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RESUMO  

Os fenómenos de cheia decorrentes de intempéries têm ao longo do tempo assolado 

o arquipélago da Madeira, particularmente a ilha da Madeira a qual se diferencia, entre 

outras, pelo seu relevo acentuado. Estas caraterísticas, associadas aos fenómenos 

de cheia, conduzem a dezenas de vítimas mortais, centenas de afetados direta ou 

indiretamente e milhares de milhões em custos monetários associados.  

Insurge-se deste modo como prioritária, a necessidade de simular com o maior rigor 

possível o escoamento das linhas de água com maior relevância neste tipo de 

catástrofes, articulando com os princípios de planeamento urbano em vigor na região 

de modo a procurar minimizar os seus riscos e consequências. Os SIG revelam-se 

fundamentais no processo de planeamento e ordenamento territorial, permitindo 

analisar a disposição das cidades e a sua relação com os respetivos canais de água 

artificiais.  

A compreensão de fenómenos de chuvadas de alta intensidade e curta duração 

ocorridas na RAM, assim como em outras localizações geográficas permite não só 

estabelecer uma comparação de parâmetros originários dos fenómenos de cheia e 

inundação, assim como de medidas estruturais e não estruturais aplicadas nessas 

regiões, avaliando a sua adequabilidade e viabilidade para serem implementadas na 

Madeira. 

 

Palabras Clave: Escoamento; Instrumentos de Gestão Territorial; Ordenamento 

Territorial; Planeamento Urbano; Sistemas de Informação Geográfica. 

 

ABSTRACT  

Weather-related flooding phenomena have over time plagued the Madeira 

archipelago, in particular, the island of Madeira - which is characterized by its marked 

relief. These features, in association with flood phenomena, lead to many fatalities as 

well as to several other negatives impacts, directly and/or indirectly, and also at 

different spheres - i.e. social, economic, and environmental. 

Therefore, the need to further study and simulate the flows of the main waterlines in 

such disasters is seen as a priority to reduce the associated risks. Besides, the proper 

articulation of the urban planning principles with the risk of the natural events occurring 
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in the Madeira region is also pivotal to ensuring the safety of the population as well as 

the preservation of its goods. 

GIS proves to be fundamental in the process of urban and spatial planning, accessing 

the arrangement of cities and their relationship with artificial water channels. 

Understanding the high intensity and short duration rainfall phenomena occurring in 

RAM, as well as in other locations worldwide, makes it possible to compare parameters 

that trigger flash floods, as well as structural and non-structural measures applied in 

those areas, assessing their suitability and feasibility for further implementation in 

Madeira. 

 

Key Words: Flow; Territorial Management Instruments; Spatial Planning; Urban 

Planning; Geographic Information Systems.  

 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A predisposição espacial dos cursos de água alterados por meios humanos, também 

denominados de canais de água artificiais, representa um fator importante no objetivo 

de salvaguardar meios humanos e materiais. Destas linhas de água modificadas, as 

que mais se destacam a nível regional são as ribeiras que têm como finalidade 

primária a capacidade de drenar um caudal, seja ele o do dia-a-dia ou o de um evento 

extremo de precipitação que se verifique na ilha da Madeira, Moura (2018). 

É nas áreas urbanas que a problemática se assume com riscos e prejuízos acrescidos, 

uma vez que é nestas que se concentra a maioria da área habitacional e comercial 

dos municípios. Atendendo a este facto, e não querendo ou devendo descurar a 

necessidade de efetuar um estudo aprofundado às áreas rurais, torna-se 

indispensável e primária a correta caraterização das bacias hidrográficas em que se 

inserem os canais de água artificiais que atravessam meios urbanos, relacionando-a 

com os princípios de planeamento urbano e ordenamento territorial, presentes nos 

instrumentos de gestão territorial em vigor a nível municipal, intermunicipal e regional, 

Moura (2019). 
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Por outro lado de acordo com o referido por Camacho (2015), para aprofundar o 

conhecimento sobre os escoamentos superficiais em áreas urbanas, nomeadamente 

o efetuado em canais de água artificiais, relacionando-os com os respetivos sistemas 

de drenagem devidamente caraterizados, torna-se imprescindível a sua simulação 

através de modelos hidrodinâmicos, contribuindo para a composição e atualização de 

medidas preventivas e mitigadoras do efeito das cheias. 

