facultar informação.
À Geóloga Anabela Veiga pelos conhecimentos, tens partilhada, pelo aconselhamento,
acompanhamento do trabalho desenvolvido e pela sua amizade.
Ao amigo Gilberto Ginja pelo apoio e acompanhamento na aplicação dos inquéritos.
Ao Engenheiro João Pedro Silva, Coordenador do Departamento de Engenharia Civil do
Instituto Politécnico de Leiria, pelas diligências e contactos estabelecidos para obtenção de
informação.
Às Professoras Laura Soares e Ana Monteiro, e colegas Rute Macieirinha, Manuela Costa
Gomes e Bruno Pires pelas palavras de incentivo.
Às amigas Cláudia Lisboa e Sónia Machado, pelo apoio e ajuda na recta final deste
trabalho.
A todos os que fazem parte do meu núcleo pessoal, especialmente aos meus pais, tia,
irmão, avó, afilhado e amigos para os quais estive menos disponível, uma palavra de
agradecimento pela compreensão.

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

ii

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Resumo
Com o intuito de criar melhores condições para a ocupação humana, as condições naturais do
território têm sido alteradas pela acção antrópica, surgindo a necessidade de verificar se essas
formas de intervenção incrementam a exposição das populações face aos perigos naturais.
Este estudo debruça-se sobre a análise dos riscos de cheia e de inundação urbana na cidade de
Leiria.
Constituem objectivos deste estudo:
1º Criação de um instrumento de trabalho que suporte a actuação dos órgãos com poder de gestão
sobre o território e de actuação em caso de ocorrência de cheias ou inundações, através do
desenvolvimento de um modelo de Base de Dados Geográficos (BDG), com recurso a Sistemas de
Informação Geográfica (SIG).
2º Avaliação do crescimento do núcleo urbano de Leiria, à luz dos instrumentos de ordenamento,
indagando sobre possíveis impactos/influências que esta expansão tenha na ocorrência de
3heias/inundações.
4º Conhecimento da percepção do risco de cheia pelas populações que habitam ou trabalham em
locais onde já afectados.
Foram identificadas neste trabalho três áreas da cidade de Leiria como sendo as principais
afectadas e ameaçadas por eventos hidrológicos excepcionais duas delas por cheias – Ponte das
Mestras e São Romão, e uma por inundações urbanas – núcleo histórico da cidade.
Em áreas sob regime de protecção no Plano Director Municipal (PDM), verificaram-se:
a) Ocupações/construções recentes em áreas afectadas por eventos que serão desafectadas dos
instrumentos de protecção.
b) Verificou-se que não existe qualquer sinalização, quer ao nível do ordenamento do território,
quer ao nível da protecção civil, de algumas áreas onde se verificaram ocorrências,
nomeadamente ao nível das inundações urbanas.
Ao nível da percepção do risco, constatou-se a existência de uma falsa sensação de segurança e a
necessidade de sensibilizar e dotar a população para actuar em cenário de crise, permitindo uma
maior consciencialização do risco.
Palavras-chave: SIG, Cheias, Inundações urbanas, Ordenamento do Território
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Abstract
With the aim of creating the best conditions for the demographic occupation, the territory natural
conditions have been conditioned and changed by the anthropic action, and then, rising the need to
verify if those ways of intervention heighten the population exposure to natural dangers.
This study relies on the analysis of flood risks and urban flooding in the city of Leiria.
The aims of this study are:
1. the creation of a work tool that supports the action of official organizations with
management authority in the territory and acting in flood situations,

through the

developing of a model of Geographical Database ( GD ), resorting to Geographical
Information Systems (GIS );
2. the evaluation of Leiria city centre growth, through spatial planning tools, investigating
about possible impacts / influences that this growth has in flooding events;
3. the acquaintanceship of the flood risk perception by the population that inhabits or works
in places where those events have already taken place.
In this work there have been identified three areas of the city of Leiria as being the most affected
and threatened by extreme events, two of them by floods - Ponte das Mestras and São Romão, and
one of them by urban flooding - the historic centre of the city.
In areas under the protection regime in PDM, we can verify:
a. Recent occupations / constructions in regions affected by extreme events that will be
withdrawn from protection tools.
b. It was also possible to find that there aren't any signs, whether it is from spatial planning
or from civil protection, in some areas where there have been events, for instance urban
flooding.
Referring to the risk perception, it was evident that there was a false security sense and the
need to sensitize and endow the population to act in a crisis scenario, enabling them a bigger
risk awareness.

Key words: GIS, floods, urban flooding, land planning

2

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Índice Geral
Agradecimentos ________________________________________________________________ i
Resumo ______________________________________________________________________ 1
Abstract ______________________________________________________________________ 2
Índice Geral ___________________________________________________________________ 3
Introdução ____________________________________________________________________ 5
Objectivos ____________________________________________________________________ 6
Motivação e estrutura do trabalho ________________________________________________ 7
Capitulo 1 ____________________________________________________________________ 9
1.1.

Riscos: conceitos, processos e dinâmica de risco _______________________________ 10

1.2.

Os factores desencadeantes e condicionantes à ocorrência de cheia ______________ 14

1.2.1.

Factores desencadeantes _______________________________________________________ 14

1.2.2.

Factores condicionantes _______________________________________________________ 16

1.3.

Ordenamento do Território, Cheias e Inundações: legislação e práticas. ___________ 19

Capítulo 2 ___________________________________________________________________ 26
2.1

Estruturação de um SIG que permita a análise das ocorrências ___________________ 27

2.2.

Estruturação do objecto de estudo como base de dados ________________________ 29

2.3.

Metodologias de recolha e tratamento da informação _________________________ 42

Capítulo 3 ___________________________________________________________________ 48
3.1

Estudo de Caso _________________________________________________________ 49

3.2.

Localização e caracterização da área em estudo ______________________________ 49

3.3.

A ocupação urbana e os instrumentos de ordenamento em Leiria ________________ 61

3.3.1.

3.4.

A evolução da ocupação do solo em Leiria ________________________________________ 62

Análise de episódios de cheias em Leiria _____________________________________ 78

3.4.1.

O episódio de 25 de Outubro de 2006 ____________________________________________ 82

3.4.2.

Episódio de 16 de Setembro 2007 _______________________________________________ 89

3.4.3.

Episódios de cheias – síntese de causas e locais afectados ____________________________ 93

3.5.

A percepção do risco _____________________________________________________ 94

Capítulo 4 __________________________________________________________________ 111
4.1

Propostas de mitigação do risco de cheia/inundação__________________________ 112

4.1.1.

Estratégias para a mitigação do risco ____________________________________________ 112

3

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

4.1.2.

Propostas para mitigação do risco de cheia na cidade de Leiria________________________ 116

Conclusão __________________________________________________________________ 120
Bibliografia ______________________________________________________________________ 123
Índice de Figuras __________________________________________________________________ 126
Índice de Gráficos _________________________________________________________________ 128
Índice de Quadros _________________________________________________________________ 129
Índice de Fotografias _______________________________________________________________ 129
Anexos __________________________________________________________________________ 130

4

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Introdução
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Objectivos

O presente trabalho corresponde à dissertação de Mestrado em Sistemas de Informação
Geográfica e Ordenamento do Território, pretendendo por isso, abordar um caso de estudo que se
foca na aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) ao Ordenamento do Território,
particularmente, na sua aplicabilidade à mitigação e gestão de cheias e inundações urbanas, tendo
como estudo de caso a cidade de Leiria.
Com o intuito de criar melhores condições para a ocupação humana, as condições naturais do
território são continuamente modificadas pela acção antrópica, implicando por isso, a necessidade
de aferir se essas formas de intervenção, incrementam a exposição das populações aos perigos
naturais.
Neste estudo, o principal objectivo consistiu na criação de um instrumento de trabalho que auxilie
as entidades que actuam sobre o território e/ou que intervenham em situações de perigo de cheias
ou inundações. Segundo o International Strategy for Disaster Reduction ISDR (2002), os governos
e as comunidades devem compreender que a política para a redução dos desastres naturais é um
investimento inteligente. A redução de desastres naturais deve passar, antes de mais, pelo
conhecimento do território e das ocorrências. È nesta linha de pensamento que se pretende com
este trabalho estruturar uma proposta de Base de Dados Georeferenciados (BDG), integrando a
informação num SIG, para que possa servir de instrumento de trabalho para o Ordenamento do
Território e seus agentes, bem como para os elementos de Protecção Civil.
Constitui, também, objectivo avaliar o crescimento do núcleo urbano de Leiria, à luz dos
instrumentos de ordenamento, indagando sobre os possíveis impactos/influências que esta
expansão operou na ocorrência de cheias/inundações. A análise de episódios, terá como objectivo
caracterizar o tipo de ocorrências registados na base de dados, com o intuito de identificar áreas
vulneráveis, bem como problemas ao nível do ordenamento e propor estratégias para prevenção.
Na base de dados georeferenciados foram integradas várias camadas de informação, tais como, o
edificado em diferentes décadas (anos de 1938, 1966, 1995), as ocorrências de cheias e
inundações, a informação relativa aos planos de ordenamento (assunto mais desenvolvido no
segundo capítulo do presente trabalho), i.e., as variáveis consideradas relevantes para dar resposta
às possíveis questões que suscitadas no objectivo primordial do estudo.
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Dado que a frequência temporal dos desastres naturais de grande magnitude é relativamente baixa
no nosso país, isso, contribui para uma fraca memória colectiva destes eventos e para uma fraca
consciência do risco (Quaresma, 2008). Por isso, uma das motivações e em simultâneo um
objectivo deste trabalho, é o conhecimento da percepção do risco de cheia pelas populações de
Leiria que habitam ou trabalham em locais onde já ocorreu uma destas situações Será analisada a
percepção ao risco, através de dados recolhidos por inquérito realizado junto da população.

Motivação e estrutura do trabalho

As questões ligadas aos riscos naturais estão na ordem do dia pela multiplicidade de reflexos que
podem ter na vida económica, social e política, podendo ser consideradas como assuntos
incontornáveis em estudos sobre a qualidade de vida urbana (Cunha e Dimuccio, 2002),
assumindo-se como um importante desafio na gestão do território do século XXI.
Constituíram motivação para a escolha do tema, as recentes ocorrências de cheias e inundações na
cidade de Leiria (nos anos de 2006 e 2007), bem como, a noção que o levantamento sistemático de
dados acerca de ocorrências e o seu armazenamento são insuficientes no nosso país. Tal facto é
grave, dado que a informação, ao nível das cheias ocorridas e das áreas afectadas é necessária para
a compreensão dos impactos causados a para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e
mitigação, bem como, para analisar a vulnerabilidade do território (Tarhule, 2005).
A complexidade que envolve os estudos em Ordenamento do Território obriga a contabilizar
múltiplas variáveis para estabelecer uma correcta abordagem de qualquer problema. Neste sentido
e devido às suas características, os SIG têm vindo a revelar-se ferramentas cada vez mais
imprescindíveis no apoio dos múltiplos actores e decisores.
Conceptualmente, a abordagem aos riscos não deve ser tida como linear, pois se reflectirmos, a
complexidade destes temas ultrapassa a divisão física/humana. Os riscos a que um determinado
território está exposto não deveriam ser analisados separadamente ou, sequer, tendo em conta
apenas as divisões administrativas, uma vez que nas características físicas do território não
existem unidades coincidentes com as referidas divisões. Uma das limitações do presente estudo
reside no facto de apenas ter sido reunida informação pormenorizada ao nível do concelho. A
inexistência de informação de pormenor ao nível da bacia tornou inviável proceder a análises a
essa escala.
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A escolha deste tema é um importante desafio, o mesmo que se coloca hoje e cada vez mais às
autoridades com poder decisório na gestão do território e do risco, pois o meio físico já não pode
ser considerado, unicamente, como suporte da actividade humana. A propósito do estudo dos
riscos associados aos movimentos de vertente, Bateira (2001, p. 11) refere que “A imponência da
sua dinâmica, com o cortejo de prejuízos materiais e perdas de vidas humanas (…)”, obriga a que
se trabalhe de forma globalizante na reflexão e actuação sobre estes temas, até mesmo na
percepção que a população residente tem do meio, sensibilizando-a para a prevenção e actuação
em cenários de crise.
As recentes ocorrências, e sobretudo os episódios de 2006 e 2007, que afectaram pontos muito
localizados na cidade de Leiria, que acarretaram inúmeros prejuízos materiais, despertaram a
necessidade de melhor conhecer e compreender o porquê destes episódios continuarem a dar-se
com forte intensidade, uma vez que a bacia hidrográfica do Lis, bem como o curso natural do rio,
foram já sujeitos a intervenções e alterações.
Face a esta problemática territorial várias questões podem ser colocadas, tais como: quais os
edifícios e equipamentos que se encontram nas áreas afectadas? Será que a população tem a noção
do risco de cheia existente? Estarão a ser respeitadas todas as normas do PDM? Haverá
consonância entre a legislação e a prática na ocupação do solo e mais especificamente, dos leitos
de cheia? De que forma é possível minimizar, prevenir e tornar mais célere a actuação em situação
de nova ocorrência?
O presente trabalho está estruturado em 4 capítulos, sendo o primeiro referente a conceitos
básicos; o segundo ao estudo de caso, no qual se expõe a metodologia de gestão proposta; e o
quarto e último capítulo, respeitante a resultados e interpretação dos mesmos, e propostas de
mitigação tendo em conta os resultados obtidos; o terceiro a métodos de recolha e tratamento da
informação.
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Capitulo 1
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1.1.

Riscos: conceitos, processos e dinâmica de risco

O risco resulta da interacção homem - meio, no entanto em cada área, e devido às suas
características naturais específicas, existe maior ou menor propensão para determinado tipo de
eventos extremos. Daí a necessidade de uma clarificação de conceitos inerentes a esses eventos,
nomeadamente quanto aos termos cheias e inundações.
Avaliar um risco natural implica a análise integrada de dois conjuntos de factores: os factores
ligados à dinâmica natural que determinam a perigosidade, e os factores ligados à diferente
vulnerabilidade dos elementos expostos, decorrente da dinâmica do meio e das características
sociais (Cunha e Dimuccio, 2002).
Mesmo os riscos em que predominam os factores antrópicos como causa, implicam, no seu
estudo, o conhecimento do meio e das suas dinâmicas próprias, como é o caso das inundações
urbanas que muitas vezes resultam das alterações efectudas pelas comunidades no uso do solo, a
sua impermeabilização, a canalização de cursos de água ou o subdimensionamento da rede de
drenagem artificial.
Além do conceito de risco, é importante clarificar os conceitos de susceptibilidade, perigosidade e
vulnerabilidade considerados na elaboração deste trabalho.
A susceptibilidade pode ser entendida como “a probabilidade espacial de ocorrência de um
determinado fenómeno numa determinada área com base nos factores condicionantes do terreno,
independentemente do seu período de recorrência” (Zêzere, 2005, p.81). Assim, a
susceptibilidade, depende directamente das características físicas do meio.
A noção de perigosidade deriva da noção de “perigos naturais que correspondem a ocorrências
associadas ao funcionamento dos sistemas naturais, e.g., sismos, movimentos de massa, erosão do
litoral, cheias e inundações ” (Zêzere et al., 2008, p.3). A perigosidade pode ser definida como a
probabilidade de ocorrência (avaliada qualitativa ou quantitativamente) de um fenómeno com uma
determinada magnitude (a que está associado um potencial de destruição), num determinado
período de tempo e numa dada área, tendo em conta, os Elementos em risco (ou Elementos
vulneráveis), representados pela população, equipamentos, propriedades e actividades económicas
vulneráveis que existem num determinado território (Zêzere et al., 2005). A referida probabilidade
decorre das dinâmicas naturais que têm vindo a sofrer alterações profundas, consequência de
transformações decorrentes da ocupação humana do território, Cunha e Dimuccio (2002).
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Por vulnerabilidade entende-se o “grau de perda de um elemento ou conjunto de elementos
vulneráveis, resultante da ocorrência de um fenómeno (natural ou induzido pelo Homem) com
determinada magnitude ou intensidade” (Zêzere et al, 2005, p.2). A vulnerabilidade a cheias pode
ser entendida como o grau de perda de pessoas, animais, propriedades, actividades económicas,
“em resultado da ocorrência de cheias de determinada magnitude” (Duarte et al., 2005, p.7).
O International Strategy for Disaster Reduction (2002) define risco como a probabilidade de
ocorrerem consequências danosas, ou perdas previstas (mortos, feridos, perdas materiais, perdas
naturais, etc.) como resultado da interacção, entre perigos naturais ou induzidos pelo homem, e
vulnerabilidade.
Segundo Zêzere et al (2005, p, 2),” a definição oficial dos termos utilizados na avaliação de
riscos foi estabelecida numa convenção internacional organizada pela United Nations Disater
Relief Co-ordinator (UNDRO, 1979) ”. Os mesmos autores consideram, por isso, que “o risco
exprime a possibilidade de ocorrência, e a respectiva quantificação em termos de custos, de
consequências gravosas, económicas ou mesmo para a segurança das pessoas, em resultado do
desencadeamento de um fenómeno natural ou induzido pela actividade antrópica” (Zêzere et al,
2005, p.3).
A avaliação de um risco, tal como é possível verificar na figura 1, envolve a susceptibilidade, a
perigosidade e a vulnerabilidade sendo, por isso, a junção de todos os factores naturais e
antrópicos que influenciam a ocorrência e os danos que dela resultam.
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Fonte: (adaptado de) Frans Klijn, Karin de Bruijn et al. (2009)
Figura 1 - Esquematização da avaliação dos riscos.

Devido à complexidade de factores que envolve a sua avaliação, os riscos podem ser classificados
mediante uma escala que tem em conta a sua gravidade. A frequência da ocorrência do risco
depende da probabilidade de ocorrência de um processo natural e da vulnerabilidade da sociedade.
Assim, o risco avalia a probabilidade de ocorrência e pondera-a com o grau de perda.
Poderão, então, ocorrer eventos que causam uma classificação do território com um grau de
perigosidade elevada, mas cujas consequências não são muito danosas ao nível de perdas para a
população e, por isso, não serão classificados como tendo grau elevado de risco.
Os eventos (leia-se, ocorrências) de cheias registados no nosso país, comparativamente com outras
áreas, a nível internacional, não registam um elevado número de mortos, não sendo, por isso,
considerados com eventos catastróficos (Quaresma, 2008). Segundo Quaresma (2008, p. 2) “ a
frequência temporal dos desastres naturais de grande magnitude é relativamente baixa no nosso
país, condicionando o desvanecimento destes na memória colectiva das populações expostas ao
seu potencial impacte”.

12

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Como este estudo se debruça sobre os riscos de cheia e de inundação urbana, importa clarificar
alguns conceitos, nomeadamente o conceito de cheia e o de inundação, dado que estes conceitos
são distintos e habitualmente, são confundidos pelo senso comum.
As cheias são um acontecimento natural ou provocado pela intervenção humana nas bacias
hidrográficas, reflexo da alteração das condições de escoamento e que podem originar inundações
(Ganho, 1999), traduzindo-se estas, na inundação de terrenos contíguos aos leitos de linhas de
água (Correia et al., 2007).
Por ouro lado, as cheias podem ser progressivas ou rápidas. Segundo Zêzere et al. (2005, p10) “as
cheias rápidas são motivadas por episódios de precipitação muito intensa e concentrada em
algumas horas, e ocorrem mais frequentemente nas estações de transição, particularmente no
Outono”. Ramos (2005), atribui às cheias rápidas, ou flashfloods, um grau de perigo mais elevado
do que às cheias progressivas, uma vez que estas últimas ocorrem de forma mais lenta, uma vez
que os rios vão aumentando progressivamente o seu caudal e ocupando de forma lenta o seu leito
de inundação, permitindo assim, o tempo necessário para a evacuação de pessoas e bens
Segundo Frans et al. (2009, p. 13), “as cheias, progressivas ou repentinas, podem ser
consideradas como um comportamento natural dos rios, lagos, estuários e mar. Mas elas podem
constituir um perigo potencial para a sociedade.”
As inundações podem ser provocadas por cheias ou, no caso das inundações urbanas, devidas à
conjugação de chuvas intensas, impermeabilização das superfícies construídas e a sistemas de
pluviais inadequados (Ferreira et al, 2005).
As cheias podem resultar de episódios climáticos extremos, tais como, chuvadas intensas e
concentradas que se traduzam em caudais superiores aos que as linhas de água e as estruturas de
drenagem pluvial suportam, quer seja pelo seu dimensionamento, quer pela capacidade de
escoamento. A limitada capacidade de escoamento referida, implica a inundação de áreas
contíguas às linhas de água e que em termos altimétricos estão ao nível do leito ou a altitudes
inferiores. A inundação dessas áreas pode ocorrer em várias situações, tais como: com a
construção de diques; com a alteração do curso natural de um rio para um local de valores
altimétricos superiores aos do curso original, ou quando se procede à elevação das margens e
assoreamento do leito menor. Em regra, quanto mais aplanadas forem essas áreas, maior será a
planície de inundação. Geralmente, as áreas contíguas a cursos de água e sobretudo as mais
aplanadas, têm por questões históricas, uma forte ocupação humana, o que aumenta a
vulnerabilidade das populações à ocorrência de cheias e, portanto, a possíveis danos.
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1.2.

Os factores desencadeantes e condicionantes à ocorrência

de cheia
1.2.1. Factores desencadeantes

“As chuvas são a principal causa das cheias” Ramos (2005, p.72). Assim, as cheias são
condicionadas pelo clima (figura 2). A precipitação irá alimentar e condicionar o escoamento que
poderá levar à ocorrência de fenómenos de inundação. Estes são claramente influenciados por
outros factores, alguns deles naturais, como a geometria da bacia, rede de drenagem, substrato
geológico, topografia, e também por factores ligados à acção antrópica, como a cobertura do solo
(impermeabilização e vegetação), ou até a própria rede de drenagem artificial.

Fonte: Ramos (2005, p.50).
Figura 2 - Esquema síntese dos factores do escoamento das bacias hidrográficas: enquadramento climático,
componentes biofísicas das bacias e intervenção humana.
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Os riscos hidrológicos são influenciados pelas características climáticas da região em estudo. No
nosso país, o clima temperado mediterrâneo apresenta, essencialmente, duas feições, mediterrânea
e atlântica, tal como descreve Daveau (1995, p. 44), “enquanto o Noroeste de Portugal é
francamente atlântico, as terras baixas de Trás-os-Montes e grande parte do Sul são, sem dúvida
mediterrâneos”. A instabilidade climática e, portanto, da distribuição da precipitação,
característica do país, pode proporcionar claramente a ocorrência de episódios de risco, uma vez
que, os episódios de chuvadas intensas e a desigualdade na distribuição intra e interanual da
precipitação são uma constante do nosso clima (Rebelo, 2003).
Os tipos de chuvas e as condições meteorológicas podem condicionar o tipo de ocorrência, por
exemplo, as cheias progressivas no nosso país são causadas por longos períodos chuvosos que
podem durar semanas, os quais, usualmente, estão relacionados com a permanência da circulação
zonal de oeste (Ramos, 2005).
O principal factor desencadeante da ocorrência de uma cheia é a precipitação. Assim, o recurso ao
estudo do tempo de retorno tem constituído um precioso método de quantificação das
probabilidades de ocorrência de cheias e a análise de séries de registos climáticos permite
quantificar o factor mais importante da ocorrência de cheias (Bateira, 2001).
A análise de tendências, em termos estatísticos, é um processo usual para a determinação de
limiares quantitativos de precipitação para a ocorrência dos episódios de cheias e inundações, que
servirão para calcular prever tempos de retorno e, como referência, para a adequação das infraestruturas de escoamento das águas pluviais (Ganho, 1999). Segundo Lencastre e Franco (2006, p.
56), “Se se dispuser de uma série suficientemente longa de observações, pode-se determinar a lei
teórica de distribuição de probabilidades, que melhor se adapta à distribuição empírica dos
valores observados da precipitação”.
As características da precipitação numa determinada região dependem da interacção entre
inúmeros factores naturais, tais como, o clima local, a circulação atmosférica, a proximidade ao
oceano e a fisiologia continental e local (Parker, 2000). Deste modo, de local para local, os
limiares e extremos podem ser diferentes, uma vez que as características físicas também são
variáveis, conferindo a cada local uma especificidade e dinâmica próprias e, em última análise,
irrepetíveis.
A ocorrência de cheias e inundações está fortemente ligada aos fluxos de escoamento. Deste
modo, a precipitação é uma condicionante incontornável, embora variável, na análise de episódios
ou ocorrência de fenómenos ligados a cheias e inundações, pois condiciona de forma determinante
a existência de escoamento.
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Na análise de inundações urbanas o efeito acumulação, isto é, análise da precipitação de forma
cumulativa, não tem significado por se tratar de solo fortemente impermeabilizado. Tucci (2005,
p. 17), distingue as inundações urbanas, as quais “(…)ocorrem na drenagem urnbana devido ao
efeito da impermeabilização do solo, canalização do escoamento ou obstrução ao escoamento.”,
das inundações de áreas ribeirinhas que “ocorrem no leito maior dos rios devido à variabilidade
temporal e espacial da precipitação e do escoamento na bacia hidrográfica;”. Já Soares et al.
(2005, p. 1 e 10), referem episódios de precipitação intensa factor desencadeante de inundações
urbanas.

