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RESUMO 

 

Em Portugal, o pior desastre natural de que há registo teve origem no sismo e tsunami 

de 1 de Novembro de 1755, que inundou o litoral de Portugal com consequências 

catastróficas. Atualmente, e tendo em conta a crescente densidade de ocupação e 

alteração do uso do solo ao longo da orla costeira, torna-se de extrema importância a 

necessidade de uma avaliação objetiva da vulnerabilidade, com base numa 

metodologia de âmbito municipal.  

 

Assim, e com base nos resultados de simulação numérica da ocorrência de um 

tsunami idêntico ao de 1755 para Setúbal (obtidos por Santos e Koshimura, 2013a), 

esta dissertação tem por objetivo aplicar e comparar duas metodologias de avaliação 

da vulnerabilidade dos edifícios na área urbana de Setúbal. As metodologias utilizadas 

correspondem ao modelo PTVA-3 (Pathathoma et al, 2003) e ao modelo B (Ismail et 

al., 2012), que incorporam vários parâmetros influenciadores da vulnerabilidade, 

definidos com base em trabalhos de campo pós-tsunami realizados por outros autores. 

Estes parâmetros são classificados quanto à sua influência na capacidade de proteção 

ou de produzir dano, sendo integrados em ambiente SIG para aplicação de análise 

multicritério e cálculo de índices de vulnerabilidade. 

 

Os resultados mostram a presença de 481 edifícios potencialmente afetados. Cerca de 

90% (em ambas as metodologias) são classificados com vulnerabilidade muito baixa 

ou baixa. Nestas categorias, é importante realçar o facto de serem afetados 2 edifícios 

de apoio a uma eventual resposta de emergência e 5 que contribuem para o normal 

funcionamento societal. Com vulnerabilidade elevada registam-se 

anexos/arrecadações de apoio aos pescadores e também armazéns no porto de 

Setúbal. Além disso, a aplicação do modelo PTVA-3 evidencia a forte valorização do 

número de pisos dos edifícios. Destaca-se também a facilidade de aplicação e a 

possibilidade de desenvolvimento futuro da metodologia de forma a incluir também 

indicadores físicos, sociais e económicos. 

 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade, Edifícios, SIG, PTVA-3, Tsunami de Lisboa de 1755, 

Setúbal. 
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ABSTRACT 

 

The worst natural disaster ever recorded in Portugal was originated by the earthquake 

and tsunami of November 1, 1755, which inundated the Portuguese coastline with 

catastrophic consequences. Currently, the need for an objective assessment of the 

vulnerability became extremely important, especially at the municipal scale, because of 

the increase of occupation density and change of land use along the coastline. 

 

Therefore, the objectives of this thesis are to implement and compare two 

methodologies for assessing the vulnerability of the buildings in Setúbal city, more 

specifically in the urban area.In this thesis the results of numerical simulation of the 

1755 Lisbon Tsunami on Setúbal obtained by Santos and Koshimura (2013a) are 

considered. Then, the methodologies used are the PTVA - 3 model (Pathathoma et al., 

2003) and Model B (Ismail et al., 2012), which incorporates several parameters 

influencing vulnerability, defined based on fieldwork carried out post- tsunami by other 

authors. These parameters are classified according to their influence on the ability to 

protect or to cause damage, being integrated on a GIS environment by the application 

of multi-criteria analysis and calculation of indices of vulnerability. 

  

The results show the presence of 481 potentially affected buildings. About 90% (in both 

methodologies) are classified with low or moderate vulnerability. In these categories, it 

is important to point out to the fact that 2 building related to the emergency response 

might be affected. Furthermore, 5 buildings which have normal societal functioning 

might also be affected. Those buildings that are classified with high vulnerability are 

storage used by fishermen and annex of port of Setubal. In addition, PTVA - 3 model 

highlights the number of stories in the buildings. Finally, the application of the methods 

is simple and it has the possibility for future developments of methodologies to add 

physical, social and economic indicators. 

 

 

 

 

Keywords: Vulnerability, buildings, GIS, PTVA-3, 1755 Lisbon Tsunami, Setúbal.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Perigos naturais 

 

Os perigos naturais, como fenómenos espaciais complexos, apresentam um grande 

poder de destruição podendo causar um elevado número de vítimas, perdas 

ambientais e sociais com consequências económicas regionais, nacionais e até 

mesmo globais (Pine, 2009). Embora não se verifique um aumento significativo da 

magnitude e frequência de ocorrência de perigos naturais ligados à geodinâmica 

interna (como são exemplo os sismos e erupções vulcânicas) (Zêzere, 2007), os 

danos e custos associados aos impactos diretos e indiretos tem vindo a crescer a 

taxas exponenciais ao longo das últimas décadas (Pine, 2009; Hilhorst e Bankoff, 

2004; Keller e DeVecchio, 2012). Este aumento de perdas e prejuízos está relacionado 

com o aumento da vulnerabilidade das populações, principalmente nas grandes 

aglomerações urbanas e nas áreas litorais (Zêzere, 2007). 

 

Apesar da tentativa de reduzir os impactos na sociedade, continua-se a ocupar áreas 

suscetíveis de ocorrência de perigos, sem uma devida avaliação das condições de 

risco e um planeamento adequado, tornando as comunidades mais vulneráveis do que 

nunca a desastres naturais ou antrópicos (Pine, 2009). De entre os fatores que 

contribuíram para este aumento da vulnerabilidade das comunidades destaca-se a 

mobilidade e concentração de pessoas, atividades e infraestruturas críticas em áreas 

de risco (Queirós, 2009), como são exemplo as áreas costeiras. Esta crescente 

ocupação de áreas de risco encontra-se muitas vezes associada à necessidade de 

localizações estratégicas por parte das atividades económicas, com os trabalhadores 

a localizarem-se nas suas proximidades. (Queirós, 2009). Em Portugal, a importância 

estratégica destes locais em termos de ocupação humana, infraestruturas, 

equipamentos e recursos potenciais, fazem da orla costeira um espaço de interface e 

conflito entre as diversas atividades em desenvolvimento e os valores ecológicos e de 

conservação ambiental, dificultando também a gestão das ações de socorro e 
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emergência (Dinis e Tavares, 2005). Um dos melhores exemplos de processos 

costeiros à qual a costa ocidental portuguesa apresenta elevada exposição e 

vulnerabilidade são os tsunamis (Dinis e Tavares, 2005). 

 

Em Portugal, o pior desastre natural de que há registo teve origem no sismo e tsunami 

de 1 de Novembro de 1755, que inundou o litoral de Portugal com consequências 

catastróficas (Santos et al., 2009). A avaliação dos impactos de tsunamis tem 

atualmente maior relevância dadas as alterações no uso e ocupação do solo da orla 

costeira, assim como na densidade de ocupação e no tipo de utilização. São exemplo 

desta atenção crescente os trabalhos de Ribeiro et al., 2011; Nunes et al., 2009; 

Baptista e Miranda, 2009; Freire et al., 2013; Mendes-Victor et al., 2005. Apesar de 

serem eventos raros, os tsunamis são dos fenómenos físicos mais complexos e 

devastadores, originando fortes impactos em termos sociais e económicos (IOC, 

2013). Ranguelov (2011) Apud Garcia (2012), considera, comparando com vários 

perigos naturais, que os tsunamis apresentam o maior nível de abrangência (global), e 

um potencial destrutivo que varia de baixo a médio-alto (Fig. 1.1).  

 

 

Figura 1.1 – Abrangência e potencial destrutivo dos perigos naturais 

 (Adaptado de Garcia, 2012).  

 

É convicção da comunidade científica e dos agentes de proteção civil que a 

ocorrência, nos dias de hoje, de um evento com características semelhantes ao de 

1755 provocaria danos muito elevados na estrutura urbana e baixas significativas na 

população, nomeadamente na região do Algarve (ANPC, 2010). Tendo em conta o 
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enorme potencial destrutivo e os relatos históricos existentes associados à ocorrência 

deste tipo de eventos em Portugal, é por demais evidente a importância de uma 

avaliação objetiva da exposição e da vulnerabilidade das áreas costeiras com base 

numa metodologia consistente de âmbito municipal, apostando na prevenção 

enquanto princípio fundamental de atuação das entidades responsáveis em matéria de 

riscos. Pese embora o historial de desastres naturais em Portugal, a gestão do risco 

tem assentado num quadro que privilegia as fases de emergência e pós-emergência, 

só assistindo-se recentemente a uma maior valorização e mobilização de meios para a 

prevenção e redução dos riscos (Tavares et al., 2011). Estas mudanças no quadro de 

ação da proteção civil e nas políticas legislativas relacionadas com os perigos naturais 

estão sobretudo relacionadas com alguns eventos perigosos ocorridos recentemente e 

que provocaram elevados danos e perdas, o que associado a um forte impacto púbico 

e nos meios de comunicação levou a uma maior atenção e exigência de segurança 

por parte da população (Mendes e Tavares, 2009).  

 

“O direito a uma maior segurança e melhor qualidade do ambiente é uma crescente 

expectativa das populações, pelo que, nas áreas de risco, é necessário o 

conhecimento detalhado do funcionamento dos fenómenos perigosos e a avaliação 

das suas consequências potenciais, de modo a minimizar os prejuízos, através da 

recolocação das populações e atividades económicas, implementação de medidas de 

mitigação e uma correta gestão do território no que respeita às futuras intervenções 

humanas” (Zêzere et al., 2006:2). 

 

O Hyogo Framework for Action 2005-2015, promovido pela UNISDR, apresenta três 

objetivos essenciais para a diminuição da vulnerabilidade e construção de resiliência 

das nações e comunidades aos desastres: integração da redução do risco de 

desastres no planeamento e nas políticas de desenvolvimento sustentável; 

desenvolvimento e fortalecimento das instituições, dos mecanismos e capacidades; e 

a incorporação sistemática das abordagens de redução do risco na implementação 

dos programas de prevenção, resposta e recuperação de emergência (UN/ISDR, 

2007). A nível nacional, destaca-se o PNPOT por ser o primeiro instrumento de 

ordenamento do território a atribuir a devida importância à prevenção e gestão dos 

riscos, considerando que a mesma deve ser uma componente obrigatória em todos os 

instrumentos de gestão territorial (PNPOT, 2007).  
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Com vista à avaliação da vulnerabilidade e apostando na prevenção enquanto 

princípio fundamental de atuação das entidades responsáveis em matéria de riscos, é 

necessário recorrer a informação qualificada, georreferenciada e permanentemente 

atualizada, organizada em sistemas informáticos de apoio à decisão (Julião et al., 

2009). É aqui que os SIG desempenham um papel fundamental na análise dos riscos 

e gestão de emergência, pois as suas ferramentas podem ser totalmente exploradas 

desde a recolha de dados até à representação cartográfica e tomadas de decisão. A 

integração da informação aos vários níveis de planeamento e ordenamento; a criação 

de um SIG de base municipal para levantamento, monitorização e validação dos 

dados sobre os riscos, são algumas das vantagens da sua utilização (Julião et al., 

2009), para além de possibilitar a variação dos parâmetros de análise, de forma 

simples e a qualquer momento, produzindo cenários alternativos num determinado 

contexto espacial. Como muitos dos problemas de planeamento e gestão do território 

são de multicritério, numa realidade com uma multiplicidade de atributos o uso das 

técnicas em SIG adequa-se à análise dos problemas. 