Contextualmente, o presente estudo tem como principais objetivos a breve revisão 

sobre os conceitos de bacia hidrográfica, canais de água artificiais, medidas 

mitigadoras de cheia e inundação; assim como promover a discussão sobre a 

influência dos principais cursos de água no planeamento urbano e ordenamento 

territorial aplicados à escala nacional e regional. Além disso, o estudo pretende 

analisar a viabilidade e adequabilidade de medidas estruturais e não estruturais 

aplicadas em outras áreas urbanas afetadas por chuvadas de alta intensidade e curta 

duração, onde se verificou o fenómeno de cheias e inundações.  

 
 

2. CHEIAS  

 

De acordo com o enunciado por Santos (2010), as alterações na dinâmica da 

precipitação têm provocado alterações na distribuição temporal e espacial dos 

recursos hídricos, tendo como consequências diretas um aumento da procura de água 

em determinadas áreas do globo, levando inclusivamente a conflitos pela sua posse 

e, por outro lado o excesso de disponibilidade em outras, originando a ocorrência de 

fenómenos de cheias.  

 

A norma europeia EN 752 (EN (752), 2017), descreve o fenómeno de cheias como: 

“(…) o acontecimento em que o conjunto das águas residuais e do escoamento 

superficial, não pode ser comportado e escoado na sua totalidade por uma rede de 

drenagem e, portanto, se mantém à superfície, potencialmente afetando 

infraestruturas urbanas”. 
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Neste contexto Sá (2011) afirma que o risco de inundações: “(…) é um dos mais 

importantes em Portugal, sendo provavelmente responsável por impactes económicos 

e sociais muito significativos”, pelo que urge estabelecer um registo das mesmas, 

assim como, definir medidas preventivas e mitigadoras deste fenómeno, de modo a 

salvaguardar bens humanos e materiais. 

 

O relatório da Agência Europeia do Ambiente EEA (2012), e a diretiva 2007/60/CE do 

Parlamento Europeu, estabelecem que os eventos de cheia podem ter origens 

distintas e ocorrer quer em áreas rurais quer urbanas, sendo nestas últimas onde o 

perigo é maior, podendo ser classificadas em diferentes categorias - i.e. cheias 

fluviais, cheias costeiras e cheias pluviais. 

 

“As cidades são sistemas dinâmicos, onde a compreensão da evolução 

histórica e a forma como esta molda o tecido urbano é crucial na avaliação da 

vulnerabilidade ao risco de cheia. A necessidade de gerir e adaptar cidades do 

Século XXI às mudanças demográficas, tendências e alterações climáticas 

apresenta-se como um desafio.” (Moreira 2016, p.8). 

 

O fenómeno de cheias em meios urbanos é uma problemática que ganha outra 

dimensão, uma vez que envolvem em primeiro lugar a segurança da população e, em 

segundo a preservação dos bens materiais. No que diz respeito às linhas de água 

regularizadas (também designadas por canais de água artificiais) que atravessam 

áreas urbanas, introduzem variações no canal natural ao nível da largura, 

profundidade e rugosidade, tornando-se fulcral a correta caracterização do 

escoamento mediante modelos que integrem na sua análise a variabilidade espacial 

do mesmo, determinando a adequabilidade da estrutura hidráulica nomeadamente 

quanto ao galgamento, Moura (2019). 

 

De acordo com o enunciado por Genç (2019), a evolução descontrolada do tecido 

urbano e as já mais que previsíveis alterações climáticas, induzem a necessidade de 

um bom planeamento e ordenamento do território. Consubstanciando a importância 

de fatores como o crescimento demográfico urbano, todos os anos a Organização das 

Nações Unidas através do seu Departamento de Assuntos Sociais e Económicos 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XII (2019)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

187 

 

(Divisão Populacional) publica projeções da sua evolução a longo prazo, Figura 1, 

pelo que se perspetiva um acréscimo de pressão antropogénica na urbe traduzindo-

se por sua vez num aumento do risco de cheias e inundações. 