1.2.2. Factores condicionantes

Além das condições climáticas e, consequentemente da precipitação, outros elementos e
características do meio e da acção humana, tais como: o declive, o substrato geológico, a ocupação
do solo, entre outros, influenciam claramente a ocorrência de episódios de cheia e de inundação
(figura 3).
As características naturais de determinadas áreas influenciam a inevitabilidade da ocorrência de
inundações. O desenvolvimento de actividades humanas, tais como o aumento das aglomerações
humanas e dos bens económicos implantados nas planícies aluviais e a redução da retenção natural
de água devido à impermeabilização do solo, contribuem decisivamente, para um aumento da
probabilidade de ocorrência de inundações e do respectivo impacto negativo (PE, 2007).
Mencionando Lencastre e Franco (2006), “De grande importância no estudo do comportamento
hidrológico das bacias hidrográficas são as respectivas características fisiográficas: geometria,
sistema de drenagem, relevo, geologia, solos e vegetação (…).”.
Como factores condicionantes podemos considerar os factores naturais que influenciam ou
proporcionam a susceptibilidade. No caso de cheias e inundações, se tivermos em consideração as
figuras 2 e 3 (Ramos, 2005), são: os estreitamentos naturais dos vales, causados pela resistência
diferencial das rochas e pelos obstáculos criados ao processo erosivo dos cursos de água; o
declive; as características geológicas em termos de permeabilidade; e todos os processos ligados à
acção antrópica.

16

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Fonte: Ramos (2005, p.72)
Figura 3 - Factores Agravantes do Risco de Cheia.

Alguns factores antrópicos que condicionam e agravam os episódios de cheias e inundações são: a
impermeabilização dos solos, a ocupação de áreas sensíveis que constituem um factor potenciador
de catástrofes naturais Reis et al. (2003). Podem, também, ser nomeadas algumas alterações
introduzidas ao nível das zonas de inundação, dos canais naturais de escoamento e da quantidade
de sedimentos transportados (Vieira, 2003).
Como exemplos do anteriormente exposto salientam-se: a ocupação de áreas contíguas aos leitos
menores, o que corresponde à construção em leito de cheia; a obstrução perpendicular ao sentido
do escoamento, sendo que este factor pode ocorrer de forma natural, através da acção de transporte
do rio; a falta de limpeza e entulhamento dos cursos de água; e os sistemas de águas residuais de
abastecimento e de escoamento subdimensionados.
Deste modo, é possível afirmar que a acção antrópica, além de alterar as condições naturais das
áreas onde ocorre, pode contribuir para o aumento de episódios de cheias e seus impactos no
quotidiano de quem habita esses locais. Alguns factores, como os extensos pavimentos das áreas
urbanizadas, promovem o escoamento ao invés da infiltração, Correia et al. (2007). Por outro lado,
as linhas de água naturais tendem a ser substituídas por condutas de reduzida secção, mais
susceptíveis a entupimentos e de difícil manutenção. Também as frequentes estruturas implantadas
nos canais activos e nas planícies de inundação, tais como pilares de pontes ou viadutos, muros e
edifícios, podem constringir fortemente o fluxo de cheia, provocando uma rápida subida do nível
de água e aumentando a velocidade da corrente, o que promove erosão local (Cunha, 2003).
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A morfologia e geometria, da bacia – figura 3, condicionam os tempos de concentração da
circulação no seu interior, assim como, as características da sua rede de drenagem e o substrato
geológico em que se inscreve, dado que, quanto mais permeável for, menor será a probabilidade
de ocorrência de cheias e maior o tempo de concentração.
Uma vez que a morfologia e a geologia constituem factores condicionantes do risco, a
caracterização geomorfológica pode constituir um contributo importante para a caracterização do
meio físico e da sua propensão natural para o risco.
Assim, “A Geomorfologia desempenha um papel bastante relevante no conhecimento das
condições naturais causadoras de risco ambiental, não só porque existem processos
geomorfológicos causadores directos do risco, mas também porque o contexto geomorfológico
pode ampliar ou reduzir os efeitos de outros factores naturais potencialmente perigosos.”,
Ferreira (1992, p. 1076). A caracterização do território através de representação cartográfica
constitui uma ferramenta indispensável à adequada gestão do mesmo, sobretudo no que concerne a
cheias repentinas e inundações urbanas.
A cartografia geomorfológica pelo seu carácter aglutinador, pela quantidade e pela diversidade de
informação que reúne, deve ser um instrumento de base em trabalhos de ordenamento do
território, bem como, na prevenção de riscos. Será feita uma breve caracterização das condições
físicas e, portanto, geomorfológicas para a área sobre a qual se debruça o presente estudo, no
capítulo 3, ponto 1.
A possibilidade de registo de diferentes tipos de ocorrências, numa área de estudo restrita, está
directamente ligada às condições físicas da rede hidrográfica e da sua bacia. Assim, “embora toda
a bacia hidrográfica contribua para as cheias, estas só afectam determinados troços fluviais: os
de maior hierarquia e magnitude, aqueles onde estrangulamentos naturais ou artificiais
dificultam o escoamento dos cursos de água ou, ainda, os que atravessam áreas particularmente
deprimidas nos fundos de vale, onde se acumulam as águas, ou que são atingidos pela subida da
toalha freática.” (Duarte et al., 2005, p. 7).
A acção antrópica pode, como foi anteriormente explicitado na figura 2, ter influência ao nível da
rede de drenagem, uma vez que: “a expansão da malha urbana pode levar ao desaparecimento
dos cursos de água, nomeadamente os de regime temporário, através da sua canalização
subterrânea ou do seu entulhamento, sendo os antigos leitos fluviais ocupados por ruas, prédios e
outro tipo de construções.” (Soares et al., 2005, p.1).
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Em função da canalização de cursos de água e do subdimensionamento dos sistemas de
escoamento surgem, muitas vezes, os problemas de inundações urbanas. No estudo de Oliveira
(2005, p.12), afirma-se que: “Quando se sobrepõem as ruas e as praças à topografia, verifica-se
que, numa situação de chuva intensa, as vias podem funcionar como canalizadoras ou receptoras
do escoamento superficial.”. É possível afirmar que, neste âmbito, estamos perante problemáticas
do domínio do ordenamento do território.

1.3.

Ordenamento

do

Território,

Cheias

e

Inundações:

legislação e práticas.

Sempre que nos debruçamos sobre o estudo dos riscos naturais, temos que ter presente a noção de
risco e a consciência do que este implica na relação homem-meio, figura 4. O ordenamento do
território tem como principal função a gestão deste, através dos seus instrumentos. Deve, por isso,
assumir um papel preventivo relativamente aos riscos, uma vez que lhe cabe a condição de
determinante dos usos do solo.

Figura 4 - Esquema da Gestão dos Riscos e do Território.
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Segundo Mafra (2004, p. 8-9), “ (…) o objecto e a finalidade do planeamento e gestão do
território é o ordenamento territorial, significando esta expressão a análise da distribuição dos
locais destinados a habitação e a actividades produtivas e outras num dado espaço, bem como
das formas de utilização pelos diversos agentes envolvidos.”. Assim, é responsabilidade dos
mecanismos que operam no ordenamento do território, a salvaguarda pelos interesses da
população e, em simultâneo, a conservação da natureza, bem como a concordância com a
legislação em vigor. Como tal, deve ser feita uma boa gestão do espaço, salvaguardando quais as
melhores localizações para cada tipo de ocupação, tendo como suporte um profundo conhecimento
do meio físico.
No nosso país, os instrumentos legislativos de ordenamento do território (figura 5), têm um
enquadramento a três escalas: de âmbito nacional, de âmbito regional e de âmbito municipal,
funcionando como um sistema articulado que contempla, diferentes níveis de abordagem
territorial.

Decreto-Lei 310/2003

Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial

Âmbito Nacional

Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território
(PNPOT)
Planos Sectoriais com Incidência
Territorial (PSIT)
Planos Especiais de Ordenamento
do Território (PEOT)

Âmbito Regional

Planos Regionais de
Ordenamento do
Território (PROT)

Âmbito
Municipal
Planos Municipais
de Ordenamento
do Território
(PMOT).

Planos
Intermunicipais de
Ordenamento do
Território (PIOT)

Os Planos Directores
Municipais (PDM)
Os Planos de
Urbanização (PU)
Os Planos de Pormenor
(PP)

Fonte: (adaptado de) Mafra (2004, p. 62–63)
Figura 5 - Enquadramento dos instrumentos de ordenamento do território em Portugal.
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Tendo em conta os objectivos e a área de estudo abordados neste trabalho, os instrumentos de
âmbito municipal, nomeadamente os Planos Municipais de Ordenamento do Território, são os de
maior interesse, pois a sua escala de trabalho é a mais aproximada à do referido objecto de estudo.
Mais adiante será utilizado e analisado o Plano Director Municipal de Leiria, aprovado pela
Resolução de Conselho de Ministros nº 84/95 de Setembro de 1995, estando actualmente em
revisão.
A forma como no nosso país, a legislação trata a gestão dos riscos naturais, nomeadamente o risco
de cheia, não é linear. Deparamo-nos com uma multiplicidade de órgãos e entidades na gestão dos
recursos hídricos, do território e dos riscos, isto, a diferentes escalas, figura 5, e com legislação
específica para cada um. A análise da legislação em vigor tenta responder a questões: quem tem a
função de prevenir, de mitigar, de socorrer e de verificar/fiscalizar?
Na sequência das cheias de 1983, surge o Decreto-Lei 89/87, de 26 de Fevereiro – (MPTA, 1987)
-, que veio alterar a redacção de alguns artigos do Decreto-Lei 468/71, de 5 de Novembro, o qual
regulamenta o regime jurídico dos terrenos que fazem parte do domínio público hídrico e adita um
novo regime de sanções para o incumprimento das normas de respeito pelas zonas ameaçadas
pelas cheias, pelo regime das zonas adjacentes aos cursos de água, estabelecidos, respectivamente,
nos artigos 14º e 15º do referido diploma. Sobre o referido decreto Correia et al. (2007, p.20),
afirmam que, “a regulamentação das zonas adjacentes surgiu no seguimento das cheias de 1983.
O Grupo de Trabalho das cheias então constituído concluiu que os maiores prejuízos que
ocorreram na altura se deveram, em grande parte, aos processos de impermeabilização do solo
devidos à ocupação urbana.”.
Conforme o enunciado no Decreto-Lei nº 364/98, de 21 de Novembro – (MEPAT, 1998) -, o
risco de cheia pode ser agravado em zonas urbanas devido às alterações induzidas nas condições
de drenagem natural. A obstrução das áreas contíguas aos cursos de água, a impermeabilização de
extensas áreas e a condução de águas pluviais por redes de colectores, (nem sempre
dimensionadas para fazer face a situações de precipitação extrema), conduzem a uma maior
extensão dos prejuízos humanos e materiais que ocorrem naquelas zonas, motivados pela
concentração de recursos que o seu carácter urbano determina (MEAT, 1998). O mesmo
documento estabelece que os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) devem
considerar estas áreas como condicionantes e que os municípios que tenham sido afectados, no
mínimo desde a década de 60 do século XX, devem elaborar cartografia de zonas inundáveis à
escala adequada, abrangendo os perímetros urbanos, com o intuito de facilitar a actuação
preventiva e a sensibilização das populações dando-lhes a conhecer os riscos que correm. No
artigo 2º, o mesmo diploma esclarece que, sempre que necessário, a cartografia deverá ser
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elaborada à escala 1/5000 ou maior, e que os PMOT devem conter nos seus regulamentos as
restrições necessárias para fazer face ao risco de cheia.
Na perspectiva dos investigadores do projecto Floodsite (http://www.floodsite.net/), a gestão do
risco de cheia pode envolver diversos tipos de medidas, como por exemplo, medidas de defesa e
controlo das cheias, e medidas de planeamento espacial com o intuito de diminuir a
vulnerabilidade das pessoas e propriedades, (Frans et al., 2009).
Uma medida de prevenção do risco de cheia é a limpeza e desobstrução das linhas de água. O
artigo 1º do Decreto-Lei 234/98 de 22 de Julho – (MA, 1998) -, estabelece que a obrigatoriedade
de limpeza e desobstrução das linhas de água deixa de ser da responsabilidade dos proprietários
dos terrenos adjacentes, se estes pertencerem ao domínio público, sempre que o integrem ou se
insiram num aglomerado urbano, passando estas a ser da responsabilidade das entidades com
jurisdição.
É função da Protecção Civil prevenir, sensibilizar e mitigar os riscos. Segundo (Zêzere et al.,
2008, p.4), “A Lei de Bases da Protecção Civil (Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho) considera como
objectivos fundamentais da protecção civil:
- (i) prevenir os riscos colectivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe
dele resultante;
- (ii) atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências
descritas na alínea anterior;
- (iii) socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e
valores culturais, ambientais e de elevado interesse público;
e
- (iv) apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afectadas por
acidente grave ou catástrofe.”
Por outro lado, Zêzere et al. (2005, p. 2), afirmam que “as políticas e as operações de protecção
civil são praticamente omissas sobre o assunto, preocupando-se mais com medidas reactivas, que
culminam com a criação dos Planos de Emergência (nacionais, regionais, distritais ou
municipais; gerais ou especiais).”
Com o intuito de trabalhar para uma mitigação e maior equilíbrio dos ecossistemas regionais,
Partidário et al. (2008), defendem que se deve ter em atenção, para cada região individualmente,
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os riscos potenciais e considerá-los no desenho urbano, dando atenção à interligação entre o
planeamento e o desenvolvimento, a relação entre o ambiente natural e o ambiente construído.
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a Reserva Ecológica Nacional (REN) são duas referências
importantíssimas das áreas de protecção do meio biofísico incluídas nos instrumentos do
ordenamento do territorial.
Parafraseando Correia et al. (2007, p.22): “A RAN constitui um importante instrumento de
ordenamento, no que respeita ao tema em causa, dado que muitos dos solos nela integrados se
situam em leitos de cheia ou em terraços fluvial. O estatuto de protecção conferido à RAN pode
permitir um alargamento ou sobreposição do contido no dito domínio hídrico, contribuindo para
o estabelecimento de medidas não estruturais de defesa contra cheias.”
A REN criada pelo Decreto-Lei nº93/90 de 19 de Março - MAOTDR (2008)-, define os critérios
para a delimitação, contemplando alguns riscos como por exemplo os de erosão e de cheia. Este
documento foi alterado pela Decreto-Lei 180/2006 de 6 de Setembro - MAOTDR (2006) -, onde
são definidas as utilizações admissíveis na REN, Zêzere, Ramos et al. (2008), e inclui também a
definição de áreas de infiltração máxima, apelidadas de zonas declivosas, (Correia et al., 2007).
Considerando a legislação em vigor, os regimes de protecção ecológica e a áreas propensas a
riscos naturais, visto que os instrumentos legais são a RAN e a REN. Esta junção denota
negligência relativamente às especificidades das áreas de risco pois os condicionalismos no uso do
solo devem variar mediante o tipo de risco e a severidade dos eventos a que a área está mais
propensa. Essas mesmas condicionantes são, também, diferentes para reserva ecológica ou
agrícola.
“O Plano Nacional da Política do Ambiente – PNPA (Resolução do Conselho de Ministros
nº38/95 de 21-04-1995) define as grandes áreas de actuação em 4 grandes domínios no âmbito
dos Riscos Naturais e Induzidos pelo Homem: Catástrofes naturais, Desertificação,
Radioactividade e Acidentes graves.” Zêzere et al. (2008, p.3).
Lei nº 54/2005 – (MAI, 2005) -, define a titularidade dos recursos hídricos onde são esclarecidas
diversas noções/conceitos associados ao domínio hídrico e ao risco de cheias. O mesmo diploma,
no artigo 23º, respeitante às zonas ameaçadas pelas cheias, estabelece que o governo pode
classificar como zona adjacente, por se encontrar ameaçada por aquelas, a área contígua à margem
de um curso de água. Importa, no entanto, compreender o que são zonas adjacentes.
A sua definição encontra-se no artigo 24º, sendo considerado zona adjacente às águas públicas,
toda a área contígua à margem que, como tal, seja classificada por se encontrar ameaçada pelo mar
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ou pelas cheias. Estas, estendem-se desde o limite da margem até uma linha convencional definida
para cada caso, no diploma de classificação, que corresponde à linha alcançada pela maior cheia,
com período de retorno de cem anos, ou à maior cheia conhecida, no caso de não existirem dados
que permitam identificar a anterior. No artigo 25º, são previstas as restrições à utilidade pública
das zonas adjacentes. De salientar, que o nº 4 prevê a instalação de equipamentos de lazer desde
que não impliquem a construção de edifícios, e o nº 6 prevê que o piso inferior dos edifícios seja
construído em cotas superiores à maior cheia conhecida ou cheia com período de retorno de cem
anos.
Relativamente ao artigo 24º da Lei nº 54/2005, torna-se pertinente questionar a brandura ou o
desfasamento da legislação, relativamente aos meios técnicos hoje existentes, nomeadamente no
que concerne ao cálculo de caudais de ponta de cheia. Embora, não seja objecto de trabalho do
presente estudo a modelação dos mesmos, é do conhecimento geral, que hoje existem inúmeros
modelos computacionais que permitem modelar caudais para diferentes tempos de retorno. Por
outro lado, o mesmo artigo parece supor que não existem registos de cheias, sendo referidos como
elementos a ter em conta as marcas de maiores cheias conhecidas.
Tal como foi referido anteriormente, actualmente, é possível modelar caudais de ponta de cheia
para diferentes períodos de retorno com recurso a modelos computacionais, sendo para isso
necessário a existência de registos de precipitação e caracterização cartográfica à escala adequada.
Estes procedimentos podem incrementar o conhecimento do território e contribuir de forma
importante para a gestão do risco.
A Directiva 2007/60/CE – (PE, 2007) -, no artigo 1º, pretende estabelecer o quadro legal para a
avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o intuito de reduzir as consequências deste tipo
de eventos e esclarecendo algumas definições básicas, tais como: inundação, risco de inundação,
entre outras.
A Resolução da Assembleia da República nº15/2008 – (AR, 2008) -, prevê a adopção das
disposições legislativas da Directiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu, o que denota uma maior
coordenação entre os instrumentos comunitários e os nacionais. Nesta resolução salientam-se
algumas disposições urgentes, nomeadamente a realização de uma avaliação das situações de risco
em cada distrito, com vista à elaboração de um relatório que servirá de apoio ao estabelecimento
de um Plano Nacional de Redução do Risco de Inundações (PNRRI). Com este plano pretende-se
uma acção concertada que englobe medidas preventivas, como a limpeza e desobstrução regular
de linhas de água e terrenos adjacentes, a sensibilização das populações, passando pelo
planeamento e resposta operacional.
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O Despacho n.º 27660/2008, de 29 de Outubro de 2008 – (MAI e MAOTDR, 2008) -, alerta para a
necessidade da criação de cartografia de risco uniforme para todo o território nacional, declarando
a importância dos SIG no apoio à decisão, quer no Ordenamento do Território quer no âmbito da
protecção civil e, tendo em vista, a reformulação já em curso dos Planos de Ordenamento
Municipais (PDM), deu origem a um grupo de trabalho para a definição das metodologias a
adoptar na formulação da referida cartografia.
O Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio – (AR, 2009) -, vem alterar o disposto no
Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, no que respeita à cartografia a utilizar nos instrumentos
de gestão territorial e na representação de condicionantes, uma vez que a cartografia dos planos de
ordenamento em vigor se verificou, nalguns casos, imprecisa e pouco fiável.
O Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, modifica o Decreto-Lei 380/99, de 22 de
Setembro, no que diz respeito aos critérios para a classificação do solo, estabelecendo duas classes
primordiais: a de solo rural e a de solo urbano, prevendo que a alteração de solo rural para urbano
só seja admitida a título excepcional, a fim de proteger e promover as áreas agrícolas e florestais,
impedindo, desta forma, o crescimento compulsivo dos perímetros urbanos. No artigo 5º, ponto 2,
alínea c), o referido diploma estabelece como solo rural aquele onde se verifica a “Ocorrência de
riscos naturais ou tecnológicos ou de outros factores de perturbação ambiental, de segurança ou
de saúde públicas, incompatíveis com a integração em solo urbano” AR (2009, p. 3385)
O descrito pelo artigo 5º, ponto 2, alínea c), do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio,
leva-nos a concluir que o solo onde se verifiquem as condições supra referidas só é considerado
rural, uma vez que estas condições se tornam incompatíveis com o uso urbano, retirando o foco do
essencial, isto é, da verdadeira propensão do solo para ser utilizado em diversas actividades, como
por exemplo uso florestal, agrícola, quase que enaltecendo o uso urbano. Ao delinear as estratégias
e legislação que condicionam o uso do solo, seria importante que se tivessem em conta a
valorização ambiental e as características do ecossistema como pontos centrais na definição dos
usos. Salienta-se, ainda, que o uso urbano pode ser compatível com a existência de riscos desde
que haja uma preocupação pelo cumprimento de determinadas regras.
Os instrumentos de ordenamento constituem a transposição dos normativos legais para a ocupação
do solo e respeito pelas dinâmicas naturais. Assim, os Planos de Ordenamento à escala municipal,
como o Plano Director Municipal (PDM), devem ver cumpridas as suas disposições, no sentido do
cumprimento das normas legais.
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Capítulo 2
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2.1 Estruturação de um SIG que permita a análise das ocorrências

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), segundo o International Strategy for Disaster
Reduction (ISDR, 2002), são programas de computador que combinam bases de dados relacionais
com interpretação espacial e saídas sob a forma de formulários e/ou mapas. A mesma fonte avança
ainda outra definição, segundo a qual, estes sistemas permitem a recolha, organização, pesquisa,
integração, análise e possibilitam a visualização da informação georeferenciada.
Os Sistemas de Informação Geográfica caracterizam-se por serem ferramentas óptimas para
manipular e armazenar informação geográfica, tendo em conta que abrangem bases de dados
relacionais, podendo igualmente armazenar informação alfanumérica. Esta informação pode ser
georeferenciada através de geocódigo ou de um par de coordenadas (x,y), ligando tabelas e
associando às entidades espaciais uma multiplicidade de atributos. (Jacinto, 2007)
As vantagens dos Sistemas de Informação Geográfica são diversas, uma vez que estes permitem
uma melhor sistematização da informação comparativamente a uma base de dados não
georeferenciada, ou mais do que uma simples visualização cartográfica desprovida de informação
acrescida. Por outro lado, facilitam a análise espacial permitindo a selecção da informação a
utilizar na produção de cartografia para análise e monitorização de eventos espaciais.
A integração dos dados num SIG facilita a representação espacial de fenómenos e aumenta as
possibilidades de análise dos mesmos, pois os softwares SIG têm as ferramentas necessárias para
realizar análises espaciais de forma simples ou complexa, desde que os dados estejam correctos do
ponto de vista topológico, ou seja, desde que estejam bem definidas as relações espaciais, tais
como: continuidade, contiguidade e vizinhança. Como processo, a análise em SIG desenvolve-se
em diferentes fases: definição do modelo conceptual, concepção da Base de Dados, aquisição de
dados e inserção dos mesmos na Base de Dados e análise espacial. (Silva et al., 2008)
A utilização dos SIG, neste trabalho, possibilitou o armazenamento de dados provenientes de
diversas fontes, reunindo-os numa só Base de Dados Geográficos? (BDG), nomeadamente e tendo
em conta o nosso objecto de estudo: planos de ordenamento do território, hidrografia, ocorrências,
entre outras, consideradas relevantes e que serão detalhadas posteriormente. O uso desta
ferramenta proporciona, por exemplo, o cruzamento da informação armazenada na BDG através
da sobreposição de elementos, permitindo visualizar e extrair elementos ou usos do solo, onde
podem ocorrer cheias ou inundações urbanas. Assim, no âmbito do estudo de caso, serão
utilizadas as potencialidades que a ferramenta SIG oferece para atingir os objectivos propostos,
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nomeadamente no que respeita à análise espacial associando as ocorrências com os instrumentos
de ordenamento e a direcção do escoamento.
Pela capacidade disponibilizada em operações de análise espacial como sobreposição, extracção
ou simulação de cenários, usando múltiplas variáveis em simultâneo, os SIG tornam-se numa
ferramenta poderosa para ser utilizada na gestão do território, nas suas diversas acepções. No
entanto, há que ter alguma cautela na forma como são usados, no tipo de informação que se
utiliza, no grau de fiabilidade da mesma e, por isso, no grau de pormenor passível de ser extraído
da informação de base.
O contributo dos SIG no ordenamento do território é inquestionável, dado que estes sistemas,
actualmente, são comummente utilizados nos serviços centrais do Estado, assim como nas
Câmaras Municipais, como uma ferramenta de apoio ao trabalho quotidiano dos técnicos de
diferentes áreas.
Vários são os projectos, promovidos a nível internacional, que envolvem os SIG e a gestão do
risco de cheia. Na Escócia, o próprio governo promoveu a construção do projecto Scottish Flood
Defence Asset Database1. Segundo os autores do referido projecto, Basset et al. (2007), a base de
dados do estudo é georeferenciada e está disponível para o Governo e autoridades locais, o que
significa a existência de um sistema de WEB-GIS. Outro exemplo de um projecto internacional
que recorre aos SIG é o FLOODsite2, um projecto de maior alcance patrocinado pela União
Europeia, (Frans et al., 2009).
No âmbito dos riscos naturais, segundo Reis et al. (2003, p. 3): “a utilização de Sistemas de
Informação Geográfica (SIG) tem possibilitado o desenvolvimento de modelos de avaliação da
susceptibilidade cada vez mais complexos, baseados em métodos quantitativos, pois permite o
cruzamento de um grande número de temas cartográficos e a análise estatística da relação entre
os eventos conhecidos e as variáveis independentes espacializadas“.
Reconhecendo as múltiplas vantagens dos SIG, foi desenvolvida para este estudo uma base de
dados georreferenciada e integrada no software SIG – ArcGIS, com a finalidade de dar resposta a
um dos objectivos propostos.

1
2

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Environment/Water/Flooding/sfdad
http://www.floodsite.net/
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2.2.