 

 

1.2  Tsunamis 

 

A palavra tsunami tem origem japonesa e resulta da combinação dos caracteres “tsu” 

(porto) e “nami” (onda), o que significa “onda de porto”. Os tsunamis são eventos 

raros, compostos por uma série de ondas de comprimento e período longos, 

geralmente desencadeados por sismos de elevada magnitude com epicentro no 

oceano, erupções vulcânicas submarinas, ou pelo deslocamento e imersão de grandes 

massas sólidas que provocam um súbito deslocamento vertical de uma coluna de 

água do oceano (IOC, 2013; ITIC, 2013; NOAA Tsunami, 2013). A baixa frequência 

deste tipo de ocorrências transmite a falsa impressão de que este desastre natural 

pode ser ignorado no que concerne à gestão do território. No entanto, o Tsunami de 

2011 de Tohoku (Japão), que originou cerca de 20 000 mortos (Santos e Zêzere, 

2012), é um dos exemplos das consequências catastróficas que estes eventos podem 

gerar. Os danos e destruição provocados são resultado direto de três fatores: 

inundação, impacto das ondas nas estruturas, e erosão (IOC, 2013). 

 

Em oceano aberto, as ondas de tsunami movem-se de forma muito rápida (podendo 

atingir velocidades entre 500 a 1 000 km/h), com uma altura de cerca de 1 metro (IOC, 
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2013). A aproximação do tsunami à costa e a consequente diminuição da 

profundidade de água leva a que a velocidade de deslocação das ondas diminua 

consideravelmente originando uma diminuição no espaçamento e um aumento da 

altura das mesmas (IOC, 2013). À distância horizontal entre a linha de costa e o nível 

máximo de penetração do tsunami em terra é dado o nome de “inundação” - área de 

análise nesta dissertação -, ao passo que a diferença vertical entre o nível médio do 

mar e o nível máximo atingido em terra pelo tsunami é designada de “run-up” (Fig. 

1.2), sendo esta apenas medida quando existem claras evidências do limite de 

inundação na costa (IOC, 2013). 

 

Figura 1.2 – Esquema da formação e progressão de ondas de tsunami. 

 

 

1.3  Conceitos e definições 

 

Apesar da importância e interesse existente em torno do conceito de vulnerabilidade, 

não existe uma definição clara e consensual da mesma, encontrando-se na literatura 

diferentes abordagens e modelos conceptuais, que dependem da orientação e 

perspetiva da investigação.  

 

No sentido mais básico, o termo vulnerabilidade transmite a ideia de suscetibilidade a 

perdas ou danos, mas ainda existe muito debate em torno de como caracterizar a 

vulnerabilidade na teoria e na prática (Eakin e Luers, 2006). A partir dos anos 1940 a 

vulnerabilidade foi vista como uma condição pré-existente associada a um potencial de 

exposição a um perigo (vulnerabilidade biofísica). Mais tarde, durante a década de 

1970, propôs-se a sua definição como uma condição social predispondo algum tipo de 

resposta de uma comunidade a uma ameaça (vulnerabilidade social) (Cutter, 1996; 
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Cutter et al., 2009). Para Cutter (1996), a vulnerabilidade deve ser analisada através 

da união entre ambas as vulnerabilidades (sociais e biofísicas) que afetam os 

territórios. De acordo com Cutter et al. (2003), a vulnerabilidade, de uma forma geral, 

diz respeito ao potencial de perda, variando geograficamente, ao longo do tempo e do 

espaço, e entre diferentes grupos sociais.  

Segundo Wisner et al. (2004), a vulnerabilidade compreende as características de uma 

pessoa ou comunidade que influenciam a sua capacidade para antecipar, lidar, resistir 

e recuperar do impacto de um perigo natural. Envolve a combinação de fatores que 

determinam o grau em que a vida, meios de subsistência, propriedades e outros bens 

são postos em risco por um evento (ou série de eventos) discreto e identificável na 

natureza e na sociedade. Para Larsen et al. (2008), a vulnerabilidade emerge da 

posição de um indivíduo ou comunidade (segundo diversos aspetos sociais, 

económicos e ambientais), num amplo sistema de ambiente humano, sendo definida 

como a presença combinada de um grupo vulnerável, um perigo e um fator causal 

(fator que conduz a um resultado prejudicial ou a um aumento da probabilidade de 

ocorrência do mesmo). 

 

De acordo com a definição apresentada pela UNISDR (The United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction), o conceito de vulnerabilidade é definido como o conjunto de 

condições determinadas por fatores ou processos físicos, sociais, económicos e 

ambientais que aumentam a suscetibilidade de uma comunidade ao impacto dos 

perigos (UN/ISDR, 2004). Esta diversidade de definições apresentada evidencia uma 

notória evolução em termos de abrangência e complexidade quanto aos fatores de 

influência da vulnerabilidade, dificultando a existência de uma definição precisa e 

consensual. Isso mesmo encontra-se representado na figura 1.3 onde a partir de uma 

definição inicial centrada na relação direta com o perigo se chegou a um conceito de 

vulnerabilidade multi-dimensional.  
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Figura 1.3 – Evolução e abrangência do conceito de vulnerabilidade 

 

Tendo em conta as definições de vulnerabilidade existentes, a sua avaliação deve 

compreender a identificação e descrição das áreas geográficas potencialmente 

afetáveis, os prejuízos humanos, económicos e ambientais, assim como a capacidade 

da comunidade em antecipar, resistir e recuperar dos danos provocados (Birkmann, 

2006a). Em suma, deve examinar quem e o que está vulnerável, e as razões dessa 

vulnerabilidade. Birkmann (2006a) considera que a capacidade de medir a 

vulnerabilidade é cada vez mais vista como um passo fundamental para uma redução 

eficaz do risco, classificando-a como uma tarefa crucial se considerarmos a ciência 

como uma importante ajuda e apoio na transição para um mundo mais sustentável. Ao 

invés de definir os desastres principalmente como ocorrências físicas que exigem, na 

sua maioria, soluções tecnológicas, estes devem ser vistos como um resultado da 

interação complexa entre um evento físico potencialmente danoso e a vulnerabilidade 

de uma sociedade, das suas infraestruturas, economia e ambiente, que são 

determinadas pelo comportamento humano (Birkmann, 2006a).  

 

De acordo com a abordagem holística de Cardona e Barbat (2000) Apud Birkmann 

(2006a), a avaliação da vulnerabilidade deve levar em linha de conta vários aspetos e 

dimensões de análise que são caracterizados por três fatores: exposição e 

suscetibilidade física; fragilidades sociais e económicas; e ausência de resiliência ou 

capacidade de suporte. Por resiliência entende-se a “a capacidade de um sistema, 

comunidade ou sociedade potencialmente exposta a perigos, de se adaptar, resistindo 

ou mudando, a fim de alcançar e manter um nível aceitável de estrutura e 
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funcionamento” (UN/ISDR, 2004:6). Já a capacidade de suporte corresponde aos 

“meios pelos quais uma comunidade ou organização utiliza todos os recursos e 

capacidades disponíveis para enfrentar as consequências adversas que podem levar a 

um desastre” (UN/ISDR, 2004:2) 

 

Tendo em conta que a análise desta dissertação incide no centro urbano da cidade de 

Setúbal (escala micro) e face à dificuldade de obtenção de dados essenciais 

principalmente para a avaliação da componente social e económica da vulnerabilidade 

(de acordo com a definição apresentada pela UN/ISDR, 2004) ao nível da subsecção 

estatística, optou-se por não avaliar todas as dimensões da vulnerabilidade - para uma 

eventual avaliação da vulnerabilidade social o ideal seria recorrer a indicadores à 

escala local (município e freguesia), como é exemplo a metodologia sugerida por 

Mendes et al. (2011). Assim, decidiu-se, nesta dissertação, avaliar a vulnerabilidade 

em termos do potencial de dano nas infraestruturas físicas, o que segundo a 

abordagem de Cardona e Barbat (2000) Apud Birkmann (2006a), corresponde ao fator 

referente à exposição e suscetibilidade física (Fig. 1.4). 

 

 

Figura 1.4 – Abordagem de Cardona e Barbat (2000) para avaliação da vulnerabilidade 
e risco aos perigos. Adaptado de Birkmann (2006a) 
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Mais concretamente, o objeto de análise centra-se nos edifícios e infraestruturas 

críticas e de resposta de emergência no período pós-desastre, pois a sua destruição 

pode causar graves impactos diretos e indiretos numa comunidade (Pine, 2009). 

 

Uma vez que existe uma grande diversidade de conceitos e definições relativos à 

temática dos perigos, esta dissertação tem por base as definições do Guia 

Metodológico para a Criação de Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de 

Sistemas de Informação Geográfica de Base Municipal (Julião et al., 2009), por se 

tratar de um documento de cariz oficial e de âmbito municipal. Desta forma, seguem-

se as definições aí constantes:  

 Perigo – “Processo (ou ação) natural, tecnológico ou misto suscetível de 

 produzir perdas e danos identificados”. 

 Suscetibilidade – “Incidência espacial do perigo. Representa a propensão para 

 uma área ser afetada por um determinado perigo, em tempo indeterminado, 

 sendo  avaliada através dos fatores de predisposição para a ocorrência dos 

 processos ou ações, não contemplando o seu período de retorno ou a 

 probabilidade de ocorrência”. 

 Exposição – “População, propriedades, estruturas, infraestruturas, atividades 

 económicas, etc., expostos (potencialmente afetáveis) a um processo perigoso 

 natural, tecnológico ou misto, num determinado território”. 

 Elementos expostos vitais – “Conjunto de elementos expostos de importância 

 vital e  estratégica, fundamentais para a resposta à emergência (rede 

 hospitalar e de saúde, rede escolar, quartéis de bombeiros e instalações 

 de outros agentes de proteção civil  e autoridades civis e militares) e de suporte 

 básico às populações (origens e redes principais de abastecimento de água, 

 rede elétrica, centrais e retransmissores de telecomunicações)”. 