 

 

Figura 1 - Taxa de crescimento demográfico urbano nacional (estimativa, em %) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Devido à complexidade da hidrologia urbana e do facto desta se encontrar em 

constante mudança, torna-se difícil prever com exatidão as zonas da urbe mais 

suscetíveis ao risco de cheia. Contudo, segundo Gaspar (2013) e Rodrigues (2017), 

é possível considerar pelo menos dez fatores que evidenciam e potenciam o risco da 

ocorrência de cheias, agrupados em três tipos distintos, Tabela 1.  

Tabela 1 - Fatores que influenciam o risco de cheia 

Fatores 

Geomorfológicos 

Altitude máxima 

Declive 

Densidade hídrica 

Distância à linha de água 

Meteorológicos 

Acumulação do fluxo de água pluvial 

Chuvada de tempestade de intensidade máxima com diferentes 

durações 

Construtivos 

Posicionamento da entrada de menor cota para a estrutura 

Grau de impermeabilização 
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Ocupação do leito do canal 

Rede de drenagem 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.1. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DO RISCO DE CHEIAS E INUNDAÇÕES 

De acordo com o enunciado por Reis (2015), as obras de mitigação de cheias 

contribuem para o: “(…) controlo do volume de água afluente à linha principal de 

encaminhamento, permitem o controlo da evolução morfológica do curso de água, 

permitem ainda uma redução do transporte sólido e previnem a erosão das margens 

e leito do curso de água”. 

 

As medidas de mitigação de cheias e inundações subdividem-se em dois grupos – i.e. 

medidas estruturais e não estruturais. A Tabela 2, expõe o propósito e exemplos 

práticos de cada um destes grupos de medidas. 

 

Tabela 2 - Tipos de medidas mitigadoras de cheias e inundações 

Medidas 

Origem Estruturais Não estruturais 

Propósito 

(ao nível administrativo) reduzir um ou vários 

parâmetros das cheias, do ponto de vista 

hidráulico ou hidrológico, ao nível das áreas 

inundáveis – caudal, altura de cheia, etc. 

(ao nível da propriedade), 

estabelecidas a nível 

regulamentar, normativo e 

legislativo – e.g. DL n.º 130/2012, 

de 22 de junho.8 

Exemplos 

Diques, barragens e bacias de retenção Planos municipais de emergência 

Modificação no leito e regularização fluvial 
Sistemas de alerta e previsão de 

cheias 

Modificação na bacia de escoamento Seguros relativos a cheias 

Minimização das áreas impermeabilizadas 

Reparação e restituição da 

vegetação nas bacias 

hidrográficas, principalmente nas 

zonas adjacentes à rede 

hidrográfica 

                                                           
8 Decreto de Lei onde se expõe as medidas não estruturais de proteção contra cheias e inundações, (Artigo 
40.º).  
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Proteção das construções 
Formação e informação ao 

público 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Moreira, 2016. 

 
Alguns instrumentos de gestão territorial e de planeamento de emergência, acabam 

por ter a sua área de ação coincidente com as zonas em risco de cheias, Figura 2, 

incluindo por isso na sua génese elementos que visam minimizar ou mitigar potenciais 

prejuízos advindos de inundações. 

 

 

Figura 2 - Projeção a 20 anos do risco de cheias e respetiva rede viária afetada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Destes instrumentos, destacam-se com particular relevância para a zona de estudo, 

o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (PGRH-RH10), 

o Plano Regional da Água da Madeira (PRAM) ou ainda o Plano Regional de 

Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (PREPC-RAM), uma 

vez que além de incluírem medidas mitigadoras do risco de inundação, definem as 

áreas mais propícias à ocorrência deste fenómeno. 
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O sistema de prevenção de riscos constitui em Portugal um dos quatro vetores do 

modelo territorial, o que significa que a gestão preventiva de riscos constitui uma 

prioridade da política de ordenamento do território, sendo considerada como 

condicionante fundamental da organização das várias componentes do modelo e um 

objetivo do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e ainda um 

elemento obrigatório dos outros instrumentos de gestão territorial (Julião, 2009).  