Estruturação do objecto de estudo como base de dados

Uma base de dados georreferenciada e com dados do histórico de ocorrências poderá constituir um
importante instrumento a usar na gestão do território, na prevenção de situações de emergência, e
servir de suporte para a delineação de estratégias de actuação dos agentes de protecção civil e
entidades que actuam na gestão territorial.
A utilização de uma base de dados com informação histórica e a inserção de novas ocorrências,
permitirá modelar com maior rigor problemas “tipificados” e chegar a cenários de previsibilidade,
permitindo assim, uma actuação preventiva. O recurso à análise espacial sobre os problemas ou
situações já ocorridas poderá também contribuir para melhorar as estratégias de actuação,
estabelecer e/ou aperfeiçoar procedimentos de actuação em novos cenários ou situações de crise.

No trabalho de Quaresma (2008, p. 8-14), destacam-se algumas bases de dados históricas, a
diferentes escalas: nacional, sub-nacional e regional. São referidas como exemplos: a Emergency
Events Database (EM-DAT)3, bem como, a Global Disaster Number (GLIDE)4 que armazenam
dados sobre todos os tipos de desastres naturais, a nível internacional; a United Satates Storm and
Hazard Database5, que contém informação sobre desastres naturais ao nível nacional, nos Estados
Unidos da América; à escala sub-nacional ou regional, a mais próxima do que é pretendido
desenvolver neste estudo, é referida uma base de dados da Catalunha, elaborada em 2007 por
Barnolas e Llasat, a qual se reporta apenas a ocorrências de cheias no século XX, sendo “criada
com o objectivo de melhorar a avaliação do risco de cheia (Barnolas e Llatsat, 2007).” Quaresma
(2008, p. 14).
A estruturação de uma base de dados desta natureza deve conter informação que permita cumprir
os diversos objectivos a que se propõe, devendo incluir, na vertente da prevenção, a produção de
informação com vista ao esclarecimento das populações. Assim, “ (…) o tipo de informação
disponibilizada, numa base de dados histórica, sobre ocorrências hidrológicas e geomorfológicas
danosas pode contribuir para que o cidadão, individual e conscientemente, tenha a hipótese de
fazer escolhas, contribuindo para a prevenção e mitigação do risco a que se encontra sujeito, por
diminuição da exposição ou da vulnerabilidade.” Quaresma (2008, p. 3).

3

http://www.emdat.be/
http://www.glidenumber.net/glide/public/search/search.jsp
5
http://www.intute.ac.uk/hazards/usastorms.html
4
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Com o objectivo de avaliar os factores de risco Duarte, Borges et al. (2005), p.2, propõem “a
análise quantitativa das componentes físicas da bacia (geometria, relevo, substrato geológico,
solos e rede de drenagem) e também da evolução do uso do solo”, com recurso a: Carta Militar de
Portugal à escala 1:25 0006, Carta Agrícola e Florestal de Portugal de escala 1:25 000, mapa de
ocupação do solo da Corine Land Cover7, mapa de uso e ocupação do solo de escala 1:33 000

8

(Atlas da AML) e as cartas geológicas à escala 1:50 0009.
Os investigadores responsáveis pela criação da base de dados de defesa contra as cheias para o
Governo Escocês, incluíram na sua base de dados informação detalhada da área, ao nível de
localização, tipo de cheia, condições de defesa, limites da cheia, áreas defendidas, fotografias dos
elementos de defesa, bem como, desenhos, esquemas e detalhes sobre o cenário a enfrentar,
contendo o nível de protecção, custos e data de construção, benefícios em termos de número de
propriedades protegidas e respectivo valor, os contactos das autoridades locais, o regime de
manutenção da área e a frequência da inspecção, JBA (2007). Os investigadores (Frans et al.,
2009), defendem que a informação a recolher deve incluir as pessoas que trabalham, vivem ou se
deslocam nos locais afectados, bem como os diferentes tipos de propriedades/construções
existentes (casas, fábricas, etc.), o seu valor e susceptibilidade às cheias.
Segundo Quaresma (2008, p. 15), “A credibilidade das bases de dados resulta, em parte, da
metodologia aplicada e da sua revelação pública. Com efeito, a comparação e aferição da
informação apresentada só é possível com o conhecimento das variáveis consideradas na
elaboração da base de dados (e.g. definições utilizadas, fontes de informação e critérios de
inclusão de eventos).”
A estruturação de um SIG, com o intuito de contribuir para a gestão do risco de cheia, passou pela
recolha e tratamento de informação, aplicação das ferramentas de análise espacial e formulação de
novos níveis de informação. Estes novos níveis de informação permitirão a análise de cenários e a
preparação da actuação preventiva em situações extremas. Será sempre necessária a componente
de acompanhamento e actualização da informação para que o sistema possa continuar a dar
resposta às situações futuras.

6

http://www.igeoe.pt/utilitarios/cartogramas/25mil/WebForm1.aspx

7

http://image2000.jrc.ec.europa.eu/

8

http://www.aml.pt/index.php?&iLevel1=actividades&iLevel2=smig&iLevel3=atlas&iContent=index.html

9

http://e-geo.ineti.pt/cartografia/cartas_papel.aspx
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A informação a incluir na base de dados foi pensada tendo em conta os elementos, referidos
anteriormente, como os factores desencadeantes e/ou potenciadores de risco. Inicialmente, a
estruturação da base de dados começou por ser uma identificação de todas as entidades e
relacionamentos possíveis de identificar para a resolução de um problema que una o ordenamento
do território e uma problemática de riscos naturais (figura 6). Neste sentido, os temas a tratar
poderiam ser mais vastos do que o exposto, no entanto, optou-se por focar o essencial do ponto de
vista do ordenamento e do risco, tendo em conta os objectivos anteriormente referidos.
A presente BDG serve como uma proposta para a monitorização da evolução da ocupação do solo
numa área urbana e, em simultâneo, do seu impacto nas dinâmicas hidrológicas na área onde se
insere.
As entidades de uma base de dados constituem elementos reais/tangíveis tendo em conta o
problema a tratar. Neste estudo aborda-se, especificamente, o problema das ocorrências de eventos
- cheias e inundações urbanas, na cidade de Leiria, tendo em vista o ordenamento do território.
Desta forma, procedeu-se à elaboração de um primeiro modelo no qual foram conceptualizadas as
entidades necessárias à caracterização das condições da dinâmica do meio físico, que condicionam
e originam o problema, e os elementos relacionados com os eventos extremos (figura 6).
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As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento
do território.
Diagrama Entidade - Relacionamento da Base de Dados Geográficos

Ano
Mes

IDLA

Dia
Mes
Ano
Valor

N

near

1
N

near

Linhas_Agua
(linha)

N

N

1

Desobstruem
M

proporcionam
N

originam

N

ID_Estacao
N
mm/h
Estacao_Med_
Dia
Precipitacao
Mes
(ponto)
Ano
hora
ID_
Tipo_Instrumento
Ordenamento
_Planos
Data
(poligono)
Área

Limpezas_Lagua
(polígono)

N

1

estão

N

near

ID

Manutencao_ER

Ocorrencias_cheias
(ponto)

1

Desobstruem

1

Local
Fonte

Inqueritos
(ponto)

contêm

Designacao

localizam-se
Prejuizos

1
Freguesias
(poligono)

ID_
Tipo
Data
Valor

1
Estacao_Med_Caudal
(ponto)

DDCCFF
1

regulamentadas

Designacao

1

1

N

contains

N

Pcotados
(ponto)

1

Tipo_area

1

Regime_Proteccao

1

N

contains

N

Cnivel
(linha)

servidas
Tipo
Comprimento
Dimensao
ID_
Codigo
Área
N_edificios
DDCC
Designacao

1
Rede_aguas
_pluviais
(linha)

Subseccao_
estatística
(polígono)

1

Breaklines
(linhas)

1
contêm
contains

N
Ocupacao_solo
(polígono)

Concelho
(polígono)

contains
N

N

N

1

constituem

ID_er
Tipo_elemento
Data colocacao

1

Id_Ocorrencia

Id_Estacao
Num_inq
Cheia_maior
Tipo_dano
Altura
N_cheias
Dano
Dia
Mês
Ano

Tipo

Altura_agua
Estacao_Med_
Escoamento
(ponto)

N

Comprimento

Dia

Elementos_Regularizacao
(ponto)

Designacao
Ano
Tipo
ID
Escala

contains

touches

Fonte

N

Entidade
Tipo
Ano
ID
Local
Fonte
Tipo
Ano
m/s
Dia
Ano
Mes
Id_Estacao
hora
ID_
Cota
Escala
Ano
ID_
Cota
Escala
Ano
ID_
Cota
Escala
Ano

Litologia
(polígono)

Cod
Tipo
Fonte
Ano

Direccao_Escoamento
(linha)

ID_
Rua
Ano

N

Legenda:

Figura 6 – Proposta inicial de diagrama Entidade - Relacionamento da Base de Dados Geográficos

32

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Antes de explicitar as entidades e os seus relacionamentos, é de salientar que esta base de dados
foi estruturada para ser geográfica, e os elementos alfanuméricos serem armazenados em temas
geográficos, podendo existir tabelas alfanuméricas. É ainda de referir que muitos dos
relacionamentos são geográficos, cuja designação define relações espaciais, (por exemplo:
proximidade – near; contiguidade – touches; sobreposição - contains).
O software utilizado, para implementação e utilização neste estudo, foi o ArcGis 9.2, algumas das
entidades apresentadas foram implementadas como Feature Datasets, isto é, colecções de dados.
Esta necessidade surge, uma vez que existem entidades, como as que dizem respeito aos
elementos ligados ao ordenamento do território, ou até mesmo às divisões territoriais que, estão
contidas na base de dados, mas podem agrupar em si diversos tipos de elementos geográficos, no
que respeita à geometria (linhas, pontos, polígonos) e à escala. A necessidade de agrupar, em
colecções de dados, está também relacionada com o facto de existirem diversas fontes para o
mesmo tipo de dados/entidades, como se verifica nas Ocorrências, que inicialmente foram
georreferenciadas separadamente e, posteriormente, uniformizadas e transformadas num só tema,
cujos atributos estão discriminados.
A entidade Ocorrências é fundamental nesta base de dados, pois foi a partir desta que se
formularam todas as outras, uma vez que as referidas ocorrências sinalizam um evento, o registo
de uma cheia ou inundação urbana. Deste modo, e para a caracterização das ocorrências, foram
considerados alguns atributos, tais como: a data das ocorrências, desfragmentada por dia, mês e
ano, a fim de facilitar futuras consultas à base de dados, bem como a análise de tendências e
padrões na sua distribuição temporal. Ainda nesta entidade, foram tidos em linha de conta os
atributos: fonte da informação da ocorrência, e local (que se caracteriza por uma referência textual
à área onde ocorrem, com o intuito de facilitar a georeferenciação e, sobretudo, para facilitar
futuras consultas). Optou-se por georeferenciar este tema geográfico como pontos, uma vez que
foram utilizadas para obter informação diversas fontes que não permitiam identificar, de imediato,
as ocorrências como polígonos. Deste modo, todos os atributos referentes à entidade Ocorrências
foram armazenados na tabela do tema geográfico.
Quanto à cardinalidade das relações, a entidade Ocorrências, mantém com todas as outras
entidades com as quais se relaciona, relacionamentos do tipo 1:N (um para vários), à excepção da
relação com o polígono da Freguesia, cujo relacionamento é de N:1 (muitos para um), uma vez
que uma ocorrência pode ter apenas uma localização, mas uma freguesia pode ter várias
ocorrências; e das linhas de água em que o relacionamento é de N:M, pois uma ocorrência pode
estar relacionada com uma ou várias linhas de água, como acontece em Ponte das Mestras, em
Leiria, onde confluem os rios Lis e Lena, e uma mesma linha de água pode gerar várias entradas
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no tema ocorrências, dado que pode afectar diversos locais. No entanto, cada ocorrência pode ser
associada a vários valores de caudal, precipitação e escoamento, dependendo da forma como
tratamos os dados, pois podemos considerar valores instantâneos, ou valores acumulados; a uma
ocorrência podem estar associados diversos prejuízos; uma mesma ocorrência pode ser referida
por vários inquiridos/inquéritos.
Anteriormente, foram referidos quais os factores desencadeantes e condicionantes para a
ocorrência dos eventos em estudo, que se traduziram em entidades, como por exemplo:
Precipitação

(Estacao_Med_Precipitacao),

Caudal

(Estacao_Med_Caudal),

Escoamento

(Estacao_Med_Escoamento), e Linhas de Água (Linha_Agua). Estas entidades deverão ser
georefrenciadas como pontos, com recurso às coordenadas de localização das estações que medem
estes elementos, são consideradas temas independentes mesmo que a estação seja a mesma, pois
têm atributos próprios. A partir destes temas poderão ser interpolados novos temas com a
distribuição destas entidades, à excepção do tema caudal.
A cardinalidade das relações da entidade Ocorrências com as entidades Estacao_Med_Escoamento
e Estacao_Med_Precipitação é de 1:N (um para vários), uma vez que uma mesma ocorrência
poderá registar diversos valores de caudal, precipitação e escoamento, dependendo do nível de
pormenor dos dados (podendo ser instantâneos ou em tempo real, horários, diários). Estes são
relacionamentos espaciais baseados na proximidade (near), uma vez que os dados a utilizar
deverão ser os da estação mais próxima à ocorrência.
Relativamente à precipitação, a análise estatística, deste factor desencadeante, constitui um
importante elemento no que respeita ao conhecimento de limiares para a ocorrência de episódios
de cheias e inundações urbanas. Todos os sistemas de drenagem, quer naturais, como rede
hidrográfica, quer artificiais, como redes de águas pluviais, têm uma capacidade/
dimensionamento limite e não conseguem responder, em absoluto, às solicitações provenientes do
ciclo hidrológico.
Os dados de escoamento permitirão percepcionar as áreas onde a escorrência superficial é maior e,
portanto, onde há maior propensão para a ocorrência de cheias e inundações.
A cardinalidade dos relacionamentos entre as entidades Precipitação, Caudal, Escoamento e a
entidade Ocorrências, é de N:1 (muitos para um), uma vez que para a mesma ocorrência
contribuem diversos registos de precipitação, caudal e escoamento, caso sejam, por exemplo, de
registo em tempo real ou mesmo de registo horário, a análise de uma ocorrência poderá implicar
várias horas, dias e até meses de registos.
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Relativamente às Linhas de Água, a sua pertinência é evidente, uma vez que a proximidade a uma
linha de água, mesmo que tenha escoamento esporádico, é factor condicionante para a ocorrência
de cheias. A obtenção da sua geometria, assim como de outros elementos complementares, que
poderão ser acrescentados futuramente como informação sobre perfis transversais, poderão
claramente contribuir para um melhor conhecimento, não só das características das próprias linhas
de água, mas também constituir informação útil para a aplicação de medidas mitigadoras e
preventivas. Este elemento pode ainda contribuir para uma melhor caracterização da bacia
hidrográfica se for feita a sua hierarquização, devendo para isso ser acrescentado um campo
numérico com o nível hierárquico de cada linha de água. Este tema será georeferenciado como
entidade linear, possibilitando a transformação da hidrografia numa rede (network) bem como
todas as análises associadas, por exemplo, a análise dos caudais enquanto fluxos de uma rede.
A cardinalidade dos relacionamentos da entidade Linhas de Água com as entidades Limpeza das
Linhas de Água e Elementos de Regularização é de 1:N (um para vários), uma vez que uma linha
de água pode ser alvo de limpeza em períodos distintos e pode conter diversos elementos de
regularização. Esta entidade relaciona-se com a entidade Estacao_Med_caudal com uma relação
de cardinalidade N:1 (vários para um), pois uma estação pode estar apenas numas linha de água
mas uma linha de água pode conter várias estações. O relacionamento desta entidade com a
entidade Ocorrências já foi explicitado anteriormente (pág. 35, último parágrafo).
A inclusão da entidade Limpeza das Linhas de Água, como um polígono independente, torna-se
pertinente, uma vez que este é um elemento importante no âmbito da prevenção e mitigação das
ocorrências. O tema não foi incluído como linha porque a entidade Linhas de Água não foi
tratada/corrigida para ser uma rede e, por isso, não permite a referenciação linear, e devido ainda
ao facto das limpezas feitas incluírem também as margens e não apenas o leito do rio.
O tratamento dos dados de caudal permitirá, futuramente, calcular caudais de ponta de cheia para
diferentes tempos de retorno, bem como perceber os limiares a partir dos quais se dá a saturação
dos sistemas de drenagem.
A entidade Elementos de Regularização refere-se a elementos como açudes, diques e outros, que
se encontram ao longo das linhas de água e que podem constituir elementos de retenção de caudal
e de sedimentos. Estes devem ser alvo de intervenção regular com vista à sua manutenção e
limpeza/desassoreamento.
No que respeita a divisões territoriais, foram incluídos três temas: Subsecções Estatísticas,
Freguesias e Concelho. Estas entidades são polígonos, e a sua função é a de enquadramento
geográfico das ocorrências, estabelecendo uma ligação às unidades geográficas consideradas, para
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fins estatísticos e para os instrumentos do ordenamento do território. A partir das subsecções
estatísticas foi feita uma generalização para a obtenção do perímetro urbano, elemento crucial
deste estudo, uma vez que a área de trabalho se reporta à cidade de Leiria, sendo considerado o
perímetro urbano como o limite da referida área. Na base de dados, a entidade Freguesias surge
como ponto de ligação, uma vez que as subsecções estatísticas e o perímetro urbano são elementos
mais passivos de alterações do que as primeiras, e porque estas são as unidades de trabalho usuais
para referência ao nível da maior parte da informação georeferenciada produzida.
Quanto à cardinalidade dos relacionamentos, as subsecções estatísticas podem pertencer apenas a
uma freguesia, por isso o relacionamento é de1:1 (um para um), as freguesias e o tema concelho
estabelecem uma relação de N:1 (um para vários), porque uma freguesia pode apenas pertencer a
um concelho, mas um concelho contém diversas freguesias.
O tema de polígonos, Ocupação do Solo, diz respeito a elementos vectorizados e correspondentes
a diferentes anos, neste caso, pretende retratar especificamente a forma como o edificado tem
evoluído ao longo do século XX. Esta caracterização da evolução do edificado implicaria, em
termos ideais, a obtenção de elementos de todas as décadas reunidos num só tema, podendo dar
lugar a uma carta da evolução apenas com um campo de data/ano de construção. Futuramente, a
evolução deste tema devia ser construída à medida que os processos de licenciamento dão entrada
na Câmara Municipal podendo, eventualmente, constituir um cadastro do edificado. Deste modo, a
base de dados ficaria automaticamente actualizada para verificar o crescimento urbano, permitindo
um acompanhamento mais eficaz à luz dos instrumentos de ordenamento do território, e podendo
dessa forma contribuir para o estudo das possíveis implicações deste crescimento ao nível da
alteração das dinâmicas naturais.
No que respeita à entidade Ordenamento Planos, a sua geometria é poligonal, uma vez que diz
respeito essencialmente às plantas dos Planos Municipais de Ordenamento do Território, contudo,
nesta fase específica do trabalho, diz respeito ao Plano Director Municipal, bem como as cartas de
ocupação do solo, tal como a Corine Land Cover, que por ser elaborada a uma escala de pouco
pormenor, não contém, por exemplo, temas pontuais.
A entidade Litologia serve essencialmente para compreender a permeabilidade do solo e a
natureza do substrato geológico. Esta informação foi extraída do Atlas do Ambiente, uma vez que
não foi possível obter esta informação cartográfica através de outros meios. Esta entidade poderá,
futuramente, contribuir para o alargamento desta base de dados a outros tipos de ocorrências como
movimentos de vertente. Esta entidade está relacionada com a entidade Subsecção estatística, uma
vez que esta constitui a subdivisão territorial mínima em utilização, e permite inferir a área em
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estudo, isto é, o perímetro urbano, com uma cardinalidade de 1:N (um para vários), visto que num
polígono do tema subsecção estatística poderá existir mais do que um tipo de litologia.
Uma vez que não foi possível reunir elementos devidamente classificados altimétricamente, numa
escala adequada ao estudo a realizar, optou-se por não produzir um Modelo Digital de Terreno
(MDT). Assim, os elementos respeitantes à topografia, encontram-se em três entidades distintas:
pontos cotados (Pcotados), curvas de nível (Cnivel), e linhas de quebra (Breaklines), sendo o
primeiro um tema de pontos e os restantes temas de linhas. Destes três elementos, apenas foi
possível integrar elementos do primeiro à escala 1:2000. As referidas entidades estão relacionadas
com a entidade Freguesia por uma relação de N:M (muitos para muitos), uma vez que numa
mesma subsecção estatística encontramos diversas configurações do terreno, isto é, valores
altimétricos e de relevo diversos.
A entidade Direcção do Escoamento surgiu com a necessidade de auxiliar na análise e
compreensão das inundações em ambiente, densamente, urbanizado. Esta entidade, tal como o
nome indica, corresponde à direcção do escoamento nos arruamentos com base nos ortofotomapas
e na configuração topográfica do terreno – tendo em conta os pontos cotados à escala 1:2000. Esta
entidade mantém uma relação de N:M (muitos para muitos) com a entidade Freguesias, pois numa
freguesia podem existir varias direcções do escoamento e um vector de direcção pode pertencer a
mais do que uma freguesia.
A partir da estrutura apresentada na figura 6, iniciou-se a recolha e o tratamento da informação,
com vista a obter uma base de dados georeferenciada da área em estudo e com as variáveis
necessárias ao estudo e acompanhamento das cheias em Leiria.
Não foi possível obter toda a informação necessária, daí que a base de dados apresentada na figura
7 sirva de base, para futuros investimentos dos actores e decisores na área, para a completar. A
figura 7 representa o diagrama da base de dados segundo informação recolhida/preenchida e
lacunas existentes.
Relativamente a Prejuízos deverão ser, futuramente, contemplados na base de dados os danos não
patrimoniais, tais como o número de desalojados, o número de feridos (ligeiros e graves) e o
número de mortos. A solução poderá passar, pela criação de uma codlist ou domínio na base de
dados que inclua estes tipos de danos para o campo “tipo” no tema prejuízos. Os dados de
Prejuízos não foram preenchidos, dado que a informação recolhida é escassa e, parte dela, cedida
confidencialmente.
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Diagrama Entidade - Relacionamento da Base de Dados Geográficos
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Figura 7 - Diagrama Entidade - Relacionamento da Base de Dados Geográficos - Temas preenchidos com fundo laranja, temas por preencher com fundo azul.
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Os dados de Caudal, Precipitação e Escoamento, embora disponíveis no site do Serviço Nacional
de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), não foram tratados e inseridos na base de dados.
Não foi possível incluir informação sobre a rede de águas pluviais uma vez que esta não se
encontrava entre a cartografia disponibilizada.
Os dados sobre os elementos de regularização não foram recolhidos, dado que o seu levantamento
seria um processo moroso e requereria trabalho de campo. Das pesquisas realizadas,
nomeadamente, no arquivo distrital de Leiria, e no sítio da internet da Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC - http://www.drapc.min-agricultura.pt/), verificou-se que
existem inúmeros elementos de regularização, inclusive ao nível dos afluentes, que remontam às
décadas de 30 e 40 do século passado10, no entanto, não foi possível reunir elementos a fim de se
efectuar uma localização precisa.
Com o objectivo de optimizar a entidade Ocupação do Solo, esta deverá abranger outro tipo de
informação que não o edificado, acrescentando posteriormente elementos lineares, tais como todo
o tipo de redes (desde rodoviária até infra-estruturas), para que se possa verificar integralmente a
evolução da ocupação e impermeabilização do solo, e quais os elementos afectados por
ocorrências. Ainda relativamente a este tema, no que diz respeito a cada elemento, convém
posteriormente acrescentar informação relativa ao tipo ou uso de cada edifício, isto é, a função que
desempenha, (no caso do edificado deve ser especificado se é um edifício habitacional, se
industrial, e/ou comercial), pois esta informação pode ser significativa para a delineação de
estratégias de evacuação ou servir ainda para apurar prejuízos.
A entidade Ordenamento Planos, que actualmente se refere apenas ao PDM, adoptará esta
denominação na proposta final – figura 8. Havendo lugar para a inclusão de planos elaborados a
escalas de grande pormenor (como Planos de Pormenor ou de Urbanização), propõe-se ainda, que
estes sejam acrescentados sob a forma de colecção de dados (Feature DataSet) e não como temas
isolados (Feature Classes), pois mediante a sua escala (escalas de grande pormenor), poderão
originar objectos com diversos tipos de geometria, (polígonos, pontos e linhas).
Nesta base de dados destacam-se, como pontos fortes, os temas: ocorrências (figura 9) e ocupação
do solo (figura 18), que a transformam numa base de dados histórica, por terem ocorrências desde
o início do século XX e edificado respeitante aos anos: 1938 (à escala 1:5000), 1966 (à escala
1:25000) e 1995 (à escala 1:5000), respectivamente; o tema inquéritos permite a análise da
percepção do risco por parte das populações.