 Vulnerabilidade – “Grau de perda de um elemento ou conjunto de elementos 

 expostos, em resultado da ocorrência de um processo (ou ação) natural, 

 tecnológico ou misto de determinada severidade. Expressa numa escala de 0 

 (sem perda) a 1 (perda total). Reporta-se aos elementos expostos. Pressupõe 

 a definição de funções ou matrizes de vulnerabilidade reportadas ao leque 

 de severidades de cada perigo”. 
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 Risco – “Probabilidade de ocorrência de um processo (ou ação) perigoso e 

 respetiva estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens ou 

 ambiente, expressas em danos corporais e/ou prejuízos materiais e 

 funcionais, diretos ou indiretos”. 

 

 

1.4  Objetivos e Perguntas Investigativas  

   

O principal objetivo desta dissertação é aplicar ao contexto do centro urbano da cidade 

de Setúbal uma metodologia de avaliação da exposição e vulnerabilidade para ulterior 

aplicação na gestão do risco. A escolha desta área decorre essencialmente de três 

fatores principais: o facto do seu centro urbano ser densamente povoado e apresentar 

cotas muitas baixas, inferiores a 4 m (Santos e Koshimura, 2013a); a presença de 

diversas infraestruturas industriais e portuárias de relevante importância para a 

economia local e nacional; e a existência de infraestruturas e equipamentos sensíveis 

e vitais para o normal funcionamento societal. De acordo com Santos e Koshimura 

(2013a), Setúbal encontra-se numa situação de perigosidade moderada de tsunami, 

com base no tempo de percurso e altura da água. 

 

Apesar da noção geral de avaliação da vulnerabilidade englobar os aspetos sociais, 

físicos, ambientais e económicos (UN/ISDR, 2004), esta análise irá focar-se na 

vulnerabilidade estrutural dos edifícios. Para tal, irá considerar-se a área inundada por 

um tsunami idêntico ao de 1 de Novembro de 1755, utilizando os cálculos efetuados 

por Santos e Koshimura (2013a). Em suma, pretende-se analisar e comparar algumas 

das metodologias de avaliação da vulnerabilidade a tsunamis existentes por forma a 

servir como ponto de partida para a criação de uma metodologia de âmbito municipal 

adaptada para as características das áreas costeiras de Portugal continental. Desta 

forma, a presente dissertação tem por base as seguintes perguntas investigativas: 

 

- Quais os parâmetros com maior influência na variação da vulnerabilidade 

estrutural dos edifícios, em caso de tsunami? 

 - Quais as infraestruturas de maior vulnerabilidade, em caso de tsunami, na 

 área costeira da cidade de Setúbal? 
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- De que forma um tsunami com características similares ao de 1755 afetaria 

os equipamentos e serviços essenciais para o normal funcionamento societal 

da cidade de Setúbal? 

 

A cartografia resultante constituirá não só um contributo importante para o 

Ordenamento do Território ao nível local e regional, mas também um instrumento 

fundamental na minimização do risco (ao nível económico, das infraestruturas e da 

população) e na melhoria do nível de preparação da sociedade e das estruturas de 

proteção civil para situações de emergência. Os resultados obtidos servem, desta 

forma, de auxílio para as estratégias de desenvolvimento municipal que devem ter em 

conta a perigosidade natural, a vulnerabilidade e a exposição social e das 

comunidades, de forma a promover uma diferenciada valorização do território 

(Tavares, 2010).  

 

 

1.5  Organização e Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação encontra-se organizada em três etapas essenciais: a primeira 

consiste na recolha bibliográfica, cartográfica e de dados de campo para definição da 

metodologia e parâmetros de vulnerabilidade a avaliar; de seguida, e através de 

trabalho de campo e gabinete aplica-se a metodologia definida preenchendo-se uma 

matriz de avaliação e calculando-se os índices compósitos de vulnerabilidade; por fim, 

a última fase reside na produção de cartografia final de vulnerabilidade e análise dos 

resultados para eventuais recomendações a nível de planeamento e gestão de 

emergência (Fig. 1.5). 
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Figura 1.5 – Esquema estrutural da dissertação 

 

A estrutura é composta por seis capítulos. O primeiro destina-se à apresentação do 

tema de estudo, definição dos conceitos, objetivos e metodologia a utilizar. O capítulo 

dois engloba o enquadramento histórico e geográfico, assim como uma caracterização 

física e socioeconómica da área de estudo. No capítulo seguinte apresentam-se as 

metodologias utilizadas, descrevendo-se as características das mesmas e a 

importância da análise multicritério em estudos deste género. A aquisição e tratamento 

da informação, o trabalho de campo e dados recolhidos são descritos no capítulo 

quatro. O capítulo cinco é destinado à apresentação dos resultados dos índices 

compósitos de vulnerabilidade. Por fim, no sexto e último capítulo é efetuada uma 

avaliação e comparação das metodologias utilizadas, analisando os diferentes 

resultados, assim como as limitações encontradas e sugestão de eventuais melhorias 

para aplicação da metodologia em território nacional. 
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2. Enquadramento 

 

 

2.1  Enquadramento histórico 

 

O sismo e tsunami de 1 de Novembro de 1755 é um dos eventos mais catastróficos 

que ocorreram em Portugal, Espanha e Marrocos, causando elevados danos e 

bastantes vítimas mortais (Santos et al., 2009). Estima-se que a magnitude do sismo 

seja de 8.7, com origem no Banco de Gorringe, localizado a Sudoeste do Cabo de S. 

Vicente (Santos et al., 2009). A hora mais provável do sismo foi cerca das 10:15 – 

10:16 (UTC) (Santos et al., 2011). De acordo com relatos históricos, as ondas do 

tsunami cruzaram o Oceano Atlântico, chegando a atingir os arquipélagos da Madeira 

e Açores e as Caraíbas (Santos et al., 2009) 

 

Em Portugal, a análise das alturas máximas do tsunami está muito dependente dos 

relatos históricos existentes, que constituem a única fonte de informação disponível. 

De acordo com Santos e Koshimura (2013b), que apresenta alguns dos relatos 

históricos mais importantes, o tsunami atingiu valores extremos de altura em Sagres 

(mais de 50 m). Tendo em conta que os locais referidos nos mesmos não foram 

estudados nem validados por especialistas e que não existe informação sobre a forma 

como foi determinada a altura máxima do tsunami, Santos et al. (2011) alerta para o 

facto de que estes valores devem ser considerados com algum cuidado e que em 

muitos casos podem estar exagerados.  

 

Em Setúbal, os relatos apontam para a existência de três ondas com alturas de 6 a 

17.5 m, que entraram pela cidade inundando até uma distância de 750 m, provocando 

muito provavelmente mais de 2 000 mortes (Santos e Koshimura, 2013a). Ainda 

segundo documentos históricos, o mar entrou pela cidade com tamanha fúria que 

derrubou a antiga muralha assim como muitos edifícios, tendo a maior destruição 

ocorrido nos bairros do Troino e das Fontaínhas (Santos e Koshimura, 2013a) (Fig. 

2.1). 
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Figura 2.1 – Localização dos bairros de Setúbal mais destruídos pelo tsunami de 1755.  

 

Durante o século XIX e início do século XX, assistiu-se a um forte desenvolvimento 

socioeconómico que transformou a então vila de Setúbal num dos principais centros 

económicos do País, com destaque para a sua importância comercial e industrial (CM 

Setúbal, 2013) 

 

Beneficiando da sua localização privilegiada face ao estuário do Sado, principal 

elemento estruturante da fixação humana e desenvolvimento deste território, o 

crescimento inicial da povoação está diretamente relacionado com a exploração dos 

recursos marinhos e com o comércio de exportação de sal (Santos, 2005). A partir dos 

anos 1930, com a construção de um porto comercial de grande envergadura e uma via 

ferroviária adjacente, assistiu-se à implantação de diversas unidades industriais e de 

armazenagem, com condições privilegiadas para a descarga de pescado, contentores 

e veículos automóveis (Santos, 2005). Este conjunto de infraestruturas, implantadas 

sobre um aterro que veio acrescentar cerca de 400 metros de terreno à cidade 

relativamente à margem medieval do rio Sado, estabeleceu uma clara diferenciação 

entre a cidade histórica e as atividades comerciais e industriais, funcionando a avenida 

Luísa Todi como eixo de transição entre as duas (Santos, 2005). Até cerca de 1960, a 

zona urbana terminava onde hoje se encontra o Estádio do Bonfim, começando a 

partir daí a área rural (Fig. 2.1) (CM Setúbal, 2013). Com a construção da ponte 25 de 

Abril, que veio facilitar a mobilidade e comunicação entre Lisboa e Setúbal, associada 
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ao intenso êxodo rural e à melhoria das acessibilidades rodoferroviárias, observou-se 

um forte crescimento urbano (em redor da antiga cidade) e industrial (ao longo das 

margens do Sado), centralizando as atividades económicas da cidade em torno da 

indústria (Goes, 2012). 

 

 

2.2  Enquadramento geográfico 

 

Em termos administrativos, o concelho de Setúbal tem função de capital de distrito e 

pertence à região de Lisboa (NUT II), sub-região da Península de Setúbal (NUT III), 

sendo delimitado a Oeste pelo município de Sesimbra, a Noroeste pelo município do 

Barreiro, a Norte e Nordeste pelo município de Palmela, e a Sul e Sudoeste pelo 

estuário do Sado. O município é dividido em 8 freguesias (São Lourenço; São Simão; 

Nossa Senhora da Anunciada; São Julião; Santa Maria da Graça; São Sebastião; 

Sado; e Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra) (Fig. 2.2), que apresentam, no seu 

conjunto, características urbano-rurais. (CM Setúbal, 2013).  

 

 

Figura 2.2 – Enquadramento geográfico de Setúbal. a) NUT II – Lisboa; b) NUT III – Península 

de Setúbal; c) Freguesias do município de Setúbal.   
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Em termos geográficos, Setúbal assume um posicionamento estratégico de 

polarização regional, estendendo-se para Sul até ao distrito de Évora (para o qual 

muito contribuiu a capacidade de comunicação e transporte do rio Sado). As 

excelentes acessibilidades que detém nos vários modos de transporte (rodoviário, 

ferroviário e marítimo) e a sua proximidade a Lisboa permitiram a existência de uma 

ligação vantajosa com os principais centros urbanos do país assim como integrar-se 

nas mais importantes rotas marítimas internacionais (CM Setúbal, 2013). Graças a 

este posicionamento, Setúbal apresenta-se como um dos principais centros urbanos 

da Área Metropolitana de Lisboa, quer do ponto de vista populacional, quer funcional 

(CCDR/LVT, 2010). 