 

Da análise às medidas estruturais e não estruturais planeadas e executadas após a 

ocorrência de chuvadas de alta intensidade e curta duração em outras localizações 

geográficas alvo de estudo (i.e. São Miguel; Canárias; Ribeira Brava; Atenas; Manila), 

salientam-se as que se consideram mais adequadas à implementação na Madeira, tal 

como a construção de barragens, bacias de detenção ou diques de regularização, a 

elevação da cota da rede viária em risco de cheia ou ainda a substituição da rede 

drenagem mais adequada. 

 

De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil – Lei n.º. 27/2006, de 3 de junho, a 

proteção civil (PC), é definida como a atividade desenvolvida pelo estado, regiões 

autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e 

privadas, com o fim último de prevenir riscos coletivos. Estes podem estar associados 

a situações de acidente grave (com efeitos relativamente limitados temporal e 

espacialmente, suscetíveis de atingir seres vivos, os bens materiais ou o ambiente), 

ou de catástrofe (acidente ou série de acidentes graves com probabilidade de 

provocarem elevados prejuízos materiais ou vítimas, afetando de forma intensiva as 

condições de vida e o tecido socioeconómico de um território), atenuando os seus 

efeitos, protegendo e socorrendo as pessoas e bens que se verifiquem em perigo. Por 

outro lado, a PC ocupa-se da vulnerabilidade permanente face a situações de risco, 

assim como, da informação e formação das suas populações. 
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A utilização de um processo de caraterização de risco na proteção civil, traduz-se 

claramente numa vantagem por ser uma oportunidade para conhecer devidamente e 

reduzir o risco para a população, os seus bens e para o ambiente, através de 

atividades de prevenção e mitigação de riscos. Ao mesmo tempo promove tomadas 

de decisão sobre o risco e quais os recursos a afetar.  

 

Segundo as definições de Gallego (2009) e Castanho (2017), o modelo para a 

aglomeração urbana é definido geralmente com base na distribuição espacial da rede 

viária principal, dos equipamentos de utilização coletiva, da estrutura ecológica e do 

zonamento das funções urbanas (de tipo habitacional, comercial, de serviços, 

industriais ou turísticas), tendo em conta os respetivos parâmetros urbanísticos 

aplicáveis às várias categorias de espaço. 

 

Portelas (2011) entende que a definição de uma solução urbanística deve, portanto, 

integrar e relacionar o uso de solo tendo em conta a sua compatibilidade (ou falta 

dela), a sua intensidade, a sua organização espacial e a viabilidade financeira da 

operação. Considerando estes fatores, o planeamento urbano deve possuir 

mecanismos operativos, designadamente critérios de perequação e indicação do 

sistema de execução urbanística a utilizar. 

 

2.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

De acordo com o enunciado por Bartholomé (2007), os registos do uso e ocupação 

do solo, Figura 3, afixam-se como ferramentas essenciais para melhor compreender 

a disposição do território e a forma como o mesmo é ocupado. O caráter multifuncional 

do território obriga segundo Pinto-Correia (2013) à: “(…) necessidade de abordagens 

espaciais, onde as características naturais de uma paisagem são combinadas, com 

os fatores socioeconômicos e culturais que afetam suas mudanças”. 

 

A Figura 4, demonstra a evolução entre 1990 e 2012 do uso e ocupação de solo a 

nível regional, com claro ênfase para o aumento de zonas ardidas (334) e o 

consequente decréscimo da percentagem atribuída à floresta folhosa (311), dado 
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estatístico que consubstancia o acréscimo do risco de cheias – i.e. quanto menos 

vegetação, menor a infiltração e maior a probabilidade de escoamento superficial 

rápido. Destacam-se ainda a diminuição do tecido urbano contínuo (111) em 

detrimento do descontínuo (112) e o aumento de charnecas ou matos (322), tendo os 

restantes usos de solo verificado uma evolução praticamente constante. 

 

 

 

Figura 3 - Carta de ocupação de solos da ilha da Madeira, 2006 
Figura 4 - Evolução do uso e 

ocupação de solo (1990 - 2012) 

Fonte: Elaborado pelo autor. Fonte: Castanho et al. 2019, p.23. 