10

Anexo 1 – Fotografias de elementos de Regularização
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Para tornar esta BDG mais operacional deverão ser criados Coded Values, equivalentes a
domínios, que agilizarão o processo de registo. Como exemplo da aplicação deste método, para o
tema ocorrências, propõe-se a criação de dois “tipos” associados a números “1- cheias” e “2inundações urbanas”, um outro exemplo neste tema para o atributo “fonte” é a concepção dos
valores tipo: “1- Notícias de jornais”, “2- CDOS”, “3- Inquéritos”.
Uma outra forma de tornar a base de dados mais eficiente é a criação de um código de
identificação - ID - (exemplo: para inquéritos, por ordem de recolha, IQ1, IQ2; para CDOS o
código atribuído à ocorrência no relatório; para as notícias, por ordem de recolha, N1, N2), que
permita ligar o tema geográfico a tabelas alfanuméricas que dizem respeito a cada uma dessas
fontes de informação. A criação deste ID tem como objectivo a eliminação de campos nulos, tendo
em conta que os dados são recolhidos por meios diversos (inquérito, CDOS, notícia de jornal), e
adoptam características/atributos muito distintos.
Tal como já foi referido (p. 28, linha 5), seria importante acrescentar nesta base de dados entidades
como Rede Viária e outras redes. A Rede Viária permitirá definir planos de evacuação e, em
cenários extremos, apurar quais as vias afectadas, quais não constituem alternativa para
evacuação, procedimento este que permitirá a criação de alternativas e minimizar o impacto social
dos eventos. A exposição anterior é igualmente válida para as redes de infra-estruturas que podem
ficar afectadas, por exemplo, a necessidade de cortar o abastecimento de energia verificando o
impacto de um evento na vida das populações a este nível e georeferenciar, posteriormente,
possíveis prejuízos. Salienta-se ainda a pertinência de uma futura inclusão dos espaços verdes,
uma vez que permitirá verificar o aumento ou diminuição destes face ao crescimento das áreas
impermeabilizadas.
De referir que, embora não constem das descrições anteriores, por não serem entidades da base de
dados, a existência de ortofotomapas, à escala 1:10000 ou maior, é fundamental, uma vez que
pode facilitar não só a georeferenciação, mas também a percepção e análise visuais da ocupação.
Deste modo, apresenta-se na figura 8 uma proposta final de BDG, para a gestão do território, com
o intuito de prevenir e mitigar cheias/ inundações urbanas.
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Diagrama Entidade - Relacionamento da Base de Dados Geográficos
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Figura 8 - Proposta final de diagrama Entidade – Relacionamento
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2.3.

Metodologias de recolha e tratamento da informação

Existem múltiplas bases de dados para o registo de catástrofes e de ocorrências, que trabalham
desde a escala global à regional, como expõe no seu trabalho Inventariação e Análise de Eventos
Hidro-Geomorfológicos com carácter danoso em Portugal Continental, Quaresma (2008). O
mesmo trabalho seguiu a metodologia de pesquisa de eventos em jornais e, para cada evento,
estabeleceu como informação relevante para a estruturação da base de dados a recolha dos
seguintes elementos: título, data e fonte da notícia, data da ocorrência (dia, mês, ano), tipo de
evento, localização, número de mortes, feridos, desaparecidos, evacuados e desalojados; prejuízos
materiais e entidades envolvidas. Também Oliveira (2005) seguiu a metodologia de pesquisa de
eventos em notícias de jornal, mas condicionou a sua pesquisa com os valores de precipitação
diária.
O estudo das ocorrências de cheias em Leiria é a base nuclear deste trabalho e, por isso, foi
prioritária a construção de uma base de dados georeferenciada (BDG), tendo sido a primeira
informação recolhida para o tema ocorrências. Procedeu-se à pesquisa em notícias de jornais
desde o início do século XX, no Arquivo Distrital de Leiria. Foram consultadas diversas
publicações, uma vez que, para a área em estudo não existiam publicações que abrangessem todo
o período. Sempre que se verificou a repetição de eventos/ocorrências, optou-se por seleccionar a
notícia mais completa, a fim de obter mais pormenores acerca das áreas afectadas e dos danos
causados.
Efectuou-se uma pré-selecção de meses onde pudessem existir ocorrências, tendo sido escolhido
de imediato o período de Outubro a Abril com maior probabilidade de ocorrência de cheias e
inundações, devido ao facto de coincidirem com a uma época mais húmida. Com os valores de
Precipitação (P) mensal, obtidos através do SNIRH para os diversos anos, assinalaram-se num
ficheiro Excel11, os meses com valores de P mensal sensivelmente igual ou superior a 190mm. No
entanto, a pesquisa não foi feita só para esses meses, mas sim para todo o período considerado
como o mais propenso e mais húmido, visto haver conhecimento prévio de ocorrências em meses
com valores de precipitação mais baixos.
A partir dos resultados obtidos com esta pesquisa, elaborou-se um ficheiro Excel12, no qual foram
apenas inseridas as notícias que estavam próximas da área de estudo. Este procedimento permitiu
11

Anexo 2 – Valores de Precipitação Mensal

12

Anexo 3 – Registo de notícias recolhidas e consideradas relevantes
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uma selecção mais rigorosa dos eventos a considerar tendo em conta o Perímetro Urbano de Leiria
e a possibilidade da sua georeferenciação. Foram excluídos todos os eventos que não contivessem
referências geográficas e que, por isso, não permitiam a georeferenciação. Com este processo de
triagem, o número de notícias utilizadas ficou claramente reduzido. A partir da informação em
formato alfanumérico – ficheiro Excel e relatórios de ocorrências em pdf, cedida pelo Comando
Distrital de Operações de Socorro de Leiria (CDOS Leiria) – foi possível criar pontos dos locais
afectados por cheias.
As dificuldades sentidas prenderam-se essencialmente com a inexistência de referências
geográficas consistentes que permitissem a georeferenciação e a uniformização da informação
obtida. Segundo Tarhule (2005, p. 358), “a utilização de notícias de jornais apresenta inúmeros
desafios à análise científica, pois a informação é habitualmente recolhida utilizando critérios,
métodos e formatos que podem ser inconsistentes para procedimentos científicos (ver também
Nicholson, 1979; Tarhule and Woo, 1997; Taylor and Nathan, 2002).”
O tema ocorrências - descrito no ponto 2 do presente capítulo, p. 39, linha16 - da base de dados
resultou, para além das notícias de jornais, da junção de informação do Comando Distrital de
Operações de Socorro de Leiria (CDOS) e dos inquéritos feitos à população.
O CDOS forneceu informação de dois tipos, nomeadamente: relatórios das ocorrências em
formato pdf para os anos de 2006 e 2007 e seu registo em formato Excel das áreas referenciadas
com risco de cheia.
Da informação recolhida através dos inquéritos procedeu-se à selecção apenas das cheias
consideradas como as maiores e com informação suficiente que permitisse uma georeferenciação,
verificando-se a coincidência com registos recolhidos através de notícias de jornais.
Posteriormente, efectuou-se um trabalho de uniformização dos dados das ocorrências, das três
fontes de supra referidas, aglutinando-as num só tema com os mesmos atributos. Esta foi uma das
tarefas mais difíceis, uma vez que foi necessário encontrar os pontos/atributos comuns e criar
novos geocódigos para poder unir as tabelas.
Embora se tenha procedido à referida junção mantiveram-se as tabelas originais com a
possibilidade de as unir aos temas geográficos, pois parte da informação contida nos temas
originais é específica desse mesmo tema e não comum com os demais, nomeadamente, no caso
dos inquéritos e dos relatórios do CDOS.
O tema de ocorrências resultante do processo exposto, figura 9, contém 154 registos de
ocorrências.
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Figura 9 - Localização das ocorrências

Segundo Frans et al. (2009) existem duas formas para obter a informação necessária acerca do uso
do solo: recolha no terreno - dados primários -, ou a utilização de informação já existente - dados
secundários. Para a recolha de dados secundários, foi solicitado à Câmara Municipal de Leiria o
fornecimento de material cartográfico, e de outros elementos que pudessem contribuir para a
realização do estudo13. Neste contexto, foram disponibilizadas as plantas de Ordenamento e de
Condicionantes do Plano Director Municipal (PDM) em vigor, de 1995.
Procedeu-se à selecção e tratamento dos dados cartográficos, a fim de serem utilizados no estudo.
Foram levadas a cabo operações de extracção de CAD, integração em SIG e transformação de
coordenadas. Contudo, não foi possível corrigir os elementos necessários à construção de um
Modelo Digital de Terreno (MDT) adequado, com recurso à cartografia 1:5000 e 1:2000, uma vez
que as curvas de nível se apresentavam quebradas, com grandes descontinuidades e sem valor de
cota atribuído, verificando-se o mesmo para as linhas de quebra (comummente designadas de
13

Anexo 4- Cartografia cedida pela Câmara Municipal de Leiria
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breaklines). Tendo em conta a extensão e características da área em estudo (pouco extensa e em
área urbana), todos os elementos referidos anteriormente eram necessários a uma escala de grande
pormenor.
A informação relativa à precipitação, escoamento, caudal e estações foi retirada do sítio do
SNIRH (http://snirh.pt/). Efectuou-se a georeferenciação das estações meteorológicas, com
recurso às coordenadas disponibilizadas no SNIRH e foram utilizados os códigos das estações
como chave. No entanto, e devido ao facto da maior parte das séries apresentarem
descontinuidades, estas informações não foram tratadas nem integradas na BDG, pois não
permitiam cruzamento e utilização da informação que possibilitasse a caracterização das
ocorrência, a percepção de limiares para ocorrência de cheias ou uma futura modelação
hidrológica.
Para a delimitação das áreas afectadas pelas cheias, Duarte, Borges et al. (2005) propõem o
recurso a ortofotomapas de escala 1:10 000. Na delimitação de perímetros de áreas já inundadas
foram utilizados ortofotomapas à escala 1:10 000, datadas de 2004 (cedidos pela Câmara
Municipal de Leiria). Quanto ao tema de ocorrências, criado e armazenado na BDG, e os pontos
cotados retirados da Carta Militar digital à 1:25000, de 1995 foram cedidos pela Câmara
Municipal de Leiria.
A georeferenciação dos perímetros foi baseada na localização das ocorrências, nas cotas mais
próximas e na referência à altura da água (sempre que esta existisse) para a atribuição de uma cota
média que servia de referência para a delimitação da área inundada. Acresce à informação obtida
por vias secundárias, informação directa, como o conhecimento do terreno que se obteve pelo
conhecimento da área de estudo, saídas de campo e campanha de inquéritos.
Os perímetros das áreas inundadas não foram alargados às cotas de referência, mas sim restritos a
áreas mais deprimidas próximas das ocorrências, figura 10. Optou-se por esta metodologia devido
à inexistência de um MDT à escala adequada (tal como já foi referido na p. 33, linha 10), para
poder georeferenciar com rigor os perímetros.

45

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Figura 10 - Localização das áreas inundadas

Procedeu-se ainda à vectorização, sobre ortofotomapas à escala 1:10000 de 2004, da direcção do
escoamento da baixa da cidade, de forma a auxiliar o estudo das inundações urbanas. Estes
elementos foram cartografados e analisar-se-ão posteriormente no - Capítulo 3, ponto 3.3.1, figura
19.
Os dados referentes às limpezas efectuadas nas linhas de água foram cedidos informalmente pela
Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis, não tendo sido possível obter mais
informação junto de outros órgãos/instituições. Assim, a informação foi inserida na base de dados,
de forma a ser georeferenciada, tendo em conta o local de início e de fim da limpeza - Capítulo 3,
ponto 3.2, figura 26.
A base de dados georeferenciada foi implementada em Software SIG ArcGis 9.2, numa File
Geodatabase. Utilizou-se o sistema de projecção Datum 73 (IPCC), uma vez que a
georeferenciação dos ortofotomapas em formato raster foi feita neste sistema, sendo a cartografia
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fornecida sujeita ao processo de transformação, dado que se encontrava num sistema de
coordenadas diferente.

47

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Capítulo 3
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3.1 Estudo de Caso
O estudo de caso, centra-se no núcleo urbano de Leiria, correspondente à mancha urbana mais
densa da bacia hidrográfica do Lis (BHL) – figura 11. Para o estudo desta área, foram aplicados as
metodolgias previamente descritas e a base de dados geográficos (BDG) presentes trabalho, tendo
como referência o perímetro urbano de Leiria e as subsecções estatísticas do Instituto Nacional de
Estatística (INE) dos Censos 2001.
Segundo o Plano de Emergência do Distrito de Leiria, “as cheias são, por vezes, responsáveis
pelas consequências gravosas provocadas por chuvas intensas e repentinas, que ao encherem os
leitos dos cursos de água implicam que estes procurem o seu leito natural de escoamento, o qual,
em grande parte, se encontra obstruído, ou por construções diversas, ou ainda pelo depósito de
lixos e entulhos e a não limpeza periódica dos leitos e margens dos rios, factos que provocam,
não só o transbordo do leito, como também a derrocada, o arrastamento e aluimento dos
materiais obstrutores.” (ANPC, 2007, Secção II, p. 20).
É objectivo deste estudo, analisar os episódios de ocorrências de cheias e inundações urbanas,
foram escolhidos os episódios de Outubro de 2006 e Setembro de 2007 na cidade de Leiria, a
selecção destes episódios está relacionada com a sua actualidade, a sua abrangência territorial e a
disponibilidade de dados.

3.2. Localização e caracterização da área em estudo

Localizada no centro do território de Portugal continental, a cidade de Leiria, insere-se no
concelho e distrito de Leiria, NUT III Pinhal Litoral, e NUT II Centro (fonte). O perímetro urbano
envolve subsecções estatísticas pertencentes ao território de 13 freguesias (figura 11): Amor,
Azóia, Barosa, Barreira, Boa Vista, Cortes, Leiria, Marrazes, Milagres, Parceiros, Pousos,
Regueira de Pontes e Santa Eufémia.
A cidade de Leiria insere-se na Bacia Hidrográfica do rio Lis (BHL) circunscrevendo uma área de
837km2 (Serra et al., 1999, Anexo 1 – revisão 09/09/2002, p. 2). “A bacia hidrográfica do Rio Lis
é a mais setentrional das bacias costeiras situada entre as do Mondego e do Tejo. (..) confina a
Norte com a do rio Arunca (afluente do Mondego), a Sul com a bacia do Rio da Areia e a Este
com a bacia do Nabão (que faz parte da do Tejo). O desenvolvimento que apresenta é
principalmente meridiano, condizendo com o traçado sul – Norte dos principais elementos
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hidrográficos que a constituem: o rio Lis e seu afluente, rio o Lena.” (Carvalho e Jesus, 1997,
p.3).

Figura 11 - Localização da área de estudo

O concelho de Leiria registou em 2001, um efectivo populacional de 119.847 residentes, e em
1991 um total 102.762 residentes, o que corresponde a um crescimento na ordem dos 17.085
indivíduos residentes numa década. O perímetro urbano de Leiria registou um total de 43.652
indivíduos, residentes em 2001, homens e mulheres, cerca de 36,4% da população residente no
concelho, sendo algumas das subsecções mais populosas, as que se localizam no interior do
perímetro urbano – figura 12. Segundo o Anuário Estatístico de 2007 (IN.E), a densidade
populacional do concelho é de 226,4 habitantes por km2.
A inclusão de cartografia geomorfológica enriquece o estudo dos factores permanentes e também
se revela um elemento importante no âmbito da prevenção, gestão e mitigação de riscos, podendo
constituir um importante contributo, nomeadamente, para o conhecimento das áreas de
convergência de drenagem. A utilização de cartografia geomorfológica deve ser potenciada, pelo
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facto desta permitir conhecer o território e auxiliar a prevenção da evolução dos elementos
constituintes do mesmo.
Segundo Zêzere e Rodrigues (1992, p. 1121), citando Salomé e Dorsser (1982) “Os mapas
geomorfológicos são, assim, mapas temáticos que fornecem dados relativos às formas do relevo,
as suas relações no espaço e no tempo, ou seja, representam graficamente uma área, bem como, o
leque de influências passadas e presentes, que contribuem para a sua formação e evolução”.

Figura 12 - População residente por subsecção estatística no perímetro urbano de Leiria em 2001

A cidade de Leiria, localiza-se a norte do Maciço Calcário Estremenho. A ocupação urbana tem-se
desenvolvido ao longo das margens do rio Lis e, portanto, no vale do referido curso de água.
Assim, uma boa parte do núcleo urbano apresenta pouca variação altimétrica, sendo até
caracterizado por áreas aplanadas. Surgem alguns elementos mais elevados como o morro do
castelo, e o da Igreja de Nossa Senhora da Encarnação – figura 13. Conforme refere Martins
(1949), esta é uma região de colinas e áreas aplanadas, enquadradas na planície Pliocénica dos
vales dos rios Lis e do Lena.
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A localização da cidade determina que esta seja uma área de recepção de escoamento proveniente
das pequenas colinas que rodeiam o curso do rio e seu vale ao longo do qual se desenvolveu a
cidade.
Tal como é referido no Plano de Bacia hidrográfica do Lis, a cidade de Leiria integra a unidade o
troço superior do rio Lis - sub bacias do Lis e do Lena -, figura 13, “Esta zona desenvolve-se sobre
o Maciço Calcário Estremenho, com permeabilidade muito elevada e drenagem essencialmente
através de galerias que surgem à superfície no rebordo do Maciço.”, Serra et al.,(1999), Anexo 1
– Análise Biofísica, p.5).
O rio Lena que, resulta de uma exsurgência do Maciço Calcário Estremenho, corre pelo vale
tifónico Parceiros-Leiria, confluindo com o Lis no perímetro urbano de Leiria (figura 13). O rio
Lena é o maior afluente do Lis, na confluência de ambos podem ocorrer cheias com inundação dos
terrenos contíguos se ambos os cursos de água apresentarem caudais elevados.
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Castelo
Nª Sª
Encarnação

Figura 13 - Esboço geomorfológico elaborado sobre as cartas 1:25000 de Leiria e Marrazes 14
14

Anexo 5 – Esboço Geomorfológico elaborado sobre as cartas 1:25000 de Leiria e Marrazes
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As altitudes máximas médias em torno da cidade de Leiria, rondam os 400 metros, embora no
núcleo histórico da cidade não excedam os 130 metros – altitude medida no topo da colina do
Castelo. No entanto, e dado que existem nesta área materiais geológicos muito diferentes,
nomeadamente ao nível de resistência, verificam-se em determinadas áreas desníveis altimétricos
acentuados, como acontece no Morro do Castelo, no alto da Igreja de Nossa Senhora da
Encarnação - figura 13 -, a par de áreas aplanadas de fundo de vale, onde correm o Lis e os seus
afluentes, como o Lena e a Ribeira do Sirol.
Em termos geológicos “Na área de Leiria, o complexo Infraliásico forma o núcleo do diapiro que
aflora na parte central entre Marrazes, Leiria, Parceiros, Pernelhas e Cavalinhos. Estes
afloramentos são constituídos por margas vermelhas ou cinzentas com gesso e por calcários
dolomíticos, calcários margosos e calcários em placas (...) ”(Teixeira et al., (1968, p.69). De
salientar que, devido à elevada susceptibilidade à erosão hídrica, as formações margosas ou
diapíricas podem originar formas mais deprimidas comparativamente a formações calcárias que
lhes sejam adjacentes, podendo assim justificar a configuração deprimida do diapiro em Leiria.
No que respeita a unidades geomorfológicas salientam-se: a plataforma de Pousos, o vale diapírico
ou tifónico Parceiros-Leiria e o vale do Lis.
No âmbito do Plano Nacional da Água, foi feito o levantamento das vulnerabilidades com base em
inundações já ocorridas. Foram identificados os principais pontos críticos na Bacia Hidrográfica
do Lis, e para o rio Lis foram assinalados apenas campos agrícolas. A figura 14, extraída do Plano
de Bacia Hidrográfica do Lis, (Serra et al., 1999, Síntese da Análise e Diagnóstico da Situação
Actual: Diagnóstico, p. 34), indica como “zonas potenciais de cheias” diversos locais da área de
estudo.
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Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Lis, Serra, et al. (1999)
Figura 14 - Carta de risco de cheia
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Ao nível do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos – SNIRH (http://snirh.pt/),
estão disponíveis informações sobre algumas áreas ameaçadas por cheias, constituindo exemplos:
os troços críticos, os pontos críticos e perímetros de áreas de cheia para períodos de retorno de 100
anos. No entanto, ao nível da bacia hidrográfica do rio Lis, os últimos são inexistentes. Optou-se,
neste trabalho, pela delimitação de áreas inundadas, como é possível verificar na figura 10, p. 54.
No âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do Lis – Relatório do Plano, 30/07/2001, p. 134 foram apresentados os valores estimados de caudais de ponta de cheia para diferentes períodos de
retorno – quadro I. Estes valores podem ser tomados como referência de caudais de ponta de cheia
na análise de episódios de cheia.
Segundo Ramos e Reis (2001, p. 63), “Apenas os rios com nascentes alimentadas pelos calcários
carsificados do Centro do País apresentam uma evidente ponderação, que contribui para
diminuir a irregularidade e os picos de cheia (Ramos, 1993, 1994 e 1996).”, uma vez que em
áreas cársicas, devido à forte permeabilidade dos calcários, se verifica uma maior infiltração e o
escoamento superficial é menor, o que vai reflectir-se em menor escoamento superficial e caudal.
Quadro I – Valores estimados de caudal de ponta de cheia

Fonte: Relatório Final do Plano de Bacia Hidrográfica do Lis, 30/07/2001, p. 134

Para os mesmos autores Ramos e Reis (2001, p. 76), “As cheias rápidas são especialmente
problemáticas em pequenas bacias-vertente, com tempos de concentração reduzidos (…).” A
cidade de Leiria e as áreas identificadas como afectadas por ocorrências registadas são, na sua
maioria, áreas de fundo de vale que se encontram em posições topográficas deprimidas, recebendo
contributos de pequenas ribeiras localizadas nas vertentes próximas. De referir, que a área de
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estudo integra a confluência do rios Lis e Lena e que esta confluência localiza-se junto a Ponte das
Mestras.
Devido às suas condições naturais, em termos geomorfológicos, a referida área foi inúmeras vezes
afectada por eventos. “Com uma área de 837km2, a bacia hidrográfica do Lis tem registado ao
longo dos séculos graves cheias com relevantes prejuízos nos campos marginais e na própria
cidade de Leiria, pelo que em 1840, com a aprovação de um ‘regulamento para a conservação e
melhoramento do campo de Leiria’ foi criada uma Junta de Proprietários para administrar as
respectivas obras (…)” (Mota, 2004, p. 1). Os regimes do rio Lis e seus tributários, marcadamente
torrenciais, levaram a intervenções com vista à regularização dos crusos de àguas, uma vez que,
como descrevem Serra et al. (1999, p.33), “Com a erosão das encostas e assoreamento dos leitos
começaram a ocorrer cheias nas planícies, sendo frequentes, até 1900, as inundações na cidade
de Leiria, verificando-se como inconsequentes os inúmeros trabalhos e obras de protecção
levados a cabo no leito do rio.”.
Uma das intervenções realizadas consistiu na alteração do curso natural do rio Lis, no centro
urbano, tal como documenta a figura 15 que tenta reconstruir o que seria a cidade de Leiria no
século XV, quando se compara com a situação actual retratada na figura 16, que inclui o
ortofotomapa relativo ao ano de 2004. O percurso do rio na área que é actualmente o núcleo
histórico da cidade, foi alvo de intervenções que conduziram à sua alteração durante o final do
século XVII e inicio do século XVIII, dado que se “Pensa que, anteriormente, o primeiro cotovelo
do meandro dentro da área urbana se localizava mais para Oeste, aproximadamente uns 100m,
junto aos actuais edifícios do largo 5 de Outubro.” (Margarido, 1988, p.16). Assim, se à
localização sugerida juntarmos os locais onde ocorrem actualmente inundações urbanas e o factor
configuração topográfica, verificamos que existe uma significativa coincidência com os sítios
mais baixos e aplanados, daí, podermos inferir que será na área topograficamente deprimida que
se registaram os eventos - figura 16.
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Fonte: Gomes (1995, p.16)
Figura 15 - Planta da cidade de Leiria no século XV.
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Figura 16 - Localização do Largo 5 de Outubro e de ocorrências, possível curso original do Lis.
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Após a conclusão das referidas obras, a manutenção da obra no perímetro de rega, passou a ser da
responsabilidade da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis, como refere Mota
(2004, p. 9): “Durante cerca de 15 anos a Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos do Ministério
das Obras Públicas geriu o empreendimento, até que em 1965 procedeu à entrega formal à
Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis.”. Salienta-se, que o perímetro de rega não
abrange todo o troço do rio que atravessa a cidade de Leiria, mas apenas a partir do Arrabalde
(sensivelmente junto ao estádio – figura 17) estendendo-se para jusante ao longo dos Campos do Lis,
áreas que segundo o PDM em vigor são consideradas RAN e REN.
“A planície do rio Lis constitui uma zona densamente ocupada ao longo da qual se estende parte da
cidade (zona antiga e zona desportiva), como a drenagem é dificultada devido aos baixos valores de
inclinação dos terrenos e da proximidade do rio a presença de água é comum na execução de
qualquer fundação implicando sempre o recorrer a drenagem forçada durante a execução das
obras.” (Veiga, 2007, p.27).
Constata-se que o núcleo urbano continua a expandir-se junto do rio, tendo sido construídos nos
últimos anos, diversos parques de estacionamento subterrâneos, parte deles ao abrigo do programa
POLIS, cuja área ocupada está identificada na figura 17. Estas construções alteram
significativamente, as dinâmicas naturais, nomeadamente os processos de escorrência superficial e de
infiltração, contribuindo de forma expressiva para o aumento da escorrência superficial,
incrementando, desta forma, as situações conducentes a inundações urbanas. Pois, tal como descreve
Teixeira (2005, p.7), “Os usos do solo que têm lugar em meio urbano são altamente transformadores
do comportamento hidrológico local, tendo efeitos na redução da infiltração das águas no solo e
consequentemente no aumento das águas de escorrência superficial.”
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Figura 17 - Localização dos novos parques de estacionamento subterrâneos e ocorrências de cheias e inundações
urbanas na cidade de Leiria

3.3. A ocupação urbana e os instrumentos de ordenamento em Leiria

O século XX foi um século de grandes mudanças na distribuição da população e ocupação do solo
em que o crescimento populacional, sobretudo no litoral do território continental, acentuou-se, desde
as décadas de 40 e 50 do século XX, sublinhando o contraste litoral-interior (Serra et al, 1999).
Deste modo, verificou-se que a “(…)concentração de grandes contingentes populacionais nas
grandes cidades e orlas marítimas, verificada, sobretudo na 2ª metade do século XX, conduziu à
ocupação de territórios que até então estavam reservados à dinâmica natural do meio físico.”
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(Bateira, 2001, p.331). Em Portugal assistiu-se a um aumento da população urbana de 40%, entre
1960 e 1981 (Teixeira, 2005).
O ordenamento do território, através dos mecanismos que o compõem - instrumentos e mecanismos,
deve gerir, de forma harmoniosa, a ocupação do solo e o meio físico em que esta decorra. Assim,
“Pretende-se que o ordenamento do território, em articulação com os recursos hídricos, possa
compatibilizar a utilização sustentável desses recursos, com a sua protecção e valorização, bem
como com a protecção de pessoas e bens contra eventos extremos associados às águas, através de
planos e medidas de protecção e valorização (…).” (Correia et al., 2007, p.5).
Seguidamente será feita uma caracterização da evolução da ocupação do território, ao nível do
edificado, tendo por base as classes de ocupação do solo da carta Corine Land Cover15.
Serão analisadas possíveis situações de canalização de cursos de água.
Será feita uma análise do Plano Director Municipal (PDM), tendo em atenção as áreas previstas para
desafectação aos regimes de protecção da RAN e da REN, face às ocorrências e perímetros de áreas
inundadas.