 

Com base nos resultados de modelação numérica de tsunami para Setúbal produzidos 

por Santos e Koshimura (2013a) e para efeitos de enquadramento e caracterização 

selecionou-se como área de estudo as subsecções urbanas da área costeira da 

cidade atingidas pela inundação. No total foram consideradas 66 subsecções 

estatísticas, correspondentes a uma área de aproximadamente 1,1 km² (Fig. 2.3). 

Limitada a Norte pelo centro histórico da cidade e a Sul pelo estuário do Sado, a área 

de estudo abrange as freguesias de Nossa Senhora da Anunciada, Santa Maria da 

Graça, São Julião e São Sebastião.  

 

 

Figura 2.3 – Área de estudo, delimitada pelas subsecções estatísticas. 

 

De referir que a área de estudo definida não coincide exatamente com os pixéis do 

modelo de inundação devido à utilização das subsecções estatísticas como escala de 

análise para caracterização da área de estudo. 
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2.3  Caracterização física 

 

Através de informação altimétrica obtida por trabalho de campo com GPS (dados 

cedidos por Ângela Santos) e com recurso ao software SIG ArcGIS 10 procedeu-se à 

elaboração de um modelo numérico de elevação de forma a efetuar uma 

caracterização física mais pormenorizada da área de estudo.  

 

O centro urbano de Setúbal localiza-se sobre uma planície aluvionar bastante plana e 

virada a Sul, com presença de solos bastante férteis (Goes, 2012). O relevo da área 

de estudo é muito suave, com uma altitude entre 3 a 4m na grande maioria da área. 

As áreas com altitude inferior a 2m localizam-se em redor das docas e do areal 

localizado a Sudoeste da área de estudo. Apesar de se observarem valores de altitude 

superiores a 10m estes correspondem a pequenos setores localizados a Noroeste e 

Nordeste da área de estudo (Fig. 2.4). A linha de costa encontra-se totalmente 

artificializada e moldada em torno do aterro acrescentado sobre o estuário do Sado, 

sendo formada quase na sua totalidade por um “paredão” de cimento e betão.  

 

 

Figura 2.4 – Hipsometria.  

 

A análise dos declives da área de estudo (Fig. 2.5) realça as características de área 

plana e com declives muito suaves (a esmagadora maioria da área apresenta valores 

de declive inferiores a 2 graus). Sobressaem novamente pequenas áreas nos setores 

Noroeste e Nordeste, onde se observam valores de declive superiores a 30 graus. A 

existência desta gama de valores deve-se, tal como exposto acima, à utilização das 

subsecções estatísticas como escala de análise para caracterização da área de 

estudo, englobando desta forma áreas não inundadas pela modelação de tsunami. 
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Desta forma, e devido à dimensão de algumas subsecções estatísticas, são incluídas 

pequenas áreas com fortes declives e altitudes mais elevadas apesar de não serem 

inundadas. 

 

 

Figura 2.5 – Declive (em graus). 

 

A geologia da área de estudo (Fig. 2.6) (LNEG - Carta Geológica de Portugal, 1994 – 

1:50 000) é representada, na sua grande maioria, por depósitos aluvionares e aterros 

(daí as baixas altitudes e declives suaves). Nas áreas onde se observaram valores 

mais elevados de altitude e declive estão representadas unidades compostas por 

areias, arenitos e argilitos (“MPUT” – Formações de Ulme e de Tomar indiferenciadas: 

areias, arenitos e argilitos). Observa-se também a presença, embora muito limitada, 

nas áreas limítrofes a Oeste e Noroeste, de materiais que representam os 

conglomerados de Comenda (“J3Cm”), assim como arenitos e calcoarenitos de Pinhel 

e Castelo de Palmela (“MPi”). 

 

 

Figura 2.6 – Unidades litológicas. LNEG, 1994. 
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A figura 2.7 apresenta as classes de ocupação e uso do solo presentes na área de 

estudo (adaptado da COS’07, IGP, 2007), observando-se uma predominância de dois 

tipos de classes: “Áreas portuárias” (cerca de 40% do total da área de estudo) e 

“Tecido urbano contínuo” (27%). Para além destas encontram-se também áreas 

correspondentes a “Indústria, comércio e equipamentos gerais” (1%); “Redes viárias e 

ferroviárias e espaços associados” (20%); “Áreas em construção” (1%); “Espaços 

verdes urbanos” (9%); “Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas 

históricas” (1%); e “Praias, dunas e areais” (1%). Este uso e ocupação do solo realça 

de forma significativa a existência de uma grande superfície artificializada (cerca de 

90%). De salientar que devido à escala de análise e para efeitos de visualização 

optou-se por utilizar cores diferentes na legenda das várias classes em relação ao 

definido pela COS’07. 

 

 

Figura 2.7 – Uso e ocupação do solo (Adaptado da COS07). IGP, 2007. 

 

 

2.4  Caracterização socioeconómica 

 

Em termos populacionais o município de Setúbal possuía, em 2011, um total de 

população residente de 121 185 habitantes, um aumento de cerca de 6% face aos 

números registados em 2001 (113 934) (INE, 2011) (Fig. 2.8). Até aos anos 1960, a 

população residente aumentou sobretudo com base no crescimento natural, 

acompanhando o desenvolvimento das indústrias conserveiras e do setor terciário, 

ligado ao comércio e transportes (Faria, 1981). A partir daí observa-se um forte 

crescimento populacional, ao qual está associado o forte desenvolvimento industrial. A 
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melhoria das acessibilidades, a proximidade com Lisboa, e sobretudo a implantação 

de indústria e necessidade de mão-de-obra levou à fixação de população oriunda do 

interior do país e também de ex-colónias portuguesas, desencadeando um forte 

movimento migratório (Faria, 1981). Destaca-se principalmente o período entre 1960 e 

1991 onde se registou um acentuado crescimento populacional de 56 344 para 104 

957 habitantes (aumento de 86%). 

 

Figura 2.8 – Evolução da população residente no concelho de Setúbal, 1864 – 2011 (INE). 

 

No que concerne à área de estudo o total de população residente é de 923 habitantes, 

o que equivale a aproximadamente 0,8% do total do concelho de Setúbal (INE, 2011). 

Destacam-se as subsecções da área centro/oeste e nordeste, existindo ainda assim 

diversas subsecções com valores muito baixos de população residente (Fig. 2.9). 

Estes valores justificam-se pelo facto de na maioria destas subsecções se 

desenvolverem atividades ligadas ao comércio e serviços, assim como com a 

existência de uma elevada concentração de população com forte flutuação diária.  
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Figura 2.9 – População residente, 2011 (INE). 

 

Quanto ao edificado, identificam-se 388 edifícios residenciais, dos quais 257 (66%) 

são exclusivamente residenciais, 79 (20%) são principalmente residenciais e 52 (14%) 

são principalmente não residenciais (INE, 2011). De salientar a existência de muitos 

outros edifícios, que por não terem qualquer função residencial não entram nestes 

dados. A maioria dos edifícios exclusivamente residenciais é representada por imóveis 

antigos e algo degradados localizados em pequenas artérias do centro histórico de 

Setúbal. Em termos de alojamentos, a sua distribuição ao longo da área de estudo 

(Anexo 2) acompanha o verificado com a população residente, registando-se a 

existência de 881 alojamentos, dos quais 333 encontram-se vagos (cerca de 38%) 

(INE, 2011). 

 

Se tivermos em linha de conta a população teoricamente mais vulnerável à ocorrência 

de perigos naturais, como seja, população idosa e jovem, constata-se que se trata de 

uma área potencialmente bastante vulnerável do ponto de vista social (pese embora a 

necessidade de mais indicadores para uma correta avaliação da mesma). Comprova-

se a existência de uma elevada representação de população envelhecida (Anexo 2 e 

3), sendo que do total de 923 habitantes, 291 (32%) têm mais de 64 anos. Para 

comprovar este facto calculou-se o índice de envelhecimento – relação entre a 

população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre 

o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 

0 aos 14 anos) (INE). O índice de envelhecimento para esta área é de 

aproximadamente 331, ao passo que o concelho de Setúbal apresenta um valor 

significativamente inferior (113) (INE, 2011). Observa-se também um considerável 
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número de população residente sem saber ler nem escrever, que corresponde a 43 

indivíduos (5%) (Fig. 2.10), superior ao valor para o município de Setúbal (4%) (INE, 

2011). 

 

 

Figura 2.10 – População residente sem saber ler nem escrever, 2011 (INE). 

 

Em termos de infraestruturas e equipamentos observa-se uma grande concentração 

na área central da área de estudo, podendo-se distinguir quatro setores dispostos de 

forma paralela em relação à linha de costa (Figura 2.11). O primeiro, junto à frente 

ribeirinha, onde se destacam as infraestruturas de apoio à atividade piscatória, ao 

comércio e às três docas aí presentes, existindo também alguns equipamentos 

desportivos e de lazer, assim como alguns espaços verdes. O segundo, entre a frente 

ribeirinha e a Av. Luísa Todi, em que se concentram as infraestruturas e equipamentos 

ligados à regulação do Porto de Setúbal, proteção civil, serviços de finanças, 

segurança social, jardim de infância, restauração e espaços noturnos. Verifica-se 

também nesta zona a presença de alguns edifícios com função residencial. O seguinte 

sector corresponde à Av. Luísa Todi, que consiste no principal eixo de circulação da 

cidade de Setúbal e que separa o centro histórico da frente ribeirinha, onde 

sobressaem claramente os espaços verdes. Por último, o centro histórico de Setúbal, 

que é um setor caracterizado pela grande concentração de edifícios principalmente 

residenciais nos quais, na grande maioria dos casos, o rés-do-chão se encontra 

destinado à restauração e comércio.  
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Figura 2.11 – Setores de infraestruturas e equipamentos. 

 

Relativamente à atividade económica da população residente (Fig. 2.12), predomina o 

setor terciário, destacando-se também uma subsecção a Sudoeste relacionada com a 

atividade piscatória (setor primário). No total da área de estudo, o setor terciário 

engloba cerca de 75% da população residente empregada, seguindo-se o setor 

secundário com 21% e finalmente o setor primário com 11% (INE, 2011). Observa-se 

também a existência de diversas subsecções estatísticas que não registam qualquer 

atividade, nomeadamente no setor Sudeste que corresponde a terminais do Porto de 

Setúbal e por essa razão não assinalam população residente. 

 

 

Figura 2.12 – Setor de atividade mais representativo da população residente, 2011 (INE). 