 

Da análise à evolução do uso e ocupação do solo verifica-se ainda que as classes de 

corpos de água (51 e 52), assumem um decréscimo entre 1990 e 2012 de 0.25%, 

tendo de acordo com Castanho (2019) a sua origem em: “(…) políticas de gestão 

territorial insustentáveis de caráter expansionista”. 

As levadas da Madeira também são consideradas canais de água artificiais, cuja 

função é a de encaminhar a água captada diretamente de nascentes distribuídas por 

toda a ilha, essencialmente com duas finalidades - i.e., regadio, intrinsecamente ligado 

ao uso e ocupação de solo terrenos agrícolas e afins; encaminhar a água para áreas 

com menor abundância, sendo alvo de tratamento para o consumo por parte da 

população. Estas afirmam-se como uma maneira de valorizar a agricultura tradicional 

madeirense (e.g. banana, cana sacarina, uva, entre outros), preservando e 

protegendo-a de forma sustentável.  
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A sua contribuição para superar barreiras naturais decorrentes da morfologia da ilha, 

favorece a exploração maximizada dos recursos naturais endógenos, conferindo-lhe 

um estatuto de agente para o uso e ocupação do solo sustentável. 

 

  

Figura 5 - Disposição das levadas na bacia 

hidrográfica da ribeira de João Gomes 

Figura 16 - Disposição das levadas na bacia 

hidrográfica da ribeira de Santa Luzia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3. CARATERIZAÇÃO HIDRÁULICA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 
 

Com base nos dados recolhidos com recurso aos softwares AutoCAD e ArcGis 

complementados com o tratamento dos mesmos através de folhas de cálculo 

programadas no Microsoft Excel, tornou-se possível calcular os parâmetros 

necessários para efetuar a devida caraterização morfométrica de cada uma das 

bacias hidrográficas em estudo – i.e. Ribeira de João Gomes; Ribeira de Santa Luzia. 

 

Por outro lado, a utilização do Software HEC-RAS e de folhas de cálculo programadas 

com a informação daí decorrente possibilitou a análise do escoamento individual e 
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conjunto dos canais de água artificiais em estudo, nomeadamente através da 

elaboração de gráficos como as curvas de regolfo identificando a evolução dos 

parâmetros E (linha de energia), Y (cota da superfície livre), Z (cota do fundo) e U 

(velocidade). 

 

Finalmente, de forma a complementar a análise hidráulica individual de cada uma das 

ribeiras (João Gomes e Santa Luzia), recorreu-se aos aparelhos e acessórios 

disponibilizados pelo Laboratório de Hidráulica da Universidade da Madeira, 

analisando conjuntamente o trecho final de ambos os cursos de água, uma vez que 

após as obras de reconversão e regularização da foz dos dois canais de água 

artificiais, o escoamento passou a ser feito em comunhão. A Tabela 3 compara os 

resultados dos parâmetros mais relevantes obtidos através das três diferentes 

metodologias de análise ao escoamento das ribeiras.  

Tabela 3 - Análise comparativa entre os 3 modelos ao trecho conjunto das 2 ribeiras 

Trecho final conjunto 

Folha de cálculo programada 

Secção L (m) b (m) h (m) 
Q 

(m3/s) 
U (m/s) I (m/m) 

n (m-

1/3s) 
Fr Re 

Montante 0 24 4.185 653.00 6.501 0.02 0.018 1.015 19973133.21 

Jusante 25 24 3.292 653.00 8.264 0.02 0.016 1.455 21138796.18 

HEC-RAS 

Montante 0 24 3.950 653.00 6.888 0.02 0.013 1.107 20267365.36 

Jusante 25 24 3.2 653.00 8.503 0.02 0.013 1.518 21267399.83 

Modelo Experimental 

Montante 0 0.086 0.049 9.00 0.023 0.02 0.019 0.869 13525.94 

Jusante 2.32 0.086 0.035 9.00 0.019 0.02 0.012 1.439 15935.07 

Modelo Experimental (Após transformação) 

Montante 0 24 4.213 653.00 6.204 0.02 0.023 0.965 19155729.57 

Jusante 25 24 3.012 653.00 8.680 0.02 0.014 1.598 20689263.63 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a análise do software ArcMap as bacias hidrográficas em estudo, 

assumem um formato alongado, em concordância com o índice de Gravelius e o fator 

de forma calculados, possuindo ainda uma boa densidade de drenagem (>0.5), pelo 

que se consideram bacias pouco propícias à ocorrência de cheias e inundações. 