3.3.1. A evolução da ocupação do solo em Leiria

A cidade de Leiria constitui o maior núcleo urbano na bacia hidrográfica do rio Lis. Na década de 50
(do séc. XX), a freguesia de Leiria era a única em toda a bacia hidrográfica a registar densidades
populacionais entre os 167 e os 300 hab/km2. “Em 1991, as densidades aumentam na generalidade,
enquadradas no aumento geral da população na área da bacia, mas é nítida a influência de Leiria
face às freguesias vizinhas uma vez que continuam a ser as freguesias do centro urbano as que
apresentam maiores valores de densidades populacionais” (Serra et al, 1999, Anexo 2: Análise
Sócio-Económica p. 10).
Com o intuito de avaliar a evolução da mancha urbana, e melhor caracterizar a ocupação humana da
referida área, procedeu-se à análise da ocupação do solo ao longo do século XX. Inicialmente,
recorreu-se aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) por subsecção sstatística (2001), a
partir dos quais foi possível obter o número de edifícios construídos por intervalos de tempo (exº
1996 – 2001) em cada subsecção estatística, tendo sido elaborados alguns mapas que se revelaram
15

http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover
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inconclusivos. Uma vez que o objecto de estudo não é apenas a ocupação, mas a forma como esta se
tem desenvolvido face ao risco de cheia, este método de análise revelou-se claramente insuficiente,
por não permitir apurar exactamente, onde se foi construindo. De modo a suprimir esta lacuna,
efectuou-se a vectorização do edificado, com recurso a uma carta de 1938 à escala 1:5000 e à carta
militar 1:25000 de 1996, sendo esta informação completada pela cartografia digital à escala 1:5000,
relativa a 1995.
O trabalho desenvolvido ao nível da subsecção estatística16, permite compreender e justificar o facto
de se ter optado por vectorizar apenas as décadas de 30, 60 e 90 – nos anos de 1938, 1966 e 1995 uma vez que não foi possível recolher cartas relativas à década de 70 do século XX e a evolução
relativa ao período de 60 para 80 foi praticamente nula nas subsecções em análise.
A figura 18 permite verificar que o núcleo histórico actualmente regista uma ocupação mais densa. A
ocupação e, portanto, a impermeabilização do solo manifestm um claro aumento ao longo de todo o
século XX. O crescimento verificado ao nível do número de edifícios é maior entre 1938 e 1966,
quando comparado com o período de 1966 a 1995, na cidade de Leiria. Na carta de 1966 é possível
verificar um crescimento significativo na área de Ponte das Mestras (confluência dos rios Lis e
Lena). No período entre 1966 e 1995, constata-se o aparecimento de novos focos de urbanização, a
par do aumento de outros preexistentes, mas não tão próximos do núcleo histórico da cidade.
Na figura 18 foram assinaladas com os números 1, 2 e 3, as áreas com maior número de ocorrências
de cheias e inundações. A área assinalada com o número 1 corresponde ao núcleo histórico da cidade
onde ocorrem inundações urbanas, enquanto a área assinalada com o número 2, diz respeito a Ponte
das Mestras onde ocorrem cheias progressivas, tal como acontece na área 3, São Romão. Pela figura
observa-se que a ocupação das áreas 2 e 3 é mais recente do que a área 1. É ainda de salientar que a
área 1 é a que suporta maior pressão urbana e, portanto, maior tendência para a impermeabilização do
solo. Na área 2 existem construções recentes próximas do rio Lena e da confluência deste com o Lis.
A área 3 é a que apresenta maior número de construções recentes (1995), sendo notório aumento de
construções a Este (E) desta área, que corresponde a uma vertente - Encosta de São Romão. Sendo a
área a E uma vertente, a sua drenagem poderá recair sobre a área assinalada que é uma área mais
deprimida topograficamente, sobrecarregando-a.

16

Anexo 6 – Evolução do número de edifícios, por subsecção estatística, em Leiria ao longo do séc. XX.
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2
1

3

Locais onde se verificam mais ocorrências de cheias e inundações urbanas: 1 – Centro histórico da cidade de Leiria; 2- Ponte das Mestras; 3- São Romão.
Figura 18 - Evolução do edificado no perímetro urbano de Leiria
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A análise da evolução da ocupação do solo passa pelos usos e pela forma como estes se vão
modificando, uma vez que isso determina a alteração das dinâmicas naturais e tratando-se de uma
área urbana, o aumento da área de solo impermeabilizado pode conduzir a alterações sensíveis ao
nível do escoamento superficial.
Recorrendo à carta de ocupação do solo Corine Land Cover (CLC) de 1990 e de 200017, calculou-se
a percentagem de ocupação por uso do solo (gráfico 1). Agruparam-se os usos, segundo domínios e
não segundo as classes mais desagregadas e de maior pormenor, que a carta pode oferecer, uma vez
que se pretendia analisar apenas a expansão da mancha relativa à ocupação urbana. Deste modo,
propuseram-se quatro tipos de usos: urbano, industrial, agrícola e florestal.

Gráfico 1 - Percentagem de área do perímetro urbano de Leiria segundo usos do solo, com base nos dados da
Corine Land Cover em 1990 e 2000

Quadro II - Áreas do perímetro urbano segundo uso do solo no perímetro urbano de Leiria, com base nos dados
da Carta Corine Land Cover

Perímetro urbano de Leiria
Uso do
solo
Urbano
Industrial
Agrícola
Florestal

17

Área CLC 1990 Área CLC 2000 % Área CLC 1990 % Área CLC 2000
12215530.84 13819660.57
0.97%
2.53%
1684535.93
4911828.91
0.13%
0.90%
70508604.89 68128359.97
5.57%
12.45%
1180612411.65 460181773.50
93.33%
84.12%

Anexo 7 – Corine Land Cover no perímetro urbano de Leiria em 1990 e em 2000.
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Relativamente à evolução do uso do solo de 1990 para 2000 no perímetro urbano de Leiria, gráfico 1
e quadro II, é possível afirmar que os usos: urbano, industrial e agrícola aumentaram
significativamente a sua área, o que se reflectiu numa perda de aproximadamente 9% na área de uso
florestal.. Segundo Teixeira (2005, p. 15), “(…)a alteração de coberto vegetal original, pode ser
considerado uma forma de impermeabilização do solo, seja a alteração resultante de causas
naturais (fogos florestais, etc.) ou humanas (alteração de culturas florestais e agrícolas em grande
escala, expansão urbana e alteração de usos do solo, etc.)“. As classes de usos do solo que ganharam
importância têm impactos ao nível do ciclo hidrológico, e sobretudo na capacidade de receber e reter
água dos solos, é “evidente que as ruas, os telhados, as entradas de automóveis e o solo comprimido,
não permitem que a água se infiltre para o solo e subsolo através do filtro natural que constitui a
terra, até ao nível freático.” (Teixeira, 2005, p.24).
Perante as alterações nos usos do solo apresentada coloca-se a questão de a acção antrópica poder
estar, de facto, a alterar as dinâmicas naturais dentro do perímetro urbano da cidade. Se assim for,
essas alterações podem contribuir, por exemplo, para o aparecimento de novas das áreas afectadas
pelas cheias e inundações, pois “No caso de construções perto das linhas de água, o problema agravase ainda com o confinamento das zonas de inundação, provocando maiores inundações, quer a
montante, quer a jusante.” (Correia et al., 2007, p.58); e para a diminuição dos tempos de
concentração, como referem, (Correia et al., 2007, p. 53), “construção e a utilização de materiais
impermeáveis vai contribuir para o aumento da velocidade do escoamento e consequente diminuição
do tempo de concentração”.
Segundo Soares et al. (2005, p.1), “Telhado (1998), Oliveira e Ramos (2002) e Oliveira (2003)
mostraram, para períodos diferentes do século XX, que grande parte dos locais inundados na cidade
de Lisboa, aquando de situações de precipitação intensa, se encontram sobre antigas linhas de
água.”. Seguindo esta ideia, comparou-se a carta de 1938, escala 1:5000, com os ortofotomapas
relativos ao ano de 2004 – figuras 19 e 20, observando assim a existência de situações similares na
área em estudo.
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1
2

Elementos canalizados: 1 – Vala Real; 2- Ribeira do Amparo
Figura 19 - Planta da cidade de Leiria e subúrbios 1938

Mediante a observação das figuras 19 e 20, verifica-se a canalização de pelo menos dois elementos
da rede hidrográfica, um artificial - a Vala Real assinalada pelo rectângulo 1 – actualmente,
constituindo a estrada que liga a ponte do Euro 2004 à rotunda das piscinas; e um outro natural - a
Ribeira do Amparo, assinalada pelo rectângulo 2- que atravessa a Quinta do Amparo junto à
urbanização Nova Leiria, e está canalizada sob esta urbanização.
Relativamente a ocorrências, e uma vez que o local da antiga Vala Real é apenas uma estrada, o
único prejuízo directo que poderá ocorrer reside no corte de estrada, o que, tendo em conta a
localização desta via, não é problemática a sua interditação para o regular fluir do trânsito, dado não
se tratar de uma via colectora ou distribuidora significante e, talvez por isso, não existam quaisquer
registos de ocorrências na BDG – figura 20.
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Quanto à Ribeira do Amparo, registam-se algumas ocorrências próximas e associadas a ela (figura 20
e foto 1 A, B, C e D), designadamente, as que se localizam na urbanização Nova Leiria e na rua da
Quinta do Amparo.
A

B

C

D

A- Ribeira do Amparo Junto à quinta do Amparo; B – Pavimento sobre Ribeira do Amparo junto a Quinta
do Amparo; C – Ribeira do Amparo junto à urbanização Nova Leiria; D – Ribeira do Amparo paralela ao
rio Lis
Foto 1 A, B, C e D – Ribeira do Amparo Canalizada.
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2

1

Elementos canalizados: 1 – Vala Real; 2- Ribeira do Amparo
Figura 20 - Cidade de Leiria 2004, localização de duas linhas de água canalizadas e ocorrências de cheias e
inundações urbanas

De seguida, analisou-se a Planta de Ordenamento do PDM de Leiria (1995), figura 21, e constatou-se
a existência de áreas de protecção da RAN e da REN no interior da cidade, a par, de áreas a
desafectar e de expansão previstas e sobrepostas às áreas de protecção, estando algumas destas áreas
assinaladas na figura 21, com os números 1, 2, 3.
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2
3

1

1 - Zona Verde Condicionada a desafectar ao Perímetro de Rega; 2 – Área a desafectar ao Perímetro de Rega sobreposta a Área Industrial já consolidada e a polígono de
Áreas Inundadas; 3- Área a desafectar do Perímetro de Rega onde já existe Área Habitacional consolidada, a par de Área futura do Perímetro de Rega sobreposta a
Área de Equipamentos.
Figura 21 - Planta de ordenamento do Plano Director Municipal de Leiria (1995) - perímetro urbano
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O artigo 9º do referido PDM identifica o perímetro de rega do Vale do Lis como uma área de
protecção, sendo por isso proibidas as seguintes acções:
“a) Lançar águas residuais, industriais ou de uso doméstico, poluentes e não devidamente tratadas;
b) Captar ou desviar águas de forma a prejudicar o nível normal das águas no rio, sem prejuízo das
operações promovidas pelas entidades competentes ou devidamente autorizadas;
c) Destruir o revestimento vegetal ou alterar o relevo natural, com excepção da prática de culturas
tradicionalmente integradas em explorações agrícolas e obras de nivelamento de adaptação ao
regadio;
d) Instalar vazadouros, lixeiras, parques de sucata ou outros depósitos de materiais;
e) Implantar edifícios ou realizar obras susceptíveis de constituir obstáculos à livre passagem das
águas e à manutenção e conservação das respectivas infra-estruturas.
3 - É ainda interdito edificar, construir ou reconstruir quaisquer edificações ou equipamentos.”
(CM, 1995).
A fim de verificar a existência de edifícios nas áreas de protecção e consideradas como afectadas
pelas cheias, em grande parte coincidentes com o Perímetro de Rega do Vale do Lis, através dos
polígonos do PDM95, procedeu-se à sobreposição destes elementos e dos perímetros de áreas
inundadas construídos através da base de dados geográficos. Assim, foi possível verificar que existe
uma coincidência apenas parcial entre os edifícios afectados, uma vez que a “zona afectada pelas
cheias”, considerada pelo PDM 1995, ignora o núcleo histórico da cidade, onde foi possível recolher
ocorrências através de notícias de jornais e inquéritos.
De salientar que o tipo de ocorrências no núcleo histórico da cidade de Leiria difere das verificadas
em Ponte das Mestras e São Romão, registando-se, nestas últimas, cheias devido ao transbordo do rio
causado pela subida do nível do rio. Nestas áreas, existe uma coincidência entre aquelas que são
consideradas como “áreas ameaçadas pelas cheias” no PDM1995 e as ocorrências em áreas
afectadas, dadas a conhecer ao longo deste estudo.
No núcleo histórico da cidade, área ignorada nos perímetros considerados como ameaçados no PDM,
verificam-se inundações urbanas. Nesta área, possivelmente, o escoamento é mais superficial, devido
ao facto de a impermeabilização do solo ser maior, por isso, o escoamento pode ser, em parte, feito
através das ruas. A verificar-se o anteriormente exposto pode estar relacionado com ineficácia dos
sistemas de drenagem pluvial face à elevada impermeabilização do solo, que pode não permitir a
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infiltração da água. Assim, as ocorrências que se fazem sentir no núcleo histórico da cidade, estão
relacionadas com a intensa ocupação humana e com a forma como essa ocupação se foi
desenvolvendo. Tendo em conta a intensa impermeabilização, as características topográficas da área,
o sistema de escoamento de águas pluviais e a sua adequação às solicitações em períodos de
precipitações intensas e/ou persistentes
Os dados apresentados na figura 22 estabelecem a relação entre a direcção do escoamento quando se
efectua pelas ruas da cidade, em função da altimetria, as ocorrências e as áreas inundadas. A sua
observação permite verificar uma coincidência entre: áreas mais deprimidas e a confluência de
escoamento.
Pelos dados da figura 22, constata-se que a análise do escoamento superficial feita com base na
topografia à escala 1:2000, no núcleo histórico da cidade, permite verificar uma coincidência entre os
pontos de convergência de escoamento e as ocorrências, bem como os perímetros de áreas já
inundadas.
Esta coincidência induz uma forte possibilidade de muitas destas ruas, que se estabelecem em sentido
descendente, desde o topo da colina do castelo e suas vertentes, possam eventualmente ter constituído
áreas de escoamento superficial concentrado não permanente, isto é, linhas de água de regime
esporádico.
De referir ainda, que existe uma coincidência entre estas áreas de convergência de escoamento
superficial, afectadas por inundações urbanas, e o possível curso de água original do rio Lis, que foi
apresentado na figura 16.
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Confluência do
escoamento

Figura 22 - Inundações urbanas no núcleo histórico, coincidência entre ocorrências, perímetros de áreas inundadas e direcção do escoamento superficial pelas ruas.
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A crescente urbanização do perímetro urbano e, sobretudo, a impermeabilização das vertentes, como
já foi exemplificado anteriormente, na análise da figura 18, pode vir a constituir a sobrecarga de áreas
mais deprimidas. O processo de urbanização pode incrementar o escoamento superficial, uma vez
que as superfícies construídas, por serem mais impermeáveis que o coberto natural do solo, não
permitem infiltração. Tal como descrevem Correia et al. (2007, p. 9), “A precipitação, quando
ocorre em zonas de cabeceira e terrenos cujas condições naturais foram adulteradas com acréscimo
de percentagem de área impermeabilizada, vai originar maior quantidade de escoamentos
superficiais e menores infiltrações.” Este processo de incremento do escoamento superficial reduz os
tempos de concentração da bacia hidrográfica, pois os materiais impermeáveis utilizados levam a que
o escoamento se efectue quase exclusivamente à superfície, por exemplo pelos arruamentos, não
encontrando obstáculos que o retenham.
Este facto deve ser alvo de atenção e estudo pelas entidades com responsabilidade no ordenamento
do território, pois em episódios de precipitação mais intensa ou persistente poder-se-á verificar a
inundação das referidas áreas que ocupam posições topograficamente deprimidas e/ou mais próximas
do leito de cursos de água permanentes, para as quais as áreas impermeabilizadas a montante,
drenam. Uma monitorização do escoamento superficial e da crescente impermeabilização dos solos, a
par, da permanente actualização do inventário de ocorrências, poderá contribuir para verificar a
coincidência da inundação de novas áreas ou de áreas já afectadas/sinalizadas com maior frequência
e/ou severidade.
Segundo foi possível apurar, através de uma notícia do semanário Região de Leiria datada de 3 de
Fevereiro de 1989 – Anexo 818, foram encetadas obras para alterar o sistema de drenagem, através da
colocação de um novo colector, com o objectivo de solucionar o problema das inundações urbanas na
baixa da cidade. De referir, que este novo colector não foi uma solução eficaz, uma vez que se
continuam a verificar ocorrências nos locais mencionados onde, segundo foi possível apurar junto de
comerciantes aquando da aplicação do inquérito à percepção do risco, praticamente todos os anos se
verificam ocorrências. Este facto pode dever-se à forte impermeabilização dos solos que se tem feito
sentir em todo o perímetro urbano, o que claramente incrementa e redirecciona o escoamento
superficial, podendo também, este colector estar subdimensionado face às solicitações actuais,
nomeadamente em momentos de escoamentos extraordinários. Outra causa possível para a
continuação das ocorrências poderá residir na falta de manutenção e limpeza do colector.

18

Anexo 8 – Notícia de jornal sobre obras no colector da baixa da cidade
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Efectuou-se um cruzamento de informação do PDM com a já recolhida e produzida com base em
notícias de jornais e inquéritos, isto é, a informação respeitante a ocorrências e perímetros de áreas
inundadas, a fim de poder obter informação sobre elementos vulneráveis a eventos, segundo os dados
armazenados na BDG.
Foram sinalizados 279 edifícios expostos às cheias, utilizando a cartografia em formato vectorial para
os anos de 1938, 1960 e 1995. De salientar que 178 desses edifícios pertencem à cartografia vectorial
de 1995, sendo os restantes das cartografias de 1932 e 1960. A par desta evidência, é ainda possível
verificar, através dos ortofotomapas de 2004, que existem construções nestes perímetros e na área a
desafectar ao perímetro de rega e que não estão em formato vectorial, por serem mais recentes.
Inclui-se na referida situação a urbanização Nova Leiria, uma urbanização recente assinalada com o
número 1 na figura 23.
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1

1 – Urbanização Nova Leiria
Figura 23 - Número de edifícios contidos no perímetro de áreas afectadas por cheias (BDG e PDM1995) e na área de protecção do Perímetro de Rega segundo o PDM 1995
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Os edifícios contidos na área a desafectar ao Perímetro de Rega – figura 24, segundo o PDM de 1995
são 98. Uma vez que a cartografia vectorial utilizada remonta ao ano de 1995, e tal como é possível
verificar pelos ortofotomapas de 2004, o número actual de edifícios será claramente maior, tendo
estes sido construídos em áreas pertencentes à zona ameaçada pelas cheias, segundo o mesmo
instrumento de ordenamento - PDM 1995.

Figura 24 - Edifícios contidos na área a desafectar ao Perímetro de Rega (PDM 1995)
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3.4. Análise de episódios de cheias em Leiria

A análise de inundações que colocam em perigo a população, os seus bens e propriedades torna-se
pertinente, pois pode permitir identificar factores que estejam na sua origem e/ou contribuam para a
ocorrência de eventos.
Como já foi referido anteriormente, os fenómenos hidrogeológicos extremos relacionados com a
abundância hídrica na cidade de Leiria são um elemento histórico e não recente, tal como o comprova
uma notícia publicada pelo semanário Região de Leiria, no dia 2 de Novembro de 1990, página 14 –
Anexo19, que resume um estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Pelas
características que apresentam esses fenómenos, e como já foi exposto, podemos afirmar que existem
dois tipos de ocorrências ligadas às cheias na cidade de Leiria: as que correspondem ao transbordo do
rio do seu leito menor e as inundações urbanas que correspondem à ineficácia do sistema de
drenagem pluvial, face às solicitações provocadas pela precipitação e ao rápido escoamento (devido à
impermeabilização do solo).
Relativamente à notícia anteriormente referida, são apontadas como principais causas para a
ocorrência de eventos, a falta de limpeza e desassoreamento dos cursos de água, sobretudo dos rios
Lis e Lena, bem como a impermeabilização das áreas de cabeceira e construção nas áreas
topograficamente deprimidas. Ainda nesta notícia, existe uma referência à inexistência de estudos
hidráulicos que suportem o ordenamento do território no âmbito do licenciamento para a construção
nas referidas áreas mais baixas, o que permite concluir que o planeamento e ordenamento não estão a
ter o suporte técnico adequado a uma correcta e eficaz execução de obras associadas à progressiva
urbanização do território. Na mesma notícia constata-se, que as medidas sugeridas para corrigir o
efeito/ocorrência das cheias, além das limpezas e desassoreamento, são o reforço no ordenamento e
planeamento, sobretudo nas áreas inundáveis, evitando a obstrução e a canalização artificial das
linhas de água.
Os dados de ocorrências armazenados na base de dados geográficos – gráfico 2, permitem afirmar
que desde meados da década de setenta, foi possível inventariar mais eventos passíveis de serem
georeferenciados na área em estudo. Este facto pode estar associado a diversos motivos, tais como: as
publicações disponíveis para a área de estudo estarem vocacionadas para a religião, questões políticas
e a ausência de elementos que permitissem a georeferenciação dos eventos relatados.
19

Anexo 9 – Notícia de jornal sobre estudo do LNEC que sinaliza Leiria como zona de risco de cheia
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Gráfico 2 - Distribuição anual das ocorrências registadas na BDG

Assim, verifica-se que nos anos de 2006 e 2007 existem mais ocorrências – gráfico 2, com 55 e 29
ocorrências registadas, respectivamente. Estes valores estão associados ao facto dos dados
disponíveis serem de fontes diversas e a cada ocorrência corresponder uma localização diferente
ainda que sejam datadas da mesma altura, o que não acontece anteriormente.
Relativamente à distribuição anual das ocorrências, não é possível chegar a tendências, uma vez que
os dados armazenados tiveram origem em diferentes fontes e a sua manutenção no inventário
dependeu da existência de elementos para georeferenciação. No entanto, é possível equacionar a
possibilidade de coincidência do crescente número de registos com a expansão da urbanização, dado
que, tal como é possível verificar pela figura 18, as três áreas mais referenciadas com ocorrências,
correspondem a áreas onde se tem verificado um aumento do número de edifícios e, portanto, de
urbanização e impermeabilização do solo.
Se analisarmos os eventos registados na base de dados, agrupando-os por meses de ocorrência –
gráfico 3, é possível observar que o mês de Dezembro é aquele em que se verifica uma maior
ocorrência de eventos, com 35% dos registos, seguido do mês de Outubro com 23,7% das
ocorrências e Setembro com 19,5%.
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Gráfico 3 - Distribuição mensal das ocorrências registadas na BDG

A distribuição mensal das ocorrências revela uma tendência para eventos nas primeiras chuvas
outonais, dando início ao período de risco mais elevado para a área em estudo ainda em Setembro, o
que está relacionado com o início da estação húmida, que normalmente ocorre no final deste mês.
No caso da bacia hidrográfica em estudo, é difícil proceder à análise e modelação hidrológica devido
à escassez de dados, tal como foi evidenciado no Plano de Bacia Hidrográfica do Lis (Síntese da
Análise e Diagnóstico da Situação Actual: Diagnóstico, 1999), segundo o qual “A avaliação dos
riscos de cheias, face à dificuldade de aferição de modelação matemática para situações extremas,
tendo em conta a insuficiência das estações hidrométricas existentes, conjugado com a dificuldade
de correlacionar a precipitação com os escoamentos em zonas cársicas, como é o presente caso, teve
de se optar por uma análise do conhecimento empírico e recorrendo a indicadores e métodos
indirectos.” (Serra et al., 1999, p.33). De facto, os dados de Precipitação, Caudal, etc., recolhidos
através do SNIRH apresentam grandes falhas e descontinuidades, por isso seria necessário preencher
as lacunas previamente à utilização dos dados para modelação matemática. Assim, optou-se pela não
aplicação de quaisquer modelos, uma vez que a modelação não constituía um objectivo primordial
deste estudo.
Em seguida, irão ser estudados dois episódios recentes, com a finalidade de contribuir para a
compreensão dos factores que levam à ocorrência de cheias e de inundações na cidade de Leiria. Foi
possível verificar anteriormente, que as ocorrências são muito localizadas e revelam características
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diferentes conforme o local onde ocorrem. Os eventos em análise remontam a Outubro de 2006 e a
Setembro de 2007, os quais estão descritos, de forma sintética, no quadro III.
Quadro III- Síntese de notícias recolhidas sobre as ocorrências mais recentes
Data da
Notícia

Nome
Publicação

Referências relevantes relativamente a: período /dias de maior precipitação,
locais inundados ou danos provocados por chuvas

Curso de
água
afectado

27-10-2006

Jornal - Região
de Leiria

"Dezenas de pessoas foram resgatadas na zona da Ponte das Mestras por botes dos bombeiros ao
início da tarde de quarta-feira." O Matadouro, localizado em Ponte das Mestras, teve que ser
evacuado, no entanto alguns animais não puderam ser retirados e 18 morreram afogados. Ainda em
Ponte das Mestras várias famílias ficaram desalojadas, carros submersos (…)”

Rios Lis e Lena

21-09-2007

Jornal -Região
de Leiria

Uma chuvada intensa levou à inundação dos Cinemas O Paço, no Largo Marechal Gomes da Costa;
na loja Inglésias, o proprietário disse “Há 60 anos que aqui estou e só depois das obras do Procom é
que as águas começaram a entrar nas lojas”… Rua da Graça, Rua João de Deus, Pousada da
Juventude no Terreiro, Largo do Gato Preto ou de Paio Guterres.
"A Câmara de Leiria atribui os estragos ao arrastamento de terras e detritos, “que provocaram o
entupimento das grelhas do sistema de drenagem de águas pluviais”."