 

Em suma, a principal atividade económica da população residente desta área está 

ligada ao porto de Setúbal e à atividade piscatória. Esta última é, aliás, um dos 
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principais fatores de desenvolvimento e concentração de diversas atividades de 

restauração e comércio ligadas ao cluster do setor da pesca. De salientar também que 

a presença destas atividades está também relacionada com uma aposta desta área 

ribeirinha no sector do turismo, observando-se uma forte flutuação diária de 

população, especialmente no Verão, relacionada com a travessia fluvial para Tróia.  

 

O porto de Setúbal é um dos principais portos nacionais, apresentando boas 

condições naturais de acesso marítimo e de proteção ao longo de uma faixa de cerca 

de 12km (CM Setúbal, 2013). Tendo ganho destaque como porto industrial, com 

elevado tráfego de mercadorias nos terminais privativos, tem registado recentemente 

um aumento de tráfego de mercadorias nos terminais públicos, assumindo-se cada 

vez mais como um porto comercial e multifuncional, com capacidade de 

movimentação de carga geral (contentores, veículos automóveis e carga fracionada), 

granéis sólidos e líquidos (Santos, 2005; CM Setúbal, 2013). Dentro da área de estudo 

encontram-se os terminais multiusos zona 1 e 2. O primeiro está concessionado à 

Tersado e destina-se à movimentação de carga geral fracionada, carga que embarque 

e desembarque a rolar (ro-ro), granéis sólidos e contentores, dispondo de uma frente 

cais de 864 metros de comprimento com 5 postos de acostagem. O segundo está 

concessionado à Sadoport e movimenta carga geral fracionada, ro-ro (pesados) e 

contentores, com uma frente cais de 725 metros de comprimento e 4 postos de 

acostagem (Porto de Setúbal, 2013). 

Tendo em conta a presença de diversas infraestruturas e equipamentos sensíveis e 

vitais para o normal funcionamento societal, a área em foco representa um bom caso 

de estudo para avaliação da vulnerabilidade estrutural dos edifícios, decorrente de um 

tsunami com as características do originado pelo sismo de 1755. 
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3. Metodologia 

 

 

3.1  Apresentação de métodos e trabalhos anteriores 

 

A grande diversidade de definições existentes em torno do conceito de vulnerabilidade 

traduz-se também numa grande variedade de métodos e abordagens de avaliação, 

consoante as perspetivas de investigação. Birkmann (2005) sublinha que as 

metodologias devem ser simples, compreensíveis e aplicáveis a processos de tomada 

de decisão, encaixando-se no planeamento de emergência e nas estratégias de 

redução de riscos. A sua avaliação deve levar em linha de conta aspetos 

multidimensionais que incorporem características físicas, sociais, económicas e 

ambientais. 

 

Na Conferência Mundial sobre Redução de Desastres das Nações Unidas (UN/ISDR, 

2007), a comunidade internacional salientou a necessidade de promover metodologias 

estratégicas e sistemáticas através do conhecimento dos perigos e da vulnerabilidade 

física, social, económica e ambiental aos desastres que a maioria das sociedades 

enfrenta, e também do conhecimento das formas em que os perigos e as 

vulnerabilidades se alteram no curto e longo prazo. Neste contexto, considerou-se 

como atividade fundamental o desenvolvimento de indicadores de vulnerabilidade à 

escala nacional e sub-nacional, e a divulgação desses mesmos resultados aos 

decisores, ao público e às populações em risco. 

 

Os indicadores são medidas quantitativas destinadas a representar uma característica 

ou parâmetro de um sistema de interesse, usando um único valor. Apesar de reunirem 

força na bibliografia e da sua contínua utilização, apresentam algumas limitações: 

dificuldade de reduzir a complexidade de um fator ou processo de um sistema numa 

determinada variável ou conjunto de variáveis; ausência ou limitações na 

disponibilidade de dados; e dificuldade em comparar índices de vulnerabilidade em 

diferentes espaços geográficos e com diferentes metodologias de construção (Cutter 
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et al., 2009). A qualidade do indicador é determinada pela sua capacidade de 

descrever as características de um sistema que são fundamentais para a análise em 

questão, de acordo com o objetivo ou visão orientadora (Birkmann, 2006b). 

Taubenböck et al. (2008) sintetiza uma perspetiva holística sobre a vulnerabilidade 

num quadro de ação (Fig. 3.1) aplicável a vários sistemas (áreas urbanas, etc.), vários 

elementos ou atributos dentro de um sistema (edificado, população, etc.), várias 

escalas (local, regional, nacional, global) e vários perigos (sismos, tsunamis, 

tempestades, etc.). As diferentes componentes descritas sugerem a complexidade das 

interações dinâmicas e das interdependências que ocorrem num sistema no caso de 

um desastre, salientando a importância de abordagens científicas multidisciplinares na 

avaliação da vulnerabilidade e risco. O quadro apresenta um conjunto específico de 

indicadores mensuráveis que descrevem os diversos tipos de vulnerabilidade e risco, 

consoante o respetivo perigo, sistema, escala e momento temporal. 

 

 

Figura 3.1 – Quadro hierárquico que conceptualiza os termos perigo, vulnerabilidade e risco a 
fim de obter um conjunto de indicadores mensuráveis para um determinado sistema. Adaptado 

de Taubenböck et al. (2008).  

 

Sobretudo durante a última década, tem-se observado o desenvolvimento de 

metodologias SIG para avaliação da vulnerabilidade a diversos tipos de perigos 

naturais, entre os quais os tsunamis (Wood e Stein, 2001; Papathoma et al., 2003; 

Dall’Osso et al., 2006; Szlafsztein e Sterr, 2007; Kaplan et al., 2009; Nunes et al., 
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2009; Pendleton et al., 2010; Atillah et al., 2011; Valencia et al., 2011; Ismail et al., 

2012; Usha et al., 2012). A maioria das abordagens existentes assumiam que a 

vulnerabilidade seria uniforme em toda a área inundada; no entanto, Papathoma et al. 

(2003) mostram que a vulnerabilidade deve ser avaliada como uma componente 

dinâmica, variando no tempo e no espaço, e dependente de uma série de parâmetros. 

Estas conclusões resultam na criação de uma metodologia de avaliação da 

vulnerabilidade das áreas costeiras a tsunamis, designada por PTVA (“Papathoma 

Tsunami Vulnerability Assessment”) (Papathoma et al., 2003; Papathoma e Dominey-

Howes, 2003), revisto mais tarde por Dominey-Howes e Papathoma (2007) – PTVA 2, 

e Dall’Osso et al. (2009) – PTVA 3. Esta metodologia foi aplicada inicialmente na 

Grécia em 2003, testada posteriormente nos efeitos do tsunami no Oceano Índico em 

2004, e de seguida melhorada (PTVA-3) e aplicada em Sidnei, Austrália, em 2009. 

 

Os modelos PTVA e PTVA-2 baseiam-se em abordagens qualitativas e semi-

quantitativas (Valencia et al., 2011), simples de utilizar e flexíveis na medida em que 

podem ser aplicadas noutras áreas suscetíveis de ocorrência de tsunamis. Têm em 

consideração atributos representativos dos edifícios, população e uso do solo, 

agrupados em classes principais. A seleção destes indicadores assenta em trabalhos 

de campo pós-tsunami realizados por outros autores que examinaram o impacto das 

ondas e a importância das várias características dos edifícios na variação da 

vulnerabilidade. Depois de recolhidos, os dados são normalizados e é-lhes atribuído 

um coeficiente de ponderação tendo por base uma avaliação de especialistas e a 

possibilidade de aplicação de medidas de mitigação. Os dados são integrados em 

ambiente SIG o que permite a modificação e atualização dos parâmetros de forma a 

analisar a vulnerabilidade ao longo do tempo e do espaço. Estes dois modelos 

diferenciam-se apenas no conjunto de parâmetros utilizados. As desvantagens mais 

associadas a estes dois modelos prendem-se com o afastamento em relação à noção 

de perigo, uma vez que não é tida em conta qualquer referência à altura de inundação 

e qualquer outro aspeto físico que descreva o impacto do tsunami (Valencia et al., 

2011). 

 

O modelo PTVA-3 incide apenas na avaliação da vulnerabilidade estrutural dos 

edifícios. Tem em conta novas perceções apresentadas por diversos autores quanto à 

influência dos parâmetros na vulnerabilidade dos edifícios e, fundamentalmente, 

sugere a aplicação do processo de análise hierárquica para atribuição das 
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ponderações dos vários parâmetros, de forma a conferir um maior rigor a este 

processo. Os parâmetros são classificados quanto à sua influência na capacidade de 

proteção ou de produzir dano, sendo posteriormente integrados numa base de dados 

SIG para aplicação da análise multicritério. Segundo Tarbotton et al. (2012), este 

modelo é atualmente considerado como a melhor metodologia de avaliação da 

vulnerabilidade dos edifícios a tsunamis.  

 

Mais recentemente, Ismail et al. (2012) propuseram uma técnica de avaliação da 

vulnerabilidade a tsunamis estruturada em três níveis diferentes: classificação do 

impacto do tsunami; avaliação da vulnerabilidade física; e avaliação da vulnerabilidade 

estrutural. Para cada uma destas etapas é calculado um índice de vulnerabilidade em 

separado, à escala macro, local e micro, respetivamente. A vulnerabilidade física (PVI 

– Physical Vulnerability Index) é avaliada com base num conjunto de cinco parâmetros 

definidos pelas características geomorfológicas da área costeira. A avaliação da 

vulnerabilidade estrutural (SVI – Structural Vulnerability Index) baseia-se na 

abordagem proposta por Dall’Osso et al., 2009 – PTVA-3, com a introdução de 

pequenas alterações com base na área de estudo analisada. 

 

Tendo em conta as várias abordagens existentes optou-se por escolher como 

referência nesta dissertação o modelo PTVA-3 por várias razões: metodologia 

relativamente recente e atualizada quanto aos atributos considerados como 

influenciadores da vulnerabilidade estrutural dos edifícios; aplicação do método de 

análise hierárquica para ponderação dos vários atributos; aplicável à escala micro 

(centro urbano de Setúbal). Para além deste modelo irá aplicar-se também o índice de 

vulnerabilidade estrutural proposto por Ismail et al. (2012), doravante designado de 

“modelo B”, uma vez que é desenvolvido a partir do modelo PTVA-3 e dessa forma 

permite efetuar uma comparação salientando as vantagens e desvantagens das 

alterações produzidas neste último. Esta possibilidade de comparação entre os dois 

modelos torna-se de extrema importância se tivermos em conta um dos objetivos da 

presente dissertação: utilizar esta análise como ponto de partida para a criação de 

uma metodologia de avaliação da vulnerabilidade a tsunamis centrada nos municípios 

de Portugal continental.  
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3.2  Análise Multicritério em SIG e Processo de Análise Hierárquica (AHP – 

Analytic Hierarchy Process) 

 

De acordo com Malczewski (1999) Apud Rodrigues et al. (2002), a avaliação 

multicritério e os SIG podem beneficiar mutuamente de uma combinação entre as suas 

áreas de investigação. Enquanto a avaliação multicritério permite revelar as 

preferências dos decisores e incorporá-las em tomadas de decisão baseadas num 

SIG, estes oferecem capacidades únicas na automatização, gestão e análise de dados 

espaciais para a tomada de decisão, desempenhando um papel importante na análise 

de problemas de decisão multicritério (Rodrigues et al., 2002). Esta relação torna-se 

mais notória se tivermos em consideração a definição de SIG apresentada por 

Malczweski (2006), que o reconhece como um sistema de apoio à decisão que 

envolve a integração de dados referenciados espacialmente num ambiente de 

resolução de problemas. 