Deste modo torna-se então possível inferir que ocorrências como a de 20 de fevereiro 

de 2010 se devem maioritariamente a más decisões de planeamento e ordenamento 

do território. 

 

Através das curvas de regolfo produzidas através do software HEC-RAS e folhas de 

cálculo programadas em Microsoft Excel, assim como, pelas resultantes do modelo 

experimental, corrobora-se a tipologia rápida e turbulenta associada ao escoamento 

pelo método empírico, através do aumento da velocidade e dos números de Froude e 

Reynolds de montante para jusante, demonstrando sempre valores superiores a 1 e 

5000 respetivamente. Estes dados permitem concluir uma vez mais que o escoamento 

nas ribeiras é efetuado de forma adequada devendo possíveis eventos de cheias estar 

associados apenas à má gestão da rede hidrográfica e ao incorreto planeamento e 

ordenamento do território. 

Da análise de fenómenos de cheia à escala global, tornou-se ainda possível identificar 

medidas mitigadoras de cheias cuja implementação deve ser alvo de estudo na RAM, 

uma vez que a sua eficiência já está comprovada, sendo disso exemplos a construção 

e utilização de barragens, bacias de detenção ou ainda a construção de diques 

laterais, dos quais se podem inclusivamente tirar proveitos de caráter energético. A 

proteção do coberto vegetal a montante, um investimento na informação e prevenção 

da população e a instauração de políticas de planeamento urbano e ordenamento 

territorial que aliviem a pressão antropogénica, constituem outras ilações a retirar dos 

casos de estudo analisados. 

A predisposição espacial dos canais de água artificiais condiciona inegavelmente a 

gestão do território por via dos riscos hidrológicos associados, assim como, das 
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possíveis consequências ambientais e infraestruturais do tipo de uso e ocupação de 

solo. Ao nível das levadas, a preocupação acaba por ser minorada devido a não 

apresentação de riscos imediatos para com as vidas humanas, ficando a sua 

disposição associada à cultura agrícola e transporte de água entre municípios.  

 

Por outro lado, a disposição das ribeiras acaba por se relacionar com a necessidade 

de drenar maiores volumes de água e, por isso mesmo deve ser efetuada de forma 

articulado com os vários instrumentos de gestão territorial, impedindo o acréscimo de 

pressões antropogénicas e ao mesmo tempo agindo preventivamente ao proteger 

infraestruturas existentes, mitigando o risco de cheias particularmente incisivos no 

trecho mais a jusante dos cursos de água. Atendendo a tudo isto, considera-se 

aceitável a predisposição atual de ambas as ribeiras, tendo, porém, a certeza de que 

haverá sempre maneiras de otimizar todo o processo. 

Estendendo a pesquisa a outros casos de estudo que não os constantes nesta 

dissertação (nomeadamente a nível nacional), torna-se possível verificar a existência 

de outras medidas mitigadoras do risco de cheias e inundações estruturais e não 

estruturais passíveis de serem implementadas na região, sendo seguidamente 

enunciados alguns exemplos: 

 

Medidas Estruturais: Desassoreamento dos cursos de água; relocalização de 

edificado dentro dos limites do Domínio Público Hídrico; criação de sistema de alerta 

Maré-Precipitação; aproximação dos sistemas de alerta à população.  

 

Medidas Não Estruturais: Obrigatoriedade de realização de seguros de cheia por parte 

de todos os proprietários que possuam bens dentro das áreas delimitadas como zonas 

adjacentes às ribeiras e do domínio hídrico público; permuta de terrenos entre o 

município e os seus proprietários em prol dos objetivos da mitigação de cheias; 

monitorização regular dos elementos patrimoniais e sítios arqueológicos após 

trabalhos ou episódios de cheia, a fim de estabelecer uma proposta para os elementos 

afetados sempre que se justifique. 
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