Rio Lis
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3.4.1. O episódio de 25 de Outubro de 2006

O episódio do dia 25 de Outubro de 2006, caracterizou-se pelo transbordo do rio Lis dentro da
cidade, tal como foi noticiado pelo semanário Região de Leiria no dia 27 de Outubro de 2006 Anexo 820. Assim, os locais afectados na área em estudo, segundo os registos armazenados na BDG,
são os referenciados na figura 25 e no quadro III.

Quinta
do
Amparo
Ponte
das
Mestras

Núcleo
histórico

São
Romão

Figura 25 - Localização das ocorrências para o evento de 2006

Segundo informação do Instituto de Meteorologia, registada na Informação Climática de Outubro de
2006 (gráfico 4), Outubro foi considerado como o mês mais chuvoso desde 1993 e “o 4º mais
chuvoso desde 1931” (Santo et al., 2006, p.6). Tendo em conta as precipitações significativas, que em
alguns pontos do território chegaram aos valores relativos a tempos de retorno para 100 anos,
motivando várias cheias pelo território nacional, (Rodrigues et al., 2007), depreende-se que este foi
20

A referida notícia e outras sobre a mesma ocorrência estão no Anexo 10
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um mês extremamente chuvoso, uma vez que os valores registados foram muito superiores aos
valores médios (Santo et al., 2006).
Santo et al. (2006,, p. 8), referem que “No período de 19 a 27 de Outubro, (…) os valores da
quantidade de precipitação acumulados em 5 dias (…) em parte do território foram superiores ao
respectivo valor médio mensal (entre 120 e 200%) correspondendo entre 50 e 75% do total mensal”.
Assim, o facto de se terem registado valores de pluviosidade muito elevados, constitui um factor
significativo para as situações de cheias que se verificaram. Isto é, a quantidade de precipitação
acumulada durante os 5 dias anteriores foi, de facto, excepcional segundo os investigadores do
Instituto de Meteorologia, Santo, Pires et al. (2006).

Fonte: Extraído de Santo et al (2006, p.7).
Gráfico 4 - Precipitação em Outubro, em Portugal Continental

Embora não seja objectivo do presente trabalho, e não se apresentem por isso, valores de retorno,
estes podem constituir uma importante ferramenta de trabalho na análise de eventos, na compreensão
da dinâmica destes fenómenos e, portanto, na preparação de medidas contra cheias.
Relativamente aos valores de precipitação, foram considerados os valores disponíveis pelos SNIRH
(www.snirh.pt) patentes no gráfico 4, e os valores recolhidos em Coimbra, tal como ilustra a quadro
IV.
Pelos dados verifica-se uma coincidência entre os valores de precipitação máxima diária das estações
de Coimbra e de Leiria, e o dia em que ocorreu o evento em Leiria, 25 de Outubro de 2006.
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No que concerne aos dados do SNIRH, foram recolhidos elementos para a estação de Leiria, a única
que se localiza no interior do perímetro urbano, gráfico 5, observando-se que o valor de precipitação
(P) acumulada para Leiria desde o dia 1 a 25 de Outubro é de 194,4 mm, sendo o valor de P mais
elevado o referente ao dia 25 de Outubro, com o valor de 34,3mm. Nos cinco dias anteriores, tal
como já foi mencionado, registaram-se valores de precipitação excepcionais, segundo os dados
apresentados no gráfico 5. Nesses 5 dias a precipitação acumulada foi de 107,5mm e é ainda possível
verificar que nos 9 dias anteriores ao evento se registou sempre precipitação.

Gráfico 5 – Precipitação (mm) em Leiria de 1 a 25 de Outubro de 2006

Relativamente à distribuição horária da precipitação, é possível verificar uma concentração entre as
00h e as 04h da manhã, em que se registaram 33,1mm de precipitação, com destaque para a 01h, em
que ocorreu o maior valor de precipitação horária com 18,3mm.

Fonte: www.snirh.pt
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Gráfico 6 - Precipitação horária calculada em Leiria, para o dia 25 de Outubro de 2006.
Quadro IV- Precipitação em Outubro de 2007

Fonte: (extraído de) Santo et al. (2007, p.7)

A situação meteorológica foi responsável por vários dias consecutivos de precipitação abundante,
como já foi mencionado e está patente no quadro IV.
O facto de se verificar uma situação excepcional, devido à abundante precipitação, pode ter
conduzido à saturação dos solos em termos de humidade. A figura 26 permite verificar que Leiria se
localiza na classe com maior teor de água no solo, ao nível de Portugal Continental. É possível inferir
que a quantidade de água no solo pode ter provocado uma diminuição da infiltração e conduzido
assim a um aumento escorrência superficial e, por isso, se tenha verificado um aumento significativo
de caudal.
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Leiria

Fonte: Santo et al. (2006, p. 13)
Figura 26- Mapa da percentagem de água no solo (em relação à capacidade de água utilizável pelas plantas) em 31
de Outubro de 2006.

Relativamente a este episódio, foi ainda possível recolher outros dados e relatos, os quais, podem
contribuir não só para ilustrar as características do evento, no que respeita à distribuição e intensidade
da precipitação, mas também fornecer uma aproximação das áreas afectadas e prejuízos implicados,
que passam a ser expostos. As fotos 2 a 5 testemunham a subida de caudal verificado durante a
ocorrência.
A Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis (ARBVL) é uma organização que tem a
responsabilidade de gerir o perímetro de rega do vale do lis. Este perímetro inicia-se no interior da
cidade de Leiria, especificamente junto à urbanização Nova Leiria – Ponte do Euro 2004, e estendese para jusante. Segundo relato da referida Associação, “Cerca das 9:00 de 25 de Outubro, verificouse na zona do Açude do Arrabalde um aumento súbito e significativo do nível das águas do rio Lis.
Esta afluência “anormal” das águas provocou durante algum tempo o galgamento da margem
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direita do rio, junto à nova Ponte (executada no âmbito do Euro2004). Os solos adjacentes nessa
margem do rio ficaram completamente submersos. Não há memória de um acontecimento como o
que foi presenciado neste dia.” (ARBVL, 2006, p.1).
Não deve ser negligenciado o facto da cidade de Leiria ser em simultâneo um ponto de convergência
em termos de escoamento, uma vez que se localiza numa área topograficamente deprimida,
comparativamente às áreas circundantes e que fazem parte da bacia hidrográfica do Lis, figura 13.
De referir que, os dados de caudal foram analisados, uma vez que os dados disponíveis no SNIRH,
para as estações de Leiria e Açude do Arrabalde, são escassos e apresentam muitas lacunas.
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Fonte: Câmara Municipal de Leiria.
Foto 2 - Fotografia da cheia do rio Lis em 2006, na queda de água junto à antiga Central Eléctrica Municipal

Fonte: Câmara Municipal de Leiria
Foto 3- Fotografia da cheia do rio Lis em 2006 - ponte Afonso Zuquete

Fonte: Anabela Veiga
Fonte: Anabela Veiga
Foto 5 - Cheia de Outubro de 2006 - Ponte das Mestras – Matadouro
Foto 4 - Cheia de Outubro de 2006 - São Romão área intervencionada pelo Polis
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3.4.2. Episódio de 16 de Setembro 2007

O outro episódio relativo à ocorrência de valores extremos a analisar refere-se ao dia 16 de Setembro
de 200721, do qual não foi possível recolher tanta informação como para o episódio anterior, e dessa
forma, a sua análise e os detalhes disponíveis não serão tão pormenorizados.
Segundo o Instituto de Meteorologia, o ano de 2007 foi um ano seco, no entanto, o Verão foi húmido,
tal como foi descrito na Informação Climática de Setembro de 2007, “Os valores da quantidade de
precipitação ocorridos em Setembro de 2007 foram muito superiores aos valores médios nas regiões
do Centro e Sul.” (Santo et al., 2007, p.2). Relativamente ao mês de Setembro, o referido relatório
menciona ainda que “(…) nas regiões do Centro e do Sul (…) verificou-se períodos de muita
nebulosidade e ocorreram períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente fortes e por vezes
acompanhados de trovoada.” (Santo et al., 2007, p. 3).
Relativamente aos dados de precipitação, não foi possível obter o gráfico com a variabilidade da
precipitação no mês de Setembro até 2007, tal como foi apresentado para o episódio de 2006. De
facto, este e outros dados que foram utilizados para analisar o episódio de 2006 não se encontram na
Informação Climática de Setembro de 2007.
A figura 27, retirada da Informação Climática de Setembro de 2007, permite observar que a cidade
de Leiria se posiciona sensivelmente na segunda classe, entre os 20 e os 30 mm, no que concerne à
precipitação total para o referido mês.

21

Anexo 10 – Notícias de jornal sobre cheias/inundações em Leiria. Neste caso destaque para a primeira notícia do

referido anexo, publicada no semanário Região de Leiria, recolhida em www.regiaodeleiria.pt
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Fonte: (extraído de) Santo et al. (2007, p.6).
Figura 27 - Mapa da precipitação total do mês de Setembro.

Para suprimir esta carência de dados, efectuou-se uma recolha de dados de precipitação através da
rede meteorológica do SNIRH, tendo-se optado pelo parâmetro “precipitação horária calculada” uma
vez que não existem dados horários reais disponíveis e, segundo os relatos, este episódio de cheia
correspondeu à precipitação concentrada e intensa que se fez sentir no dia 16 de Setembro de 2007.
Com os dados recolhidos através do SNIRH22, foi possível elaborar o gráfico 7, referente aos valores
de precipitação horária, para o dia em que se verificou o evento. Ao analisar o referido gráfico, é
possível constatar que, de facto, entre as 14h e as 16h se verificou a queda de 40.6 mm, do total de
43.3 mm que foram registados nesse dia para a estação de Leiria.

22

www.snirh.pt
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Fonte: SNIRH
Gráfico 7 - Precipitação horária calculada para a estação de Leiria

Tendo como ponto de partida a precipitação horária calculada, recolhida no site do SNIRH, calculouse a precipitação diária para o mês de Setembro e elaborou-se o gráfico 8.
O gráfico 8 permite verificar a clara diferença entre o valor de precipitação para o dia da ocorrência e
os restantes dias do mês. Esta precipitação provocou um aumento de escoamento superficial
significativo, sobretudo devido à concentração da precipitação, como foi referido anteriormente. Uma
vez que este foi considerado como um mês anormalmente húmido, e analisando os valores de
precipitação diária, é possível concluir que o valor de precipitação que se fez sentir naquele dia é
anormalmente elevado para a época.

Fonte: SNIRH
Gráfico 8 - Precipitação diária em Leiria no mês de Setembro de 2007
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Neste episódio, as áreas afectadas, tal como documenta a figura 28, foram essencialmente a Quinta
do Amparo, o centro histórico da cidade e São Romão.
De salientar que, neste episódio, a área de Ponte das Mestras não foi afectada. Se tivermos em conta
os relatos que descrevem que este episódio resulta de uma chuva intensa e temporalmente
concentrada, como anteriormente explanado, verificamos que esta ocorrência tem contornos
diferentes da referente ao ano de 2006, uma vez que a precipitação não é consecutiva nos dias
anteriores, gráfico 8, e a sua distribuição horária é muito concentrada.

Quinta
do
Amparo

Núcleo
histórico
São
Romão

Figura 28 - Localização das ocorrências para o evento de 2007

Relativamente aos dois episódios analisados, é possível verificar que, em ambos os dias em que se
registaram as ocorrências, os valores de precipitação foram muito próximos, de 43,4mm em 25 de
Outubro de 2006 e de 43,3mm em 16 de Setembro de 2007.
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3.4.3. Episódios de cheias – síntese de causas e locais afectados
Duas das causas mais apontadas para a ocorrência de cheias em Leiria, segundo a imprensa e o Plano
de Emergência Distrital, são a falta de limpeza e a obstrução das linhas de água. Seguindo estas
ideias, fez-se uma tentativa de recolha da informação disponível sobre o assunto através das
diferentes entidades com responsabilidade neste assunto, no entanto, apenas foi possível obter alguns
dados através da ARBVL, mais especificamente, através do presidente da associação que nos relatou
as limpezas das quais tinha memória. Os dados recolhidos foram organizados, tendo em conta o local
de início e fim, o ano em que foram feitas as limpezas, bem como as entidades envolvidas no
trabalho. Georeferenciou-se o tema de limpezas com base nos locais de início e fim, sobre os
ortofotomapas à escala 1:10000, tal como é possível verificar através da figura 29.
Comparando esta informação com as datas de ocorrências recolhidas na BDG (gráfico 2), conclui-se
que as limpezas registadas foram feitas após se terem verificado as ocorrências, como por exemplo: a
limpeza de 1991 que decorreu após as ocorrências de 1990; as limpezas de 1998 e 1999 levadas a
cabo após as ocorrências de 1997, descritas em notícias de jornais como muito gravosas; e a limpeza
executada no ano de 2007 que se efectuou após as ocorrências de 2006.
A limpeza feita no ano de 2007, segundo o registado na BDG, foi a mais extensa, mas apenas
abrange os cursos de água no perímetro de rega. Talvez por isso, e por esta limpeza não ter sido feita
a montante da cidade, se tenham verificado tantos registos de inundações no centro histórico.
De facto, o episódio de 2007, não abrange a área de Ponte das Mestras. Esta situação salienta a
diferença de dinâmica de cheia entre a área urbana e a cheia progressiva que se fez sentir no episódio
de 2006. Neste caso, não se verificou uma situação de precipitação continuada, mas antes, chuva
intensa e num curto período de tempo. Pelas características ao nível da precipitação (duração e
intensidade) e pela rapidez com que ocorreu, o episodio de 2007 parece apresentar características de
uma cheia rápida; já o episódio de 2006, apresenta características de uma cheia progressiva.
Este episódio afectou mais o núcleo histórico do sistema urbano talvez porque os tempos de
concentração ali registados sejam menores devido à forte impermeabilização do solo urbanizado. É
importante referir ainda a existência de comportas para a retenção de caudal do rio Lis, localizadas no
centro da cidade de Leiria e que, atendendo ao facto de ser Setembro, podiam estar a reter o caudal, e
podendo impossibilitar o rápido escoamento de águas para o curso de água principal através do
sistema de águas pluviais da cidade.
Duas outras áreas afectadas foram: a da pequena bacia-vertente da Ribeira do Amparo que, como
anteriormente já foi referido, é uma pequena linha de água parcialmente canalizada; e a área de São
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Romão, que foi igualmente referida, por ser uma área onde a impermeabilização do solo tem sido
crescente.

Fonte: Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis (ARBVL)
Figura 29 - Limpezas das linhas de água.

3.5. A percepção do risco

A variabilidade interanual típica do regime dos cursos de água na área em estudo, com períodos de
estiagem longos e a existência de anos secos, condiciona a memória sobre cheias e inundações e,
consequentemente, a percepção do risco de cheia. Alguns dos tributários do rio Lis, apresentam
regimes não perenes, isto é, estacionais e/ou esporádicos, o que claramente condiciona a percepção
do risco, uma vez que não existe abundância de recursos hídricos superficiais permanente e, portanto,
visualmente não se constata a eminência de ocorrência de episódio de risco de cheia. A propósito da
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Ribeira de Odivelas Duarte et al. (2005, p.1), referem que as “medidas mitigadoras, aliadas ao facto
da maioria das ribeiras registar caudais reduzidos e dos seus afluentes raramente possuírem
escoamento (regime ocasional) levam a uma sensação de “falsa segurança” por parte da população
e das autoridades.”.
Podemos então considerar que existe um condicionamento da percepção do risco relacionado, por
um lado, com o escoamento irregular do regime dos cursos de água e por outro, com as medidas
mitigadoras que podem gerar uma falsa sensação de segurança. O facto de serem levadas a cabo
medidas correctivas sobre a rede hidrográfica, que alterem ou reduzam a violência e periodicidade de
ocorrências de um determinado episódio de cheia/inundação, são exemplos de medidas que podem
conduzir à anteriormente referida falsa sensação de segurança.
O actual avanço tecnológico pode conferir às populações esta falsa sensação de segurança, dado que
para algumas pessoas é uma total surpresa a ocorrência de cheias e inundações dos terrenos contíguos
a um rio, por estes serem eventos para si inesperados, mesmo que não sejam esporádicos. Assim,
assistimos à proliferação na implantação de elementos vulneráveis ao risco, devido à ocupação
imprópria de áreas expostas a eventos naturais, pois como refere Quaresma (2008, p. 2), “(…) a
frequência temporal dos desastres naturais de grande magnitude é relativamente baixa no nosso
país, condicionando o desvanecimento destes fenómenos na memória colectiva das populações
expostas ao seu potencial impacte.”
Segundo Frans Klijn, Karin de Bruijn et al. (2009), actualmente, na gestão do risco de cheia, os riscos
para a população e suas propriedades são a preocupação central, e assim não são apenas consideradas
medidas para a gestão da água, mas também medidas que reduzam a vulnerabilidade social ao risco.
“A gestão preventiva dos riscos constitui um instrumento da integração entre as “pessoasterritório”, visando garantir a correcta utilização do recurso território, em condições de segurança
e em benefício do ser humano.” (Zêzere et al., 2008, p. 7). Cabe às entidades, com poder de gestão no
uso do solo, o papel preventivo e, simultaneamente, activo na prevenção e gestão do risco. Este deve
passar pela percepção ao risco, bem como pela sensibilização das populações conferindo-lhes
procedimentos para actuação no caso de ocorrência de evento extremo.
Em torno da gestão do risco de cheia gera-se um ciclo - figura 30 -, que une medidas preventivas,
como o planeamento ou medidas de defesa contra cheias; medidas de gestão de uma ocorrência,
envolvendo sistemas de aviso, planos de evacuação, entre outros; e medidas pós-cheia, que prevêem
a reconstrução, limpeza, isto é, a reparação dos danos.
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Fonte: (adaptado de) Frans et al. (2009, p. 8)
Figura 30 - Ciclo para a gestão do risco de cheia.

Segundo Figueiredo et al. (2004, p. 8), “(…) a integração das percepções sociais nos instrumentos de
gestão do risco é um aspecto fundamental para o sucesso daqueles instrumentos e,
consequentemente, para a prevenção e mitigação do mesmo risco”. Deste modo, torna-se relevante
compreender como percepcionam e que memória têm as pessoas que habitam e usufruem dos
espaços.
Duarte et al, (2005, p.10), afirmaram que “As respostas humanas a uma ameaça natural estão
dependentes das características físicas do fenómeno (frequência, magnitude, possibilidade de
previsão) e do estádio de desenvolvimento de uma determinada sociedade (condições socioeconómicas, grau de instrução da população, acesso à tecnologia, experiência acumulada).”, ou
seja, existem determinados factores que conferem um grau de resiliência das populações. Á
capacidade da população reagir mediante um episódio de risco atribui-se a designação de resiliência.
Deste modo, será necessário incluir a percepção ao risco num sistema de gestão, uma vez que a
representação social e mental que as populações detêm de determinado risco condiciona não só, a
forma como vêm a ocupação do território, mas também a sua segurança, por influenciarem a sua
preparação e resposta em situações de crise. Segundo Henriques e Queirós (2008, p.4), as
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abordagens, à percepção do perigo, “(…) ajudam a perceber a capacidade que as populações têm de
anteciparem e de lidarem com os riscos, e isso é importante, porque é, em larga medida, com base
nestas questões de carácter intersubjectivo que as pessoas tomam decisões susceptíveis de se
colocarem numa situação de maior ou menor exposição aos perigos”.
Recorreu-se à metodologia para recolhas de informação sobre a percepção do risco seguida por
vários estudos já realizados no nosso país, a aplicação de inquéritos, por entrevista, nas áreas
ameaçadas, exemplo da aplicação desta metodologia é o trabalho realizado por Duarte et al. (2005).
A fim de executar um levantamento da percepção do risco pela população afectada em Leiria,
procedeu-se à aplicação de um inquérito – Anexo 1123, o qual obedeceu a alguns critérios na sua
aplicação. Foram seleccionadas as subsecções estatísticas que, segundo a base de dados elaborada,
continham ocorrências e que simultaneamente pertenciam ao perímetro urbano – figura 31, ficando a
população alvo reduzida a 568 indivíduos residentes, (segundo informação do INE relativa à
população residente por subsecção estatística –BGRI, em 2001). Um outro critério consistiu no facto
de os inquiridos serem pessoas que trabalhavam ou residiam no local há mais de 2 anos, e que por
essa razão tivessem experimentado, pelo menos, as ocorrências de 2006 e 2007. Considerando que
estas subsecções são eminentemente urbanas, a recolha de dados tornou-se mais difícil, recolhendose dados, essencialmente, em estabelecimentos comerciais. A dificuldade de recolha da informação
esteve eminentemente associada à indisponibilidade da população, sendo exemplo disso: a ausência
de população nas habitações por estarem a trabalhar e a falta de tempo nos locais de trabalho, uma
vez que estavam a trabalhar.

23

Anexo 11 - Questionário aplicado para a recolha de dados sobre ocorrências e percepção do risco
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Figura 31 - Mapa da distribuição de ocorrências nas subsecções estatísticas do perímetro urbano.

Foi seleccionado o termo “cheia” para a elaboração do inquérito, sem especificar a diferença entre
cheias e inundações. Esta opção relaciona-se, por um lado, com uma uniformização da linguagem,
pois o inquérito a aplicar seria o mesmo para todas as áreas afectadas e, por outro, com a
simplificação da linguagem, para que o inquérito fosse mais acessível aos entrevistados. Verificou-se
que, alguns dos inquiridos, sobretudo nas subsecções do centro do núcleo urbano, fazem a distinção
entre cheias e inundações, afirmando alguns que se recordavam de inundações e estabelecendo uma
relação com a chuva e subdimensionamento da rede de drenagem.
O levantamento foi realizado durante o mês de Agosto de 2008, sendo possível recolher um total de
40 inquéritos válidos, para uma população alvo de 568 indivíduos residentes, o que perfaz
aproximadamente 8,55% da população. No entanto, e tendo em conta que esta é uma área urbana, a
população inquirida não foram exclusivamente residentes, mas sim maioritariamente população que
trabalha diariamente nestes locais.
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O questionário aplicado consistia, numa primeira abordagem, (questões 1 a 7), na identificação dos
inquiridos: idade, local de residência/trabalho, data de nascimento e nível de escolaridade; numa
segunda abordagem, (questões 8 a 17), averiguar: se os inquiridos tinham memória de alguma cheia,
se haviam sofrido danos nalgum destes fenómenos, a altura atingida pela água, quais as entidades que
os inquiridos consideram responsáveis pela prevenção de cheias, quais as causas apontadas na sua
origem, o conhecimento de medidas preventivas por parte dos inquiridos e, por fim, como
qualificavam o risco de cheia no local onde residem ou trabalham.
O tratamento dos dados do inquérito foi feito em Excel, bem como a elaboração de gráficos.
Posteriormente, e com recurso a ortofotomapas utilizados no terreno para assinalar os locais onde
foram feitos os inquéritos, procedeu-se à georeferenciação dos mesmos em ambiente ArcMap
(ArcGIS 9.1), uma vez que este tema para além da percepção, proporciona também a recolha de
informação sobre ocorrências, informação esta que foi colocada na tabela de atributos do tema
geográfico.
A população inquirida, no que respeita ao grau de instrução, caracteriza-se por ser maioritariamente
detentora de 1º ou 2º ciclo, visto que 25% detinham o 1º ciclo, 25% o ensino secundário, 12,5% o
2ºciclo e o ensino superior, e os restantes o 3ºciclo de escolaridade, tal como é possível verificar no
gráfico 9. O grau de instrução pode ser relevante, pois pode condicionar as noções que os indivíduos
possuem dos conceitos de riscos naturais, abordados apenas a partir do 3º ciclo de escolaridade,
podendo por isso os indivíduos com grau de escolaridade igual ou superior ao 3º ciclo estar mais
sensibilizados para estas questões. De salientar, que na maior parte dos casos os inquiridos não se
mostravam muito disponíveis para revelar alguns dados pessoais, por isso não foi possível obter
dados de idade de todos os indivíduos. Assim, não foi possível cruzar os dados de idade e formação,
uma vez que os mais jovens teriam certamente noções associadas a estes conceitos devido ao facto de
estarem à menos anos fora do ensino.