 

“A tomada de decisão de âmbito espacial e multicritério requer uma articulação entre 

os objetivos do ou dos decisores e a identificação dos atributos necessários na 

determinação do grau em que esses objectivos serão atingidos. Um atributo é utilizado 

na medida da performance em relação a um objectivo. Ao objectivo e aos respectivos 

atributos, por formarem uma estrutura hierárquica de critérios de avaliação para um 

determinado problema de decisão, devem ser atribuídos um peso, de forma a permitir 

quantificar a importância relativa de cada um em relação ao seu contributo na 

obtenção de um índice global” (Rodrigues et al., 2002:2). 

 

O processo de análise hierárquica é um método de suporte à tomada de decisão 

multicritério desenvolvido por Thomas Saaty a partir da década de 1970. Baseado na 

comparação entre pares de critérios, esta técnica depende de julgamentos de 

especialistas para derivar escalas prioritárias. As comparações são efetuadas usando 

uma escala de julgamentos absoluta que representa o quanto um elemento predomina 

em relação a um determinado atributo (Saaty, 2008). É utilizada uma estrutura 

hierárquica de vários níveis de objetivos, critérios, sub-critérios e alternativas, na qual 

a importância de cada critério (peso) é derivada utilizando um conjunto de 

comparações par a par. Caso estas não sejam perfeitamente compatíveis, o método 

fornece um mecanismo para melhorar a consistência das mesmas (Triantaphyllou e 
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Mann, 1995). Para Saaty (2008), o processo de análise hierárquica pode ser 

decomposto nas seguintes etapas: 

 

 - Definição do problema e identificação dos atributos relevantes; 

 - Estruturar a decisão de forma hierárquica desde o topo (objetivo de decisão), 

 seguindo para um nível intermédio onde estão os critérios dependentes, e 

 finalmente para o nível mais básico correspondente ao conjunto de 

 alternativas; 

 - Construção de um conjunto de matrizes de comparação par a par, em que 

 cada elemento no nível acima é usado para comparação no nível 

 imediatamente abaixo; 

 - Uso das prioridades obtidas a partir das comparações para ponderar as 

 prioridades  no nível imediatamente abaixo. Assim, para cada elemento no 

 nível abaixo é adicionado o peso dos valores ponderados de forma a  obter a 

 sua prioridade geral  ou global. 

  

Desta forma, uma decisão complexa é hierarquizada num conjunto de 

atributos/alternativas para os quais é construída uma matriz de comparação par a par, 

de forma a classificá-los por ordem de importância. Este processo foi aplicado nas 

duas metodologias utilizadas através do software M-Macbeth. 

 

O programa M-Macbeth, acrónimo de Measuring Attractiveness through a Category 

Based Evaluation Technique, é um software de apoio à análise multicritério 

desenvolvido no início da década de 1990 por C.A. Bana e Costa e por J.-C. Vansnick 

(Bana e Costa et al., 2012). A principal diferença entre o Macbeth e outras abordagens 

multicritério reside no facto de apenas necessitar de julgamentos qualitativos sobre a 

diferença de importância dos critérios de forma a quantificar e gerar coeficientes de 

ponderação para cada critério (Bana e Costa e Chagas, 2004; Bana e costa et al., 

2012). Estes julgamentos qualitativos são efetuados através de comparações entre 

pares de critérios (ou atributos), onde se avalia a diferença de importância de cada 

atributo em relação a cada um dos restantes, existindo sete categorias para 

classificação: “Extrema”; “Muito forte”; Forte”; “Moderada”; “Fraca”; “Muito fraca”; e 

“Sem diferença”. Assim que os julgamentos são efetuados através de uma matriz de 

comparação, é automaticamente verificada a consistência dos mesmos e no caso de 
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existirem incoerências são apresentadas sugestões para resolvê-las (alterando a 

relação de importância entre determinados pares de atributos). 

 

Com base neste software, o modelo PTVA-3 aplica o processo de análise hierárquica 

para determinação dos coeficientes de ponderação de cada parâmetro, sendo 

estabelecido um limite superior correspondente ao valor “100” e um limite inferior 

correspondente ao valor “0”. Para a componente “Bv”, as relações aplicadas entre 

pares de atributos podem ser consultadas no anexo 4, tendo a matriz de julgamentos 

produzido uma escala numérica com um determinado peso para cada parâmetro (Fig. 

3.2). Ao atributo “s” – número de pisos – foi atribuído o peso máximo (100), pois foi 

considerada uma diferença de importância nula entre este e o limite superior. 

 

 

Figura 3.2 – Matriz de julgamentos e escala de ponderações atribuídas aos parâmetros da 

variável “Bv” no modelo PTVA-3, através do programa M-Macbeth. 

 

Para a componente “Prot” efetuou-se o mesmo procedimento, com a explicação das 

relações atribuídas entre os vários parâmetros presente no anexo 5. Na figura 3.3 

pode-se observar os valores dos coeficientes de ponderação produzidos para esta 

componente. 
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Figura 3.3 – Matriz de julgamentos e escala de ponderações atribuídas aos parâmetros da 

variável “Prot” no modelo PTVA-3, através do programa M-Macbeth. 

 

 

3.3  Modelo PTVA-3 (Dall’Osso et al., 2009)  

 

Desenvolvido por Dall’Osso et al. (2009) para aplicação nas áreas urbanas costeiras, 

esta abordagem centra-se na vulnerabilidade estrutural, recolhendo dados ao nível 

dos edifícios e espaços envolventes, logo, tem a capacidade de avaliar a 

vulnerabilidade a uma alta escala de análise. Trata-se de um modelo determinístico 

que utiliza as características dos edifícios e espaços envolventes para determinar a 

vulnerabilidade em função da exposição e contacto prolongado com a inundação. 

 

O modelo PTVA-3 baseia-se em trabalhos de campo pós-tsunami para análise dos 

parâmetros com maior influência na variação da vulnerabilidade, atribuindo-se de 

seguida coeficientes de ponderação de acordo com a sua importância e calculando-se 

índices compósitos de vulnerabilidade. Estes atributos são recolhidos e classificados 

num intervalo de valores entre “-1” e “+1”, em que os valores positivos indicam um 

aumento da vulnerabilidade e os valores negativos uma diminuição da mesma (Anexo 

6 e 7). A utilização de valores positivos e negativos permite a expansão do score geral 

do edifício para um gama mais ampla de valores. Esta classificação baseia-se na 

abordagem usada por Cutter et al. (2003). Desta forma, um edifício com um score 

igual a “0” para cada atributo representa uma vulnerabilidade estrutural média. Uma 

vez que os atributos não têm todos a mesma importância na influência da 

vulnerabilidade e por forma a evitar avaliações subjetivas acerca da importância de 

cada um efetuou-se uma comparação entre pares de atributos, ou seja, comparando 

cada atributo com os restantes. Esta análise foi feita com recurso ao software M-

Macbeth, especialmente designado para análises multicritério e de tomada de decisão. 
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Como resultado, é calculado um índice de vulnerabilidade relativa para cada edifício 

(RVI – “Relative Vulnerability Index”) através da soma de pesos de dois elementos 

diferentes: a vulnerabilidade da capacidade de suporte da estrutura do edifício 

(associada à força hidrodinâmica do fluxo de água e à qual é designada de 

vulnerabilidade estrutural – SV); e a vulnerabilidade dos elementos do edifício 

relacionados com o seu contacto prolongado com a inundação (WV) (Fig. 3.4). 

 

 

Figura 3.4 – Esquema processual do modelo PTVA-3. 

 

 

 

3.3.1 Vulnerabilidade estrutural (SV)  

 

A vulnerabilidade estrutural do edifício é determinada por três componentes (Bv, Ex, 

Prot), às quais é atribuído um score normalizado resultante da classificação de 

diversos parâmetros e que varia entre 1 (vulnerabilidade mínima) e 5 (vulnerabilidade 
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máxima). Estes scores são posteriormente integrados numa equação com pesos 

iguais (1). 

 

                              (1) 

 

 

 

3.3.1.1 Estrutura do edifício (Bv) 

 

Número de pisos (s): edifícios com vários pisos têm necessidade de uma 

estrutura de suporte mais resistente que edifícios com um único piso, devido ao 

elevado peso que necessitam de suportar (Dall’Osso et al., 2009). 

 

Material e técnica de construção (m): de acordo com trabalhos de campo pós-

tsunami realizados por diversos autores, as estruturas mais resistentes são as 

construídas com betão armado, seguidas das estruturas de alvenaria e sendo 

as de madeira as mais vulneráveis (Dalrymple e Kriebel, 2005; Dominey-

Howes e Papathoma, 2007; Reese et al., 2007). 

 

Hidrodinâmica do rés-do-chão (g): após o tsunami do Oceano Índico de 2004 e 

de acordo com análises feitas aos edifícios na Tailândia, Dalrymple e Kriebel 

(2005) concluíram que os rés-do-chão abertos ou com bastantes janelas e 

portas diminuem o impacto das ondas, permitindo que a onda atravesse o 

mesmo. 

 

Fundações (f): fundações profundas conseguem resistir e suster de forma mais 

efetiva o impacto de uma onda nas paredes de um edifício (Dalrymple e 

Kriebel, 2005; Reese et al., 2007). 

 

Forma e orientação do edifício (so): após vários trabalhos de campo vários 

autores concluíram que edifícios com dimensões equivalentes (por exemplo, 

hexagonal, triangular, circular, etc.) sofrem menos danos que edifícios 

retangulares ou em forma de “L” e em que a fachada principal está orientada 

perpendicularmente à direção do fluxo (Dominey-Howes e Papathoma, 2007). 
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Objetos móveis (mo): durante a inundação, os objetos móveis (detritos, carros, 

barcos, etc.) são arrastados pelo fluxo de água e projectados contra os 

edifícios causando elevados danos estruturais (Dalrymple e Kriebel, 2005). 

