Proposta de Projeto de Doutoramento a Desenvolver no Âmbito do 1º Concurso para
Atribuição de Bolsas de Investigação na Área de Engenharia Civil
1. Título do projeto
Título: Redução de riscos de inundação em áreas urbanas através da implementação de estratégias e técnicas
de drenagem sustentáveis
Palavras-chave: adaptação aos efeitos das alterações climáticas; modelação hidrológica e hidráulica; resiliência
de sistemas de drenagem urbana
Referência: Referência: CEE_EC_FEUP7
2. Instituições envolvidas
Instituição onde o doutoramento será realizado: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).
Outras instituições participantes no projeto de investigação: Departamento de Engenharia Civil, Universidade
Agostinho Neto, Luanda, Angola.
3.

Equipa de Orientação

Orientador: Paulo Jorge Rosa Santos (FEUP)
Coorientador: Cristina Maria Monteiro dos Santos (FEUP)
4. Descrição do Projeto
Nos últimos anos, as mudanças climáticas e os efeitos antropogénicos têm afetado de uma forma significativa
as componentes do ciclo urbano da água (Grover, 2015). A redução da capacidade de infiltração da água no solo
devido à urbanização de áreas naturais e a construção desorganizada e descontrolada nas bacias hidrográficas
urbanas têm aumentado a frequência das cheias e inundações e as consequências das mesmas. As alterações
climáticas em curso tenderão a aumentar a gravidade desses eventos. Embora as cheias e inundações de origem
fluvial tenham sido recorrentemente estudadas no passado, há uma clara escassez de informação e de trabalhos
específicos sobre a avaliação de cheias e inundações urbanas, assim como sobre as medidas e as estratégias mais
adequadas para a sua eficaz mitigação (Miller e Hutchins, 2017). No entanto, é internacionalmente reconhecida
a importância de caracterizar corretamente esses eventos, a sua prevalência atual e futura e os riscos associados
às áreas urbanas, em particular nos países em desenvolvimento (Nkwunonwo et al., 2020), como é o caso de
Angola, onde o problema é frequente e está ainda mal compreendido, não existindo estudos com a abrangência
e nível de detalhe adequados. Com o agravamento dos cenários de alterações climáticas e as atuais dificuldades
práticas de implementar medidas eficazes de planeamento urbano, é fundamental desenvolver uma abordagem
integrada de redução e gestão de riscos de inundação apropriada à realidade local, que incorpore modelação
hidrológica e hidráulica com resolução espacial e temporal definida em função das características do problema,
assim como a comparação crítica de cenários de intervenção tendo em vista aumentar a resiliência a eventos de
características extremas.
Neste contexto, o presente tema de doutoramento visa o estudo e desenvolvimento de estratégias de drenagem
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inovadoras e sustentáveis para sistemas urbanos de drenagem pluvial, baseadas na implementação de soluções
de controlo na origem, na rede de micro-drenagem e na rede de macro drenagem, adequados à realidade local,
que se complementem e minimizem o risco de inundação em áreas urbanas. Como caso de estudo será utilizada
uma bacia urbana localizada em Luanda, Angola, onde ocorrem frequentemente inundações, cuja frequência e
severidade tenderá a agravar-se no futuro por efeito das alterações climáticas. O recurso a técnicas de drenagem
sustentáveis, combinado com os sistemas de drenagem convencionais, irá aumentar a eficiência dos mesmos e
reduzir a frequência e gravidade das inundações provocadas pelo escoamento superficial, bem como o impacto
da poluição provocada pelas descargas descontroladas no meio recetor. Nos últimos anos foram desenvolvidos
sistemas, metodologias, estratégias e métodos de simulação da dinâmica dos eventos de inundação, mas o seu
potencial não foi ainda demonstrado na gestão do risco de inundação de sistemas de drenagem urbana de países
em desenvolvimento (Nkwunonwo et al., 2020).
O estudo do desempenho do sistema de drenagem da bacia urbana que serve de caso de estudo terá por base
a modelação hidrológica e hidráulica da rede de drenagem existente utilizando modelos numéricos avançadas
(e.g., Veloso Gomes et al., 2017, Taveira-Pinto e Rosa-Santos, 2019). Tendo por base as características da bacia
e os efeitos futuros das alterações climáticas (Revi et al., 2014), será estudada a implementação de diferentes
técnicas e sistemas de drenagem sustentável que, associados aos sistemas existentes, deverão reduzir de forma
significativa os riscos de inundação. Por outro lado, e tendo por base o trabalho realizado para o caso de estudo,
será desenvolvido um conjunto de recomendações e linhas orientadoras tendo em vista aumentar a resiliência
dos sistemas de drenagem urbana de outras regiões de Angola aos efeitos das alterações climáticas.
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