Gráfico 9 - Nível de instrução dos inquiridos.
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Foram inquiridos apenas indivíduos que residiam ou trabalhavam nas subsecções estatísticas
afectadas, em anos anteriores a 2006. Seria espectável que se recordassem pelo menos de uma
cheia/inundação. Quando questionados sobre a memória de alguma cheia (gráfico 10), 89% dos
inquiridos responderam recordar-se deste incidente, e 11% responderam negativamente. Esta
pergunta condicionava a continuação do questionário dependendo da resposta afirmativa ou negativa
dada pelos inquiridos. Salienta-se que, sendo a resposta afirmativa implicaria a descrição deste tipo
de incidente, sendo negativa abreviavam-se uma série de perguntas e apenas voltariam a responder à
questão sobre as causas das cheias. É compreensível o facto de não se recordarem de nenhuma
ocorrência, dado que a memória neste tipo de situações é mais vinculativa se o indivíduo for lesado
de alguma forma, o que pode não ter acontecido aos 11% das pessoas que não se recordavam de tais
acontecimentos. No entanto, este tipo de resposta também revela que os inquiridos podem não estar
devidamente prevenidos para o risco, uma vez que se sentem seguros e podem não prever, nem dar
relevância aos eventos ocorridos.

Gráfico 10 - Memória de uma ocorrência de cheia.

Verifica-se que a memória das ocorrências é mais falível quando se exige precisão temporal, (mês e
ano), a qual não se verificou dado que os inquiridos apenas indicavam o ano. A cheia mais recordada
(gráfico 11), foi a de 2006, com aproximadamente 35% das respostas registadas por inquérito,
seguida da de 2007, com cerca de 15% dos registos. Supõe-se que estas ocorrências foram as mais
mencionadas por serem as mais recentes.
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Gráfico 11 - Memória de cheia: anos das ocorrências.

A memória relativamente a cheias (gráfico 12), também pode reflectir a severidade com que o
fenómeno se manifestou, a divulgação nos meios de comunicação social, a forma como marcou ou
causou transtorno ou dano no quotidiano das populações e também, o facto de ser um evento mais
recente. Assim, os episódios de cheia considerados como maiores foram: o de 2006, com 37% das
respostas, seguido de 2007 e 2000 com 16% cada.

Gráfico 12 - Maior cheia.

Relativamente aos danos sofridos (gráfico 13), 49% dos inquiridos que manifestaram recordar-se de
cheias afirmaram ter sido lesados, sendo o tipo de danos mais comum: o corte de estradas , o corte de
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fornecimento de electividade, o corte de água ou energia e a inundação de espaço comercial (gráfico
15), com 33% das respostas cada (gráfico 14).

Gráfico 13 - Danos sofridos.

Habituadas, desde há muito a conviver com este tipo de problema, as populações residentes em Ponte
das Mestras revelaram alguma preparação para agir em caso de cheias, sobretudo no que respeita à
retirada dos bens para locais mais elevados das suas habitações. O mesmo já não se verificou nos
estabelecimentos comerciais, quer em Ponte das Mestras, quer no núcleo urbano, nos quais foram
referidos danos, sem mencionar valores de perda ou pormenorizar o tipo de materiais danificados..
Em Ponte das Mestras houve, inclusivamente, referência a alterações na localização de empresas,
obras para elevação de pavilhões e deslocalização das populações por não quererem continuar a
conviver com as perdas e os perigos gerados pelas cheias.

Gráfico 14 - Tipo de danos sofridos.
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São, também, significativos outros tipos de danos mencionados pelos inquiridos (gráfico 15),
sobretudo no que respeita à inundação de parques de estacionamento não subterrâneos, prefazendo
50% num total de 6 outros danos identificados, sendo todos eles referentes ao parque de
estacionamento localizado em São Romão, fotos 5 e 6, confinante com o Instituto de Línguas e
Administração (ISLA), com a Escola Profissional de Leiria, com o Serviço de Metrologia e com os
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Leiria (SMAS).

Gráfico 15 - Outros tipos de danos causados pelas cheias.

A

B

Fonte: Anabela Veiga
Foto 6 A e B - Cheia de Outubro de 2006 - São Romão junto ao pavilhão da Juventude Desportiva do Lis (JUVE)

A percepção do tipo de causas para as ocorrências (gráfico 16), depende em grande medida do local
onde foram realizados os inquéritos (fotos 6 A e B), uma vez que na área de estudo, conforme foi
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visto anteriormente, são identificados dois tipos de ocorrências: cheias e inundações urbanas. De
referir que, nesta questão, foi permitido aos inquiridos indicar mais do que uma causa, sendo por isso
o número de respostas obtidas muito superior ao número de inquéritos realizados, ou seja, mais do
dobro. Das 107 causas apontadas, 25% dos inquiridos consideram como principal causa, para a
ocorrência de cheias, a falta da limpeza das linhas de água e áreas adjacentes.

Gráfico 16 - Causas apontadas para a ocorrência de cheia.
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Figura 32 - Mapa de georeferenciação dos inquéritos segundo o tipo de ocorrências

Foram apontadas ainda “outras causas” (gráfico 17), em 19% das respostas, isto é, causas que não
estavam previamente indicadas como hipóteses no inquérito.
Das “outras causas” indicadas, a impermeabilização do solo, é a mais referida com 35%,
nomeadamente, a construção da urbanização Nova Leiria e a construção em áreas de cabeceira. O
subdimensionamento da rede de drenagem e saneamento são a segunda causa mais referida, com
26% , sendo esta identificada essencialmente, no núcleo histórico da cidade, onde se atribui o tipo de
ocorrência a inundações urbanas e não a inundações por cheias (figura 34). A regularização do rio e
intervenções diversas são também vistas como causas para as ocorrências, com 13% das respostas.

105

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Gráfico 17 - Outras causas para a ocorrência de cheias mencionadas.

Quando questionados sobre o conhecimento de medidas que tivessem sido levadas a cabo para a
prevenção das cheias, 51% dos inquiridos mencionaram ter conhecimento destas, no entanto, cerca
de metade, ou seja, 49% dos inquiridos desconhece a existência de medidas para prevenção.
O tipo de medidas que os inquiridos afirmam ter conhecimento são (gráfico 18): limpeza de linhas de
água, em 59% dos casos, seguida de outras medidas com 32%, e, por fim, a construção de diques
com 9% das respostas.

Gráfico 18 – Conhecimento de medidas tomadas para prevenção de cheias em Leiria
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Relativamente às outras medidas de prevenção que os inquiridos revelaram conhecer (gráfico19), a
remodelação da rede de drenagem pluvial e saneamento, a par da limpeza das sarjetas e tampas de
saneamento, são as duas medidas preventivas mais mencionadas, com 44%. É possível verificar uma
correlação espacial entre a maioria destas respostas e os locais onde se verificam as inundações
urbanas. Quanto à medida de desassoreamento é também possível relacioná-la espacialmente com o
outro tipo de ocorrências registadas (cheias).

Gráfico 19 - Outras medidas de prevenção indicadas pelos inquiridos

No que concerne à responsabilidade pela prevenção e combate às cheias (gráfico 20), 35% dos
inquiridos consideraram que a Câmara Municipal é a entidade com maior responsabilidade, seguida
dos Serviços de Protecção Civil (SPC) com 14% das respostas, e de outras entidades com 13%.

Gráfico 20 - Entidades responsáveis por medidas contra as cheias.
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Relativamente aos 13% de inquiridos que referem outras entidades como responsáveis (gráfico 21),
30% destacam a Direcção Geral dos Recursos e Aproveitamento Hidráulico da Obra Mondego,
seguida do Ministério do Ambiente com 20%.

Gráfico 21 - Outras entidades responsáveis

Cerca de 10% dos inquiridos reconheceram que a população também é responsável, sobretudo se
forem proprietários de terrenos contíguos às linhas de água.

Gráfico 22 - Como agir em caso de cheia
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No que respeita à actuação no caso de ocorrência, 63% dos inquiridos revelaram sentir-se preparados,
afirmando saber como agir face a essas situações. No entanto, se forem analisadas em pormenor as
respostas dadas, verifica-se que o grau de preparação desta população, para uma situação de risco de
cheia é baixo (gráfico 22).
Quando confrontados com a questão do que fazer em situação de cheia, 23% das pessoas afirma que
fugiria. A segunda forma de actuação mais comum é de protecção dos bens, colocando-os num nível
mais alto e em terceiro lugar, com 15% das respostas, surge a retirada da água simultânea ao evento.
Esta última forma de actuação reflecte especialmente a falta de preparação dos inquiridos para
actuação em cenário de crise, uma vez que podem colocar-se em perigo para defender os bens.
Relativamente à percepção do risco, apesar de 89% dos inquiridos se recordarem de terem ocorrido
cheias e de 37% classificar a área onde foi feito o inquérito e onde reside/trabalha como de elevado
risco de cheia (gráfico 23), apenas 45% considera o mesmo local com propensão à ocorrência de
cheias (gráfico 24).

Gráfico 23 - Percepção do risco

Gráfico 24 - Classificação do risco de cheia em Leiria
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As ocorrências de natureza hidrológica ligadas à abundância hídrica que se fazem sentir na cidade
de Leiria, são essencialmente de dois tipos: cheias progressivas, cuja duração é de alguma horas
ou dias, como acontece em Ponte das Mestras (confluência do Lis e do Lena) e em São Romão;
inundações urbanas no núcleo histórico da cidade, ligadas não só à subida do nível freático, mas
também à excessiva impermeabilização do solo e a uma possível desadequação do sistema de
drenagem de águas pluviais. Em ambos os tipos de ocorrências, uma das principais causas
apontadas é a falta de limpeza/manutenção das sarjetas e das linhas de água e respectivas margens.
Numa análise sumária sobre a percepção do risco de cheia/inundação, e tendo em conta as últimas
questões analisadas, é possível inferir que a população não está preparada para agir em situação de
crise, não tem a noção da sua responsabilidade nem um papel activo na prevenção. Constata-se
ainda que a população se sente segura, revelando não ter a noção do risco a que está sujeita. Os
resultados da aplicação do inquérito são, em parte, contraditórios. Pois, 69% dos inquiridos
reconhece que, na cidade de Leiria, o risco de cheia é médio ou elevado e, ainda assim, não
reconhecem que o local onde foi aplicado o inquérito, e que corresponde a área onde trabalham ou
residem, seja propensa a cheias e inundações.
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Capítulo 4
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4.1 Propostas de mitigação do risco de cheia/inundação
Tendo em conta o descrito nos capítulos anteriores, é possível afirmar que a cidade de Leiria se
pode considerar um núcleo urbano bastante consolidado que manifesta uma forte
impermeabilização do solo no centro histórico, e uma cidade em crescimento, com novas áreas de
expansão previstas e algumas já executadas desde a entrada em cena do PDM vigente (1995).
No núcleo histórico registam-se várias ocorrências de inundações urbanas. Existem ainda outras
áreas, dentro do perímetro urbano e já urbanizadas, onde se verificam cheias progressivas por
galgamento do rio Lis, tais como Ponte das Mestras e São Romão.
A influência da crescente impermeabilização do solo, a falta de regularidade na limpeza de linhas
de água e sarjetas, a construção próxima de linhas de água (em planície de inundação), a possível
deslocalização de cursos de água (aquando da regulariação) que retomam aos seus canais de
escoamento naturais em episódios de escoamento mais intenso, a par do subdimensionamento dos
sistemas de drenagem pluvial, constituem as principais causas identificadas das ocorrências.
Verifica-se que a percepção e o grau de preparação das populações estão desajustados face ao
risco a que estão expostas.
Torna-se pertinente delinear estratégias de gestão do território que tenham em conta a mitigação
do risco de cheia e inundação urbana em Leiria.

4.1.1. Estratégias para a mitigação do risco
A mitigação das cheias deverá passar pela actuação ao nível da gestão do risco, isto é, do estudo
dos possíveis cenários e não apenas cingir-se à actuação durante o evento, envolvendo por isso a
prevenção e o delinear de medidas de protecção.
Segundo os investigadores do projecto europeu FloodSite, Frans et al. (2009) , a gestão do risco de
cheia é uma actividade essencialmente preventiva, que tem em conta todas as cheias passíveis de
ocorrer, quer sejam frequentes ou raras, envolvendo sistemas de alerta e seguros, e devendo ser
uma actividade permanente não confundida com a actividade de gestão de uma ocorrência de
cheia, que só se verifica quando esta ocorre. Os mesmos autores defendem a utilização de sistemas
de aviso, como o que foi recentemente aplicado em Inglaterra e no País de Gales, que utiliza
diversos meios de comunicação, tais como: telefone, pager, fax, e-mail e SMS para comunicar
previamente a possibilidade de uma ocorrência. De referir que os sistemas de aviso referidos são
adaptados às cheias progressivas, no caso de inundações urbanas e mesmo cheias repentinas ainda
não existem sistemas tão avançados.
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Em Portugal existe um sistema de alerta que serve todo o país – o SVARH. Segundo o Plano
Nacional da Água (Decreto-Lei 45/94), o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos
(SVARH), o qual está actualmente a ser reformulado e que o Instituto da Água (INAG)
desenvolveu para apoiar a Protecção Civil, possibilita o acesso a toda a informação pertinente para
a gestão das situações previsíveis ou declaradas de cheia. Convém salientar que é um sistema à
escala nacional e que a área em estudo se localiza numa bacia hidrográfica pouco extensa, por
isso, o reforço desta rede, ou mesmo, a criação de uma rede mais fina, tendo em conta as
necessidades locais, seria uma mais-valia para a mitigação do risco.
Segundo Almeida (2004, p.7), “Um sistema de gestão do risco tem uma estrutura geral” que
envolve a avaliação do risco – análise e apreciação, e a mitigação do mesmo – redução da
exposição e resposta a crises. O mesmo autor defende que “A gestão do risco é um conceito
operacional mais abrangente e integrador de vectores fundamentais de decisão e de aceitação, a
saber: incerteza no futuro, probabilidade de ocorrência, avaliação de consequências,
consideração quantitativa e psicológica (percepção e opinião públicas).” (Almeida, 2004, p.9).
No âmbito da mitigação do risco podem ser tomadas decisões de prevenção e/ou acção no cenário
de crise. Como tal, devem ser levadas a cabo acções antes, durante e após a ocorrência de
inundação, figura 33.
As medidas para a prevenção das cheias podem ser ao nível do meio: estruturais e não estruturais,
e ao nível da população.
As medidas estruturais visam a alteração da própria rede hidrográfica com recurso a obras, a sua
correcção de regime e/ou de traçado, a construção de diques, açudes, e outros tipos de obras que
possam controlar e aumentar a capacidade de transporte e de escoamento das referidas redes
hidrográficas.
No entanto, e tal como o já exposto neste trabalho, muitas vezes as medidas estruturais não são
suficientes para prevenir os efeitos das cheias e inundações. Neste sentido, Correia et al. (2007),
assumem que a prevenção deve ter outra perspectiva que não a estrutural. Nessa perspectiva
incluem o ordenamento do território com a implementação de medidas, tais como: a manutenção
dos canais de drenagem e a protecção dos ecossistemas que contribuem para a regulação do
escoamento natural das águas.
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Fonte: (adaptado de) ISDR (2002, p. 23)
Figura 33 – Proposta de “Estrutura para a redução do risco”.

Segundo Ramos (2005, p. 75-76),“Existem três tipos de medidas mitigadoras que podem ser
implementadas (…): medidas de conservação, medidas de correcção e medidas de restauração.”
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As primeiras são implementadas através do ordenamento do território, introduzindo nos seus
planos actos como: a reflorestação das áreas mais elevadas e declivosas do sector montante das
bacias hidrográficas e a não permissão de construção em leito de cheia.
As medidas de correcção mencionadas por Ramos (2005), são as anteriormente referidas como
estruturais.
O terceiro conjunto de medidas que Ramos (2005) refere, dizem respeito ao restabelecimento do
equilíbrio e características naturais/originais dos cursos de água, sobretudo ao nível das pequenas
bacias hidrográficas. Este último conjunto de medidas torna-se especialmente difícil de
implementar em áreas já densamente povoadas, como o centro de uma cidade, pois implicariam a
desmobilização de elementos já construídos, sendo por isso, quase impraticáveis na área em
estudo.
Como referem Figueiredo et al. (2004, p. 11), “(…) é muito importante a informação, a
sensibilização e o envolvimento da população, não apenas face ao combate em situações de cheia,
mas sobretudo, na prevenção do risco a que estão expostas.”. Os mesmos autores referem ainda
que “(…) é essencial a intervenção ao nível do território, que deverá assentar na regulamentação
eficaz do uso do solo, com especial incidência nas áreas de leito de cheia.” (Figueiredo et al.,
2004, p. 12).
A preparação da população é um vector a considerar na mitigação do risco de cheia na área em
estudo. Este vector deverá ser trabalhado através da criação de uma cultura de segurança (ISDR,
2002), essa cultura de segurança passa pelo envolvimento e partilha de informação e de
responsabilidade com a população.
Deste modo, é possível afirmar que uma correcta estratégia de gestão do risco de cheia envolve
sempre três fases: a prevenção, a actuação em cenário de crise e a recuperação. Ao nível da
prevenção deve apostar em três vertentes essenciais: a sensibilização e preparação da população, a
preparação de planos de ordenamento rigorosos no que respeita ao uso do solo, (classificando de
forma clara e rigorosa as áreas de risco de cheia e atribuindo-lhe usos adequados ao grau de risco),
e a adopção de medidas ao nível do meio físico que podem corresponder, por exemplo, a
correcções ou a limpezas regulares.
A vulnerabilidade das actuais sociedades aos riscos naturais e tecnológicos é, muitas vezes,
consequência do processo de desenvolvimento por elas desencadeado e reflecte o diferente grau de
preparação das populações face a estes fenómenos.
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Como referem Correia et al. (2007, p.20-21), verifica-se “(…) que, mesmo em zonas onde foram
efectuados estudos aprofundados e legalmente estabelecidas medidas de protecção, não foi
cumprida na totalidade a aplicação dessas medidas.”. Torna-se urgente reforçar os planos que
servem o ordenamento do território, mas também a formulação de planos que auxiliem a protecção
civil, nomeadamente à escala municipal.
A Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, faz o enquadramento institucional e operacional da
protecção civil no âmbito municipal, a organização dos serviços municipais de protecção civil e as
competências do comandante operacional municipal. Este diploma legal prevê no artigo 10º as
competências dos serviços municipais de protecção civil, particularmente no número 3, alínea d)
“a realização de acções de sensibilização para as questões de segurança, preparando e
organizando as populações face aos riscos e cenários previsíveis…” e na alínea e) “…a
promoção de campanhas de informação sobre medidas preventivas dirigidas a segmentos
específicos da população alvo, ou sobre riscos específicos prováveis previamente definidos”.
Assim, uma possível medida para a mitigação do risco, será agir na sua prevenção sensibilizando a
população para o risco e instruindo-a no sentido da sua auto-defesa. A formação das populações
ao nível da sensibilização para o risco, poderá conduzir também a uma melhor compreensão e
coordenação entre a gestão do risco e o ordenamento do território.
Neste sentido, surge a necessidade de um rigoroso acompanhamento e monitorização das áreas
ameaçadas por cheias e inundações, recorrendo a dados georeferenciados. O recurso a este tipo de
dados é extremamente importante, sobretudo se agrupados numa base de dados com elementos
sobre hidrografia, geologia, eventos já ocorridos e ocupação do solo. A utilização de uma base de
dados geográficos deste teor permite um melhor conhecimento da realidade territorial, essencial a
uma gestão de meios optimizada e à prestação de um serviço melhor às populações.

4.1.2. Propostas para mitigação do risco de cheia na cidade de Leiria

Tendo em conta os episódios analisados anteriormente, para a área em estudo, torna-se pertinente
reflectir não só nas causas, mas também nas formas de agir e de tornar a população e seus bens
mais resistentes a eventos hidrológicos extremos. Assim, e tal como foi descrito por Correia et al.
(2007, p.20), os referidos episódios e suas consequências evidenciam a falta de preparação “(…)
para fazer face a situações de risco de inundação na generalidade do território.”
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Na área em estudo já foram implementadas medidas de combate às cheias, como a regularização
do regime torrencial da bacia hidrográfica ou o desvio do curso natural do rio Lis; por outro lado,
e ao nível dos instrumentos de ordenamento do território, as referidas medidas restringem-se à
consagração, em PDM, de áreas com regime de protecção, tais como a RAN e a REN.
No que concerne à protecção civil ao nível municipal, a C. M. de Leiria disponibiliza no seu sítio
da internet24 o Plano de Emergência e Protecção Civil do Município de Leiria. Este plano
estabelece que “(…) a Autarquia passa a dispor de um Plano de Emergência de Protecção Civil e
de uma Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC), de acordo com a Lei de Bases da
Protecção Civil, Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho.” (CML, 2009, p.1).
Com o objectivo de conhecer a estratégia de actuação para a prevenção, actuação em cenários de
crise e mitigação do risco, procedeu-se à análise do Plano de Emergência e Protecção Civil de
Leiria.
Tendo por base o Programa Nacional a Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o Plano
de Emergência de Leiria considera a observância da salvaguarda e protecção do Património
Natural, no qual se incluem “(…) leitos, margens e zonas adjacentes dos cursos e planos de água;
perímetro de rega do vale do Lis; reserva ecológica nacional;” (CML, 2009, p.9).
Relativamente à execução do Plano de Emergência Municipal do Concelho de Leiria (CML, 2009)
apenas estão previstas duas fases: a de emergência e a de reabilitação, após a ocorrência. Este
facto pode induzir a uma certa negligência relativamente à prevenção e, como tal, à mitigação, que
se refere essencialmente à prevenção e gestão através de medidas concertadas e da
responsabilidade de toda a sociedade e entidades envolvidas, tais como a protecção civil.
No que concerne aos sistemas de monitorização para eventos hidrológicos em uso, o Plano de
Emergência Municipal do Concelho de Leiria faz referência aos seguintes: “Sistema de Avisos
Meteorológicos do Instituto de Meteorologia (situações meteorológicas adversas); Sistema de
Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos do Instituto da Água (cheias); ” (CML, 2009, p.42-43).
Através da análise da informação meteorológica podem ser criados cenários futuros, passando a
planear e dispor os meios de actuação de protecção civil de acordo com esses mesmos cenários.
Relativamente a sistemas de aviso para as populações, são referidos “diversos dispositivos para o
efeito (sirenes, telefones, viaturas com megafones, estações de rádio locais e televisão) pelo que a
decisão do meio a adoptar terá que ser baseada na extensão da zona afectada, no tipo, dimensão
24