 

Estado de preservação (pc): edifícios que se encontrem num estado muito 

degradado têm geralmente um maior potencial de sofrerem mais danos, 

principalmente se tiverem deformações estruturais (Dall’Osso et al., 2009). 

 

Após a classificação de todos estes atributos (num intervalo de valores entre -1 e +1) e 

depois de somar todos os scores dos mesmos com os respetivos pesos (com recurso 

ao software M-Macbeth) é efetuada uma normalização (dividindo cada peso pelo 

somatório de todos os pesos) de forma a manter o intervalo de valores entre -1 e +1 

(2). 

 

             
 

   
                                      

      

(2) 

 

 

3.3.1.2 Profundidade de inundação (Ex) 

 

A segunda variável do elemento referente à vulnerabilidade estrutural do edifício 

corresponde à exposição, que está relacionada com a profundidade de inundação no 

local em que o edifício está localizado. É expectável que o nível de dano estrutural 

aumente com a profundidade de inundação uma vez que a pressão aplicada ao 

edifício e a velocidade de fluxo são funções diretas da profundidade de inundação 

(Fritz et al., 2006). A classificação dos valores de profundidade de inundação e os 

scores atribuídos aos mesmos podem ser consultados no quadro 3.1.  

 

 

3.3.1.3 Grau de proteção (Prot) 

 

A última variável deste elemento corresponde ao fator de proteção do edifício, que 

engloba quatro parâmetros: 
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Ordem do edifício (Prot_br): trabalhos de campo pós-tsunami demonstraram 

que os edifícios situados em ruas localizadas longe da linha de costa eram um 

pouco protegidos mesmo quando os edifícios em frente deles colapsavam 

(Dominey-Howes e Papathoma, 2007; Reese et al., 2007). 

 

Elementos de proteção costeira (Prot_sw): Dalrymple e Kriebel (2005) 

concluíram que os danos provocados nos edifícios após o tsunami de 2004 na 

Tailândia eram significativamente inferiores em locais protegidos por esporões 

ou quebra-mares, e que a sua conceção era também importante. 

 

Barreiras naturais (Prot_nb): as barreiras naturais aparentam reduzir quer a 

velocidade quer a retenção de grandes objetos móveis pelo fluxo que poderiam 

danificar os edifícios (Olwig et al., 2007). 

 

Muros de proteção (Prot_w): muros particulares localizados em redor dos 

edifícios, mesmo que não tenham sido construídos especificamente este 

objetivo, proporcionam alguma proteção contra a inundação (Dominey-Howes 

e Papathoma, 2007). 

 

No caso desta variável, o intervalo de valores da classificação dos atributos varia entre 

0 (máxima proteção) e +1 (sem proteção) (ver tabela X em anexo), uma vez que a 

presença de meios de proteção apenas pode diminuir a vulnerabilidade média dos 

edifícios. Da mesma forma que para a variável “Bv”, foram calculados os coeficientes 

de peso e normalizados os valores dividindo cada peso pelo somatório de todos os 

pesos (3). 

 

              
 

   
                                                (3) 

 

 

3.3.2 Vulnerabilidade à intrusão de água (WV) 

 

A partir do momento em que seja inundado um piso de um edifício, todas as partes 

desse mesmo piso danificadas pela água necessitarão de reparação ou reconstrução. 

Desta forma, a vulnerabilidade global de um edifício em contacto com a água está 

claramente dependente do número de pisos que são inundados em cada edifício 
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(Dall’Osso et al., 2009). Para representar este elemento é atribuído um score que 

indica a percentagem de pisos inundados de um edifício, e que é dado pela seguinte 

equação (4): 

 

            
                         

                     
 (4) 

 

 

3.3.3 Índice de vulnerabilidade relativa (RVI) 

 

Para cálculo do índice de vulnerabilidade relativa são então combinados os dois 

elementos referentes à vulnerabilidade estrutural (SV) e à vulnerabilidade à intrusão 

de água (WV). Estes dois elementos são calculados em separado e com pesos 

diferentes uma vez que está comprovado que um edifício com uma estrutura frágil (isto 

é, com um número limitado de pisos, material de construção frágil, com fundações 

superficiais, estado de conservação muito degradado, entre outras características) 

pode sofrer danos extremos mesmo que esteja apenas parcialmente submerso, fruto 

da pressão hidrodinâmica do fluxo de água e do impacto de objetos móveis (Dalrymple 

e Kriebel, 2005), ao passo que um edifício com uma estrutura muito resistente (por 

exemplo, com um elevado número de pisos, com fundações profundas, material de 

construção reforçado) pode estar totalmente submerso e não sofrer quaisquer danos 

estruturais (Oliveri e Santoro, 2000). Desta forma, ao elemento “SV” é atribuída duas 

vezes mais importância (2/3) que ao elemento “WV” (1/3). 

 

Para se poderem integrar os vários elementos da equação final e uma vez que não se 

encontram normalizados na mesma gama de valores é necessário efetuar uma 

reclassificação para um intervalo de valores de 1 a 5. A aplicação da equação final 

(RVI) permite então uma classificação do grau de vulnerabilidade em cinco classes (1 

– Muito Baixa; 2 – Baixa; 3 – Média; 4 – Alta; 5 – Muito Alta) (Quadro 3.1).  
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Quadro 3.1 – Variáveis originais e normalizadas aplicadas no modelo PTVA-3 (Dall’Osso et al., 

2009). 

RVI = (2/3) * SV  +  (1/3) * WV 

RVI 1 - 1.8 1.8 - 2.6 2.6 - 3.4 3.4 - 4.2 4.2 – 5 

Descrição nível Muito Baixo Baixo Médio Elevado Muito 
Elevado 

 
SV = (Bv) * (Ex) * (Prot) 

SV (original) 1 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 - 125 

SV (reclassificado) 1 2 3 4 5 

Bv (original) -1 a -0.6 -0.6 a -0.2 -0.2 a +0.2 +0.2 a +0.6 +0.6 a +1 

Bv (reclassificado) 1 2 3 4 5 

Ex (original) 0 - 1m 1 - 2m 2 - 3m 3 - 4m > 4m 

Ex (reclassificado) 1 2 3 4 5 

Prot (original) 0 - 0.2 0.2 - 0.4 0.4 - 0.6 0.6 - 0.8 0.8 - 1 

Prot (reclassificado) 1 2 3 4 5 

 
WV = (nº de pisos inundados) / (nº total de pisos)  

WV (original) 0 - 0.2 0.2 - 0.4 0.4 - 0.6 0.6 - 0.8 0.8 - 1 

WV (reclassificado) 1 2 3 4 5 

 

 

3.4  Modelo B (Ismail et al., 2012)  

 

Aplicada à Península da Malásia, mais concretamente ao longo da costa Noroeste, 

esta metodologia de avaliação da vulnerabilidade a tsunami encontra-se estruturada 

em três etapas distintas com diferentes escalas de análise, em que cada etapa 

subsequente encontra-se condicionada pelos resultados da etapa anterior (Fig. 3.5): 
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Figura 3.5 – Esquema conceptual da metodologia usada por Ismail et al. (2012). 

 

1) Classificação do impacto de tsunami para vários cenários. Realizada à escala 

macro; 

Na etapa 1, que consiste numa abordagem à escala macro, são produzidos mapas de 

classificação de impacto do tsunami baseados em modelos da propagação para vários 

cenários, variando a fonte do tsunami. A classificação do impacto pode ser consultada 

no quadro 3.2. 

Quadro 3.2 – Classificação do impacto de tsunami no modelo B (Ismail et al., 2012). 

Classificação 
do impacto 

Muito baixo 
(1) 

Baixo 
(2) 

Moderado 
(3) 

Alto 
(4) 

Muito alto 
(5) 

Altura máxima  
do tsunami 

H ≤ 0.5m 0.5 < H ≤ 1m 1 < H ≤ 2m 2 < H ≤ 3m H > 3m 

 

2) Avaliação da vulnerabilidade física (PVI – “Physical Vulnerability Index”) para as 

áreas de maior impacto de tsunami obtidas na etapa 1. O cálculo deste índice (5) 

considera como parâmetros a geomorfologia (a), material geológico (b), declive 

(c), altura da onda (d) e distância à costa (e). Realizada à escala local; 

         √
           

 
 (5) 
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As áreas de maior impacto são selecionadas para a etapa 2, onde os valores de altura 

da inundação e distância de inundação são utilizados juntamente com parâmetros 

referentes à geomorfologia, material geológico e declive, para a obtenção do índice de 

vulnerabilidade física. Nesta etapa, os sectores classificados com um índice de 

vulnerabilidade elevado são selecionados para a aplicação do índice de 

vulnerabilidade estrutural, correspondente à terceira e última etapa. 

 

 

3) Avaliação da vulnerabilidade estrutural dos edifícios (SVI – “Structural Vulnerability 

Index”) localizados dentro das áreas com maior índice PVI indicado pela etapa 2. 

Realizada à escala micro. 

 

Analisado à escala micro, o cálculo do índice de vulnerabilidade estrutural baseia-se 

na metodologia proposta por Dall’Osso et al. (2009) – modelo PTVA-3. De seguida 

descrevem-se as principais alterações produzidas a este modelo: 

 

 - Exclusão do elemento referente à vulnerabilidade à intrusão de água (WV), 

 justificando os autores que esta abordagem foca-se apenas na vulnerabilidade 

 estrutural dos edifícios e não nos diferentes componentes dos edifícios 

 associados ao prolongado contacto com a água; 

 

 - Exclusão do parâmetro “presença de muros em redor dos edifícios”, referente 

 à variável “Prot” – grau de proteção. A eliminação deste parâmetro deve-

 se às características da área de aplicação, onde a maioria dos edifícios não 

 possui  qualquer muro em seu redor; 

 

 - Classificação de todos os parâmetros num intervalo de valores de 1 

 (vulnerabilidade mínima) a 5 (vulnerabilidade máxima), ao contrário da gama 

 de valores utilizada no modelo PTVA-3 (-1 a +1). Desta forma não é 

 necessária a normalização das variáveis para a posterior integração na 

 equação final; 

 

 - Alteração das classes de profundidade de inundação, referente à variável 

 “Ex”, passando a utilizar-se um valor máximo de 3 m ao invés dos 5 m  usados 

 no modelo PTVA-3. Esta alteração baseia-se no facto desta variável ser um 
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dos fatores que mais contribuem para o nível de danos provocado nos edifícios 

(Reese et al., 2007) e por essa razão foi adaptada para os valores obtidos na 

modelação do tsunami.  