http://www.cm-leiria.pt/pagegen.asp?SYS_PAGE_ID=855417
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e dispersão geográfica da população a avisar (pequenas povoações rurais ou grandes
aglomerados urbanos), na proximidade geográfica dos agentes de protecção civil e nos meios e
recursos disponíveis.” (CML, 2009, p.43).
No que concerne à protecção civil, o plano de emergência é omisso relativamente a medidas de
prevenção, embora consagre que cabe à protecção civil municipal a salvaguarda pelo património
natural. Parece meritória de reflexão esta omissão, uma vez que nela cabe o papel interventivo
permanente desta instituição/grupo de trabalho, quer ao nível da sensibilização da população, quer
ao nível de medidas como a calendarização da limpeza das linhas de água, acordada entre os
diferentes indivíduos e instituições com jurisdição sobre os terrenos contíguos aos referidos cursos
de água.
Deste modo, urge propor uma revisão do referido plano de emergência, para que este inclua nas
suas atribuições um papel mais interventivo ao nível da prevenção. Algumas das possíveis
medidas são: acções de sensibilização para o risco, por exemplo em articulação com escolas,
acções de esclarecimento e distribuição de informação às populações; sensibilização, organização
e monitorização da limpeza e desobstrução de linhas de água, das suas margens e a nível do
sistema urbano no que concerne à rede de drenagem de águas pluviais.
O esclarecimento das populações relativamente à importância de aquisição de seguros deverá
também constituir uma possibilidade de medida para a mitigação, no caso de manterem as suas
actividades e construções em leito de cheia.
O investimento num sistema de aviso próprio, tendo em conta a rede hidrográfica que afecta o
concelho, bem como uma aposta a nível da recolha de dados de precipitação, seria uma medida
não apenas benéfica para situação de ocorrências, mas também para a monitorização e obtenção de
dados para estudos e modelação de cenários. Após a constituição de um sistema destes seria
possível alimentar de forma permanente, e em tempo real, uma base de dados que serviria não só
para os alertas, mas também para registos históricos e melhor caracterização da área no que
concerne a estes aspectos. Assim seria possível uma monitorização do impacto da
impermeabilização do solo na severidade das ocorrências.
Cumpre ainda ao ordenamento do território um importante papel na monitorização do uso do solo
e na acção preventiva, no sentido de um não agravamento dos problemas já existentes e
salvaguarda pelo respeito da dinâmica natural.
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Assim, seria desejável que os instrumentos de ordenamento do território ao nível municipal
fossem explícitos no que concerne às áreas afectadas, conferindo-lhes regimes mais específicos de
ocupação, bem como um maior respeito pelas áreas com regime de protecção.
Algumas das medidas a serem tomadas no âmbito da área em estudo seriam: manutenção de
corredores e áreas verdes e de lazer em torno das linhas de água, deslocalização de construções ou
aplicação de restrição ao nível de cotas mínimas para construção do piso inferior, evitar a
canalização de linhas água, monitorização da impermeabilização do solo nas áreas de cabeceira
não permitindo uma total cobertura e apostando em materiais ao nível da pavimentação que sejam
menos impermeáveis.
De referir ainda, que todas estas medidas devem ser apoiadas em estudos prévios à sua aplicação,
bem como ter o suporte de cartografia elaborada à escala adequada. Nos procedimentos
anteriormente enunciados devem ser utilizados técnicos próprios, como Sistemas de Informação
Geográfica (que permitem cruzamento de informação diversa), ou como a construção e
permanente manutenção de uma Base de Dados Geográficos a utilizar no SIG (que permita
armazenamento de informação diversa e um conhecimento histórico, contribuindo assim para o
conhecimento das dinâmicas da área em estudo).
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Conclusão
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Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são, de facto, uma excelente ferramenta de suporte
às decisões no âmbito do ordenamento e gestão do território. A possibilidade de georeferenciação
e junção de elementos tão diferentes como ocorrências extraídas de notícias de jornais, inquéritos,
relatórios, elementos vectoriais e matriciais, foram instrumentos basilares para o desenvolvimento
deste trabalho.
Um dos principais objectivos deste trabalho foi a identificação do “problema” a tratar como uma
Base de Dados Geográficos (BDG). A constituição desta BDG e respectivo diagrama entidaderelacionamento revelou-se um contributo importante, pois permitiu a junção da informação numa
só base, constituindo-se como uma forma mais célere de cruzar informação, permitindo deduzir
possibilidades e constatar factos.
Verificou-se a aplicabilidade desta ferramenta no cruzamento de informação, uma vez que foi
possível:
a) distinguir as áreas mais afectadas;
b) averiguar possíveis causas;
c) cruzar informação ao nível do traçado do rio, escoamento superficial, crescimento urbano
e aplicação dos instrumentos de ordenamento do território;
d) analisar coincidência de áreas afectadas pelas ocorrências e áreas a desafectar dos
instrumentos de protecção;
e) localizar tendências na percepção do risco;
f) suportar as propostas feitas para a mitigação do risco.
De referir que a falta de informação à escala adequada para a elaboração de um Modelo Digital de
Terreno (MDT) condicionou o tipo de análise espacial feita. A existência de um MDT adequado à
escala de análise seria importante, pois conjuntamente com informação, tal como: precipitação,
caudal, escoamento e rede hidrográfica devidamente corrigida topologicamente (como uma rede),
permitiria análises de sobreposição e topologia expeditas, as quais constituiriam uma mais-valia
para a avaliação do risco e, consequentemente, para a elaboração de cartografia de apoio à
prevenção e mitigação das ocorrências extremas.
Foram identificadas neste estudo três áreas da cidade de Leiria como as principais afectadas e
ameaçadas por eventos hidrológicos extremos, duas delas por cheias – Ponte das Mestras e São
Romão, e uma por inundações urbanas – núcleo histórico da cidade.
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Foi ainda objectivo de análise o crescimento do núcleo urbano de Leiria à luz dos instrumentos de
ordenamento. No cumprimento deste objectivo, verificaram-se nas áreas sob regime de protecção
no PDM: ocupações/construções recentes e áreas afectadas que serão desafectadas dos
instrumentos de protecção. Foi ainda possível constatar que não existe qualquer sinalização quer
ao nível do ordenamento do território, quer ao nível da protecção civil e de algumas áreas onde se
verificaram ocorrências, nomeadamente ao nível das inundações urbanas.
Tendo em conta o anteriormente exposto, é de extrema relevância apostar na revisão dos planos
em vigor, quer se tratem de planos que apoiem o ordenamento do território ou a protecção civil. A
revisão dos referidos planos poderá contribuir decisivamente para o reforço da gestão dos eventos
hidrológicos extremos na cidade de Leiria.
Da análise feita a dois episódios, foi possível concluir que a posição geográfica da área em estudo
lhe confere a possibilidade de ocorrência de precipitações e eventos extremos com características
diferentes. Deste modo, quando as precipitações são ao longo de vários dias, mas não
excessivamente concentradas, tendencialmente verificam-se cheias em São Romão e Ponte das
Mestras; quando as precipitações são abundantes e concentradas num curto espaço de tempo,
sobretudo no início do Outono, registam-se inundações urbanas no centro histórico da cidade. O
anteriormente exposto revela tendências mas, na verdade, podem haver episódios para os quais se
verifiquem ocorrências simultâneas nas três áreas afectadas.
No que concerne à percepção do risco de cheia, também uma vertente fundamental deste estudo,
foi aplicado um inquérito que permitiu analisar a percepção da população ao risco de cheia. No
que diz respeito a este item de análise, constatou-se a existência de uma falsa sensação de
segurança e a necessidade de sensibilizar e de dotar a população de forma a saber actuar em
cenário de crise, permitindo-lhe uma maior consciencialização do risco.
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min-agricultura.pt/base/fotos_arquivo_fotografico.php?tema=2
gida pela areia em 1920. Fonte: Arquivo fotográfico da DRAPC

Imagem do Centro da Cidade de Leiria, tanque junto à Ponte dos C

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Açude do Arrabalde

132

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Anexo 2 - Precipitação mensal em Leiria

133

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

Anexo 3- Registo de notícias de jornal pesquisadas

Data da
Noticia

Nome
Publicação

Dia de P
máx anual
diária
(mm)

15-12- O Distrito
1902 de Leiria

-

15-12- O
1934 Mensageiro

-

29-12- O
1934 Mensageiro

-

01-01- A voz do
1936 Domingo

-

06-01- A voz do
1936 Domingo

-

09-02- A voz do
1936 Domingo

-

26-01- A voz do
1941 Domingo

-

02-02- A voz do
1941 Domingo

-

Referências relevantes:
período/dias de maior
precipitação, locais inundados ou
danos provocados por chuvas
Menciona as chuvas incessantes do
dia 13 -12 -1902, refere que
ocorreram cheias devido ao facto de
o leito do rio estar obstruído por
areias, a parte baixa da cidade ficou
inundada com agua que refluiu dos
esgotos. Os arrabaldes da cidade
ficaram todos inundados. No mesmo
jornal encontra-se uma notícia sobre
as intervenções a realizar sobre a
bacia do Lis, na qual é mencionado
que as intervenções a realizar foram
publicadas em Diário do Governo
no dia 28 de Dezembro de 1901.
Campos agrícolas dos Lis cobertos
de agua. São mencionadas obras na
fixação de terras dos ribeiros e
limpeza no colector do centro da
cidade
Chuva abundante e torrencial, maior
cheia dos últimos anos para o Lis e
seus afluentes. Campos inundados
com elevada altura de agua. Nada a
registar no cento da cidade devido
ao colector.
Menciona tempestade (chuva e
vento), cheia do dia 25-12-1935,
campos do Lis inundados, na cidade
caíram casas na Rua Padre António,
perto do colégio a agua entrou em
muitas casas. "Foi a terra uma parte
elegante do tapume da Caixa Geral
de depósitos junto ao turismo."
Leiria: "Com a cheia caíram alguns
choupos marginais do Lis um pouco
abaixo da ponte Hintze Ribeiro.".
Batalha: igreja invadida pela agua à
altura de palmo e meio.
Leiria: o rio durante algum tempo
não deu vazante ficando inundados
os campos da Barosa.
Leiria: Campos inundados. "Ponte
das Mestras a cheia foi enorme, de
um lado e do outro, tendo a agua
atingido mais de 1m acima da
estrada.
Em Carreira, Souto da Carpalhosa, a
margem direita do rio Lis quebrou
em diversas partes, indo as aguas
deste provocar idênticas quebradas
no rio Carreira.

Dados P
Diária

Valor de P
Mensal (19312007) SNIRH

P máx
anual
diária
(mm)

Curso
de água

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rios Lis
e Lena

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rio Lis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rio Lis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rios Lis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rios Lis
e Lena

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rios Lis
(e Lena)

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rio Lis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rio Lis
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16-02- A voz do
1941 Domingo

23-02- A voz do
1941 Domingo

27-02- Região de
1947 Leiria

23-02- Região de
1963 Leiria

26-02- Região de
1966 Leiria
22-03- Região de
1969 Leiria

20-11- Região de
1976 Leiria

29-011977
07-021977

Região de
Leiria
Região de
Leiria

06-05- Região de
1978 Leiria

16-12- Região de
1978 Leiria

Carreira, os campos estão quase
todos inundados, sem grandes
prejuízos a registar.
no dia 19 de Fevereiro "choveu
muito e algumas casas da Rua costa
Santos estiverem em perigo de
serem completamente inundadas
devido à obstrução do colector das
águas da cova do Picanço."
Inundações nos campos marginais
do Lis que provocaram prejuizos nas
exlorações agricolas. "Se não fosse o
abaixamento realizado nos ultimos
anos no leito do rio Lis, decerto que
a cidade sofreria grandemente, pois
que a cheia de há dias foi das
maiores de que há memória."
Apenas referência a um abatimento
de terras na Avenida de Fátima
(penso ser actual Avenida Nossa
Senhora de Fátima), e a chuvas
16-02-1963 intensas
Inundações em: São Romão por
transbordo do Lis, habitações e um
armazém; Barreira (quinta da
Moura)
uma
habitação
por
transbordo do Lena a evacuação foi
feita de barco)
Cheia provocou apenas danos em
barracas e arrancou arvores. Fez-se
sentir junto do matadouro.
Rio Lis: Referência à cheia de 1612
- e a uma marca referente à mesma
cheia no largo de Paio Guterres;
Caves das Galerias Alcrima,
supermercado (no armazém do
supermercado Ulmar as águas
subiram 1,5metros) ao lado destas e
o Teatro José Lúcio da Silva. Rio
Lena: Matadouro, estrada LeiriaMarinha Grande Submersa durante
algumas horas. Sofreram ainda
inundações as localidades de Amor
e Cortes e o Vale do Lapedo.
Referencia ao facto de este ter sido
12-11-1976 um ano muito seco
Vento ciclónico e chuvas torrenciais
às 14h do dia 23. Os locais
mencionados foram mais afectados
23-01-1977 pelos ventos, não refere cheias.
Abatimento do pavimento na rua
Henrique Sommer
Menciona chuvas intensas nos
meses de Fevereiro e Março,
verificando-se no final de Março
nalguns campos agrícolas prejuízos
devidos a cheias
Inundações na Baixa da Cidade,
antiga Tipografia (junto à praça
Rodrigues Lobo), Rua Eng.º Duarte
31-12-1978 Pacheco
(um
supermercado

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rio Lis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rio Lis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rio Lis

Leiria - Não

238.4

57

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rios Lis
e Lena

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rios Lis
e Lena

Rios Lis
76.1 e Lena

Leiria - Não

218.9

Leiria - Não

216.8

-

Leiria - Não

286.6

-

Leiria - Não

P Fevereiro:
205.8; P
Março:113.8;
Pmaio: 122

-

Leiria - Não

505.4

Rio Lis

41 Rio Lis
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inundado).

03-031979
01-031985

Região de
Leiria
Região de
Leiria

25-09- Região de
1987 Leiria

02-10- Região de
1987 Leiria

27-10- Região de
1989 Leiria

29-12- Região de
1989 Leiria

26-10- Região de
1990 Leiria

-

Referencia a cheias em todo o país,
incluindo região de Leiria, não faz
especificações, apenas a telhados Dados não
que voaram.
disponiveis

15-02-1985 Galgamento do rio em cortes
Chuva torrencial em Leiria no dia 22
de Setembro a partir das 8h e 30m.
Inundação de varias ruas no centro
da cidade, obrigando a corte ao
22-09-1987 transito e com grandes prejuízos.
Relato de estragos provocados pela
cheia de 22-09. As farmácias
Avenida na Av. Heróis de Angola,
Coelho na Praça Rodrigues Lobo, e
Lino no Largo Paio Guterres foram
os estabelecimentos com maior
prejuízo. A Rodoviária também foi
afectada. São adiantados possíveis
factores para as inundações, alem
das chuvas torrenciais, " caixas
colectoras
entupidas,
condutas
saturadas, os diques do lis fechados
e sarjetas bloqueadas pelas areias
22-09-1987 (...)".
Inundações em Leiria sem fazer
referência aos locais inundados.
Mencionam falta de limpeza, e as
chuvas intensas de domingo dia 22.
Menciona os dias 21 e 22 de
Dezembro como os dias mais
chuvosos, 60mm e 45.5mm
respectivamente.
A
escola
profissional em São Romão, baixa
da cidade (o sistema de esgoto não
aguentou o volume de água), Ponte
das Mestras (junto ao matadouro as
águas atingiram 2metros de altura,
recurso a barco para evacuar
pessoas).
Estragos
na
obra
21-12-1989 hidroagrícola do vale do lis.
Menciona o dia 23 como um dia em
que ocorreu "uma forte chuva às
14h" e que fez inundar a baixa da
cidade de Leiria. Com efeito nesse
dia apenas choveram 11.2mm, no
entanto no dia anterior choveram
39mm, tratando-se de um mês
bastante chuvoso, pode esta ter sido
uma chuva intensa que conduziu por
isso à ocorrência de inundações,
pois a mesma notícia dá conte que,
às 14h e15m começaram os pedidos
de ajuda, referindo ainda que esse
período foi o período de maior
intensidade de precipitação e que
esta abrandou cerca das 15e30.
Praça Rodrigues Lobo, Largo do
23-10-1990 Gato Preto (de nome Largo Paio

Dados não
disponiveis
P
Leiria - Sim Fevereiro:193.2

Dados não
disponiveis

Rio Lis

44.5 Rio Lis

Leiria - Sim

114.8

52 Rio Lis

Leiria - Sim

114.8

52 Rio Lis

Leiria - Sim

302.2

Rios Lis
60 e Lena

Leiria - Sim

256.3

11.2 Rio Lis
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Guterres), Rua D. Dinis, Rua da
Misericórdia, Ponte Hintze Ribeiro,
Rua dos Poços, Largo da Sé e Rua
da Vitória

02-02- Região de
1990 Leiria

28-12- Jornal de
1995 Leiria

26-12-1995

29-12- Região de
1995 Leiria

26-12-1995

05-01- Região de
1996 Leiria

01-01-1996

26-11- Jornal de
1997 Noticias

25-11-1997

Rebentamento de uma mota, o rio
volta a transbordar. Area afectada
foi o vale do Lis (campos)
Refere a ocorrência de cheias no
desde o dia 25 de Dezembro. Ponte
das Mestras (Barosa) o Lis
transbordou as margens colocando
em perigo as populações que la
habitam
e
podendo
inundar
facilmente os rés-do-chão das
habitações. O Lis transbordou junto
à nascente (fontes). A estrada da
Reixida esteve cortada, e registaramse prejuízos em casas particulares e
comercio devido ao facto do Rio
Seco ter transbordado.
A noticia estabelece comparação
com a cheia de 1989. Dois dias de
cheias e chuvas intensas, o dia 25 de
Dezembro em que caíram 48.5mm, e
o dia 26 em que precipitaram
50.2mm, embora não haja desta vez
relato de cheias mas antes de uma
subida dos caudais do Lis e Lena
que quase transbordaram. Estrada
dos Pousos fechada devido a
aluimento de terras. Submersão dos
blocos I e II no perímetro
hidroagrícola (a noticia do dia 5
/1/96 dá conta que a Associação de
Regantes emitiu um oficio com a
data de 27/12/95 que descreve esses
factos).
Inundação das caves do edificio que
é
actualmente
a
Biblioteca
Municipal, no dia 1 de Janeiro
"Os Rios Lis e Lena também
tramaram as populações do distrito
de Leiria. As fortes chuvadas
provocaram o transbordo das águas
em diversos locais, originando a
inundação de algumas caves e de
terrenos"

Leiria - Sim

241.1

Rio Lis
e
Rio
50.2 Seco

Leiria - Sim

960.7

50.2 Rio Lis

Leiria - Sim

960.7

26.9 Rio Lis

Dados
ainda não
disponiveis

Dados ainda não
disponiveis

Dados
ainda não
disponiveis
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24-12- Jornal de
1997 Leiria

26-12- Região de
1997 Leiria

27-12- Jornal de
1997 Leiria

-

22 de Dezembro de 1997. Mais de
uma dezena de pessoas desalojadas
em Ponte das mestras. Na baixa da
cidade, inundação do Largo Paio
Guterres, caves e lojas ameaçadas
em Ponte da Pedra, Nova Leiria e
Gandara dos Olivais. A estrada que
liga Barosa a Gandara dos olivais e
picheleiro
ficou
praticamente
intransitável. São Romão os
edifícios dos SMAS, ISLA, Escola
Profissional e U. Católica estiveram
também ameaçados
Manha do dia 22-12-1997, "queda
de muros, inundação de vias de
comunicação, a evacuação de
algumas casas e a desobstrução de
alguns dos pontos críticos. Ponte das
Mestras a agua ficou apenas a 10
centímetros os do nível da ponte, o
rio galgou as margens. São Romão
inundação de algumas estradas.
Centro da Cidade ruas fechadas: rua
de Alcobaça, devido a um muro que
ruiu e rua que circunda a Sé. Na
ponte
dos
Caniços
houve
entupimento de um dos arcos devido
à acumulação de lixo. "Complicada
continua a situação em que se
encontram os moradores dos
primeiros lotes da Nova Leiria, a
braços com a água, claro, e com os
esgotos. -o acesso para as garagens
encontrava-se inundado, assim como
as próprias garagens e os dois
elevadores.
24 e 25 de Novembro de
1997.Apontam
"a
falta
de
capacidade dos colectores pluviais,
associada à cada vez maior
impermeabilização do solo" como
causa para a ocorrência de
inundações na cidade "sempre que a
chuva cai com mais intensidade.
Rios Lis e Lena transbordam.
Encerramento da Escola D. Dinis,
Nova Leiria caves e garagens
inundadas. Varias ruas do centro
inundadas com grandes prejuízos
para comerciantes: Rua D. Dinis, R.
da Graça, Rua João de Deus (aqui a
agua atingia a altura da matricula
dos carros). A falta de Limpeza do
rio (ultima em 1991 - 6anos) e a
desadequação do sistema de
drenagem adiantadas como causas
para o sucedido. Ponte das Mestras
apontada como a situação mais
problemática do distrito, embora as
casas não tenham sido atingidas, o
matadouro foi,

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rios Lis
e Lena

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rio Lis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Dados não
disponiveis

Rios Lis
e Lena

138

As cheias na cidade de Leiria. Contributos dos SIG para o ordenamento do território.

09-05- Região de
2000 Leiria

07-12- Região de
2000 Leiria

19-01- Região de
2001 Leiria
28-01- Região de
2001 Leiria

03-11- Região de
2001 Leiria

-

Alcobaça e Benedita inundadas
Encerramento da Escola EB2,3 D.
Dinis devido à inundação dos pátios
que impossibilitava acesso as salas
de aulas, relato de uma professora
descreve a chuva como muito
intensa e refere que apenas 10
minutos bastaram para deixar a
escola inundada. A noticia descreve
a tarde do dia 5 de Dezembro como
muito chuvosa, referindo "outras
situações críticas ocorreram na zona
histórica, Rotunda Nossa Senhora de
Fátima, Praça Rodrigues Lobo, Cruz
da Areia, Largo Paio Guterres,
Estrada dos Marrazes, Azóia,
Vidigal e Cortes." Há ainda
referência a: "A subida do nível das
águas desencadeou o transborde do
Rio Lis, na Reixida, e da Ribeira do
Amparo." (a ribeira do amparo,
freguesia
de
Marrazes,
está
completamente estrangulada e oculta
por construções quando se aproxima
da cidade, perto da Nova Leiria).
Curiosamente no dia 6 de Dezembro
o valor de precipitação foi superior,
44.6 mm, no entanto os relatos
referem-se ao dia 5, provavelmente
porque a chuva foi mais intensa e de
menor duração nesse dia.
Freguesia de Marrazes (ponte da
pedra), falta de Limpeza obstrui o
leito da ribeira dos milagres, que
arrasta consigo 10 metros de um
caminho junto a explorações
agrícolas com a força das
enxurradas, as aguar arrastaram
também um poste de electricidade.
Inundações em casas em Leiria,
Marinha Grande, desabamento de
26-01-2001 uma ponte em Maceira.
Em Ponte das Mestras a agua atingiu
um metro em duas horas, (casas e
Moveis o Templo, três pisos
subterrâneos do CinemaCity no piso
-2 a agua atingiu 1,40m de altura
danificando salas de cinema, Oficina
de Automóveis José Valério onde a
água atingiu 1,20m). Pomba: um
morto, escolas fechadas no dia 26,
um bairro totalmente evacuado e
acolhido no centro de exposições.
Fátima um ferido grave. Batalha um
quilometro de passeio desapareceu
tendo sido arrastado pelas águas.
Leiria: rebentamento de uma vala
25-10-2006 em Carreira.

Leiria - Não

-

Rios
Alcoa e
Baça

-

321.5

Rio
Lena e
Ribeira
do
32.8 Amparo

Leiria - Sim

299.1

77.8 Rio Lis

Leiria - Sim

960.7

Rios Lis
43.4 e Lena

Leiria - Sim

Leiria - com
falhas
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29-10- Região de
2004 Leiria

27-10- Região de
2006 Leiria

21-09- Região de
2007 Leiria

Inundações na Nova Leiria, fábrica
Plásticos de Santo António (em
Arrabalde da Ponte). "A chuva que
caiu durante a noite de terça e
quarta-feira e o entupimento de uma
conduta provocaram uma inundação
tal que ninguém conseguia aceder
tanto às duas empresas situadas no
extremo da rua, nem às casas ali
27-10-2004 localizadas."
"Dezenas
de
pessoas
foram
resgatadas na zona da Ponte das
Mestras por botes dos bombeiros ao
início da tarde de quarta-feira." O
Matadouro, localizado em Ponte das
Mestras, teve que ser evacuado, no
entanto alguns animais não puderam
ser retirados e 18 morreram
afogados. Ainda em Ponte das
Mestras várias famílias ficaram
25-10-2006 desalojadas, carros submersos,
Uma chuvada intensa levou à
inundação dos Cinemas O Paço,
Largo Marechal Gomes da Costa
(loja Iglésias, o proprietário disse
“Há 60 anos que aqui estou e só
depois das obras do Procom é que as
águas começaram a entrar nas
lojas”), Rua da Graça, Rua João de
Deus, Pousada da Juventude no
Terreiro, Largo do Gato Preto ou de
Paio Guterres. "A Câmara de Leiria
atribui os estragos ao arrastamento
de terras e detritos, “que provocaram
o entupimento das grelhas do
sistema de drenagem de águas
17-09-2007 pluviais”."

Leiria - Sim

200.1

Ribeira
do
Amparo
(rio
48.6 Lis?)

Leiria - Sim

199.5

Rios Lis
43.4 e Lena

Dados
ainda não
disponiveis

Dados ainda não
disponiveis

Dados
ainda não
disponiveis
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Anexo 4 - Cartografia cedida pela Câmara Municipal de Leiria
Modelo de Cobertura Escala
Ano
Projecção
Dados

concelho

Raster

Parcial

1918

Raster

Parcial

1959

Raster

1:1000

1966

Raster

1:25000

1983

Observações

Dt 73

Vector

Parcial

1:1000

1993

Dt Lx

Vector

Total

1:5000

1994

Dt Lx

Vector

Total

1:10000

1995

Dt Lx

Apenas generalização da 1:5000 (1994) em
termos de Cnivel.

Vector

Parcial

1:2000

1995

Dt Lx

Mesma

que

a

1:1000

(1993),

apenas

actualização na rede viária
1995

Vector

Plantas PDM (RAN, REN, Condicionantes)
elaboradas sobre cartografia 1:5000 de 1994

Raster

1:25000

2005

Raster

1:25000

1965/66

Vector

Total

1:25000

Dt Lx

Carta Militar
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sobre as cartas 1:25000 de Leiria e Marrazes
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Anexo 6 – Evolução do número de edifícios, por subsecção estatística, em Leiria ao longo do séc. XX
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Anexo 7 – Corine Land Cover 1990 e 2000 no perímetro urbano de Leiria
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Anexo 8 – Notícia de jornal sobre obras no colector da baixa da cidade

Fonte: Região de Leiria, de 3 de Fevereiro de 1989
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Anexo 9 - Notícia de jornal sobre estudo do LNEC que sinaliza Leiria como zona de Risco de Cheia

Fonte: Região de Leiria, 2 de Novembro de 1990, p.14.
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Anexo 10 - Notícias de jornais sobre cheias e inundações em Leiria

Notícias sobre o episódio de 17 de Setembro de 2007, Fonte: Região de Leiria
www.regiãodeleiria.pt
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Episódio de 2006, Fonte: Arquivo Distrital, extraído de Região de Leiria, 27 de Outubro de 2006
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Episódio de 2006, Fonte: www.regiãodeleiria.pt
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Notícia sobre danos provocados pelas ocorrências de Outubro de 2006.
Fonte: Arquivo Distrital de Leiria, extraído de Região de Leiria de 3 de Novembro de
2006.
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Outras notícias de eventos georeferenciados.
Fonte: Arquivo Distrital de Leiria, extraído das publicações semanais Jornal e Leiria e Região de
Leiria.
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Região de Leiria 2 de Outubro de 1987
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Região de Leiria 3 de Março de 1979
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Região de Leiria de 29 de Dezembro de 1989
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Jornal de Leiria de 28 de Dezembro de 1995

Região de Leiria de 22 de Março de 1969
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Anexo 11 - Questionário aplicado para a recolha de dados sobre ocorrências e percepção do risco
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