 

Os coeficientes de ponderação utilizados são iguais aos considerados no modelo 

PTVA-3, excluindo-se apenas, como referido acima, o parâmetro referente aos muros 

em redor dos edifícios, ficando a equação do cálculo do grau de proteção da seguinte 

forma (6): 

 

             
 

   
                                      (6) 

 

Tendo em conta a área de estudo considerada na presente dissertação (centro urbano 

de Setúbal – escala micro), optou-se por aplicar apenas a etapa 3 da metodologia de 

Ismail et al. (2012) – modelo B, ou seja, o cálculo do índice de vulnerabilidade 

estrutural, possibilitando também desta forma uma comparação direta com os 

resultados obtidos com o modelo PTVA-3. Assim, o esquema processual do modelo B 

aplicado nesta dissertação encontra-se representado na figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Esquema processual do modelo B. 
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3.5  Aplicação Model Builder ArcGIS 10 

 

Com vista à operacionalização dos esquemas processuais representados nas figuras 

X e X, elaboraram-se duas ferramentas analíticas no Model Builder do ArcGIS 10. O 

Model Builder é uma aplicação que possibilita a criação, edição e gestão de modelos 

que contenham uma sequência com ferramentas de processamento em SIG. A 

construção destas ferramentas apresenta diversas vantagens, das quais sobressai 

claramente a eficiência e rentabilidade no tempo de execução dos modelos em 

situações onde é necessário aplicar a mesma rotina de tarefas. A aplicação destes 

modelos permite, desta forma, o uso de bases de dados diferentes (desde que 

possuam as mesmas variáveis de entrada) utilizando os mesmos procedimentos e 

ferramentas. No entanto, para além desta mais-valia, podem-se enumerar outras 

vantagens: 

 

 - Aplicação de uso fácil e intuitivo; 

 - Disponibilização a terceiros dos modelos utilizados; 

 - Possibilidade de criação e personalização das nossas próprias ferramentas; 

 - Esquematização da metodologia utilizada. 

  

Os dois modelos desenvolvidos no Model Builder englobam toda a fase de análise a 

partir da integração dos dados referentes à classificação dos parâmetros em campo 

até ao cálculo dos índices de vulnerabilidade relativa. Automatizam diversos processos 

entre os quais se podem salientar: transformação de estrutura vetorial para estrutura 

matricial de cada um dos parâmetros classificados; reclassificação dos valores de 

alguns parâmetros para uma escala de 1 a 5 (apenas para o caso do modelo PTVA-3); 

aplicação da análise multicritério através das equações de combinação dos diversos 

parâmetros e componentes com vista ao cálculo dos índices de vulnerabilidade finais. 

Estes modelos encontram-se esquematizados no anexo 8 e 9.  
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4. Dados 

 

4.1  Fontes cartográficas e aquisição da informação 

 

A aquisição da informação geográfica é uma das tarefas mais importantes em SIG, 

existindo diversos tipos de fontes e métodos para recolha e importação da mesma. De 

acordo com o tipo de fonte usada, os dados podem ser obtidos através de processos 

primários – quando adquiridos diretamente sobre o terreno -, ou através de processos 

secundários – recolhidos a partir de informação já cartografada (Longley et al., 2005). 

Nesta dissertação, a informação utilizada resulta dos dois tipos de processos de 

captura. A informação obtida diretamente sobre o terreno será analisada com mais 

pormenor no capítulo 4.3, ao passo que a informação cartográfica utilizada pode ser 

consultada na tabela 4.1. 

Quadro 4.1 – Fontes da informação geográfica. 

Tipo de 
informação 

Estrutura 
de dados 

Fonte da informação Autor / Data 
Escala ou 
Resolução 

Altimetria Vetorial 

Carta Militar de Portugal – série 
M888, folhas 454 e 455 

IGeoE, 1994 1:25 000 

Levantamento de campo com 
GPS 

Ângela Santos, 
2013 

- 

Geologia Vetorial 
Carta Geológica de Portugal – 

folhas 38B e 39A 
LNEG, 1994 1:50 000 

Uso e ocupação 
do solo 

Vetorial 
Carta de uso e ocupação do 

solo 
IGP, 2007 1:25 000 

Limites 
administrativos 

Vetorial CAOP DGT, 2013 1:25 000 

Subsecções 
estatísticas 

Vetorial BGRI INE, 2011 1:10 000 

Ortofotomapa Matricial World Imagery Map - ESRI 
DigitalGlobe 
(Microsoft), 
18/03/2011 

30 cm 

Modelo de 
inundação 

Matricial 
Tsunami hazards at Setubal 
urban area considering the 

1755 Lisbon Tsunami 

Santos e 
Koshimura, 

2013a 
10 m 
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Deste conjunto de fontes cartográficas realça-se o modelo numérico de simulação de 

tsunami para Setúbal, produzido por Santos e Koshimura (2013a) (Fig. 4.1), e que 

serve de base para todo o desenrolar da análise efetuada nesta dissertação.  

 

 

Figura 4.1 – Modelo numérico de simulação de inundação por tsunami em Setúbal (Santos e 

Koshimura, 2013a). 

 

Este modelo tem como referência um tsunami com as características do ocorrido em 1 

de Novembro de 1755 e tem em consideração o edificado existente como fator de 

atrito à inundação. A resolução é de 10m, o que significa que cada píxel abrange uma 

área de 100 m2. A resolução apresenta-se como um fator de extrema importância para 

a quantidade de edifícios afetados, pois essencialmente a Norte do setor central da 

área de estudo e devido à elevada densidade de edificado aí presente, uma pequena 

alteração do tamanho das células implica uma considerável variação no número de 

edifícios afetados. De uma forma geral, observa-se uma distância de inundação até 

400 m relativamente à linha de costa e alturas de inundação até 4 m, com os valores 

mais elevados a localizarem-se em redor das três docas e nos terminais do Porto de 

Setúbal, setor Este da área de estudo. A grande maioria da área apresenta valores de 

altura de inundação inferiores a 1 m (Santos e Koshimura, 2013a).  

 

A cartografia referente à altimetria, geologia, uso e ocupação do solo, e limites 

administrativos serviu fundamentalmente de apoio para o enquadramento e 

caracterização da área de estudo. As subsecções estatísticas da BGRI de 2011, para 

além de possibilitarem a delimitação de uma área de estudo e de fornecer indicadores 

de apoio para a caracterização da mesma, auxiliaram também a classificação de 

alguns parâmetros representativos dos edifícios. Esse apoio teve como base o 
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cruzamento da informação aí presente com a recolhida no campo. O ortofotomapa 

serviu de apoio para a identificação do edificado afetado pelo modelo de inundação, 

sendo este posteriormente validado com trabalho de campo. 

 

Os processos de aquisição, uniformização e estruturação de informação geográfica 

são etapas fundamentais para a criação de uma base de dados digital em SIG, tendo 

em conta as diferentes origens da informação e o objetivo de sobreposição e análise 

da mesma. Um dos procedimentos mais importantes reside na georreferenciação, 

elemento fundamental para qualquer informação que necessite ser trabalhada em SIG. 

Um sistema de referenciação geográfica determina a localização exata dos dados 

espaciais, através de coordenadas geográficas ou retangulares, dentro do globo 

terrestre. Apesar de não ter sido necessário georreferenciar qualquer informação, a 

mesma encontrava-se associada a diferentes sistemas de referenciação geográfica. 

Desta forma, e após a confirmação e definição do sistema de coordenadas de cada 

tema procedeu-se à transformação e uniformização da informação para um único 

sistema de coordenadas, de forma a justapor informação que originalmente 

encontrava-se em diferentes sistemas. Assim, e seguindo a recomendação da EUREF 

(European Reference Frame) e as indicações da Direção-Geral do Território, utilizou-

se o sistema PT-TM06/ETRS89. Trata-se de um sistema de referência terrestre 

europeu que tem como objetivo ligar convenientemente a rede portuguesa à rede 

europeia, substituindo por completo os sistemas anteriormente usados, que se 

consideram obsoletos. 

 

 

4.2  Tratamento de dados 

 

A partir das fontes cartográficas derivou-se informação para duas partes distintas 

desta dissertação: para o enquadramento e caracterização da área de estudo 

recorreu-se aos limites administrativos, subsecções estatísticas, modelo de inundação, 

altimetria, carta geológica e carta de uso e ocupação do solo; e para a aplicação da 

metodologia produziu-se um ficheiro de dados vetorial com a delineação do edificado 

afetado com base no modelo de inundação, ortofotomapa e trabalho de campo (Fig. 

4.2). A necessidade desta informação encontrar-se atualizada e de ser o mais fiável 

possível, levou à vectorização da mesma com base no ortofotomapa e no modelo de 

inundação, sendo esta posteriormente validada com trabalho de campo para ulterior 
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Figura 4.2 – Esquema das várias etapas de tratamento dos dados.
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avaliação da vulnerabilidade estrutural desses mesmos edifícios (Fig. 4.3).  

 

 

Figura 4.3 – Esquema conceptual da identificação dos edifícios para avaliação da 

vulnerabilidade. 

 

A escolha do ortofotomapa foi uma opção baseada essencialmente na rápida 

identificação dos edifícios através da sobreposição com o modelo de inundação, aliada 

à recente data (2011), resolução espacial (30cm) e disponibilização gratuita através do 

software SIG ArcGIS 10.  

 

A seleção dos edifícios assentou em duas condições essenciais: 1) Edifícios em 

contacto com a área inundada ou até uma distância de 10m (resolução do modelo); 2) 

não estando em contacto, encontrarem-se rodeados pela inundação. A identificação e 

validação dos edifícios no campo teve por base o nº de polícia e as características dos 

mesmos (essencialmente tipo de construção e número de pisos), sendo consideradas 

todas as construções fechadas, incluindo arrecadações e todo o tipo de anexos com 

dimensão superior a 9m2. Assim, foram produzidos dois temas referentes ao edificado 

(um para cada metodologia) onde cada edifício corresponde a um elemento 

cartográfico com informação alfanumérica associada. Para além do total de 

parâmetros considerados pela respetiva metodologia foram preenchidos os seguintes 

atributos: “ID”, “subsecção”; “cod_edif”; “designação” e “função” (Fig. 4.4). Estes 

campos foram criados com o objetivo de organizar e facilitar a classificação dos 

edifícios no campo assim como caracterizar as atividades existentes em cada um. 
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Figura 4.4 – Tabela de atributos com exemplo de edifícios classificados para a metodologia 

PTVA-3. 

Ao todo foram identificados 481 edifícios potencialmente atingidos por um tsunami 

com as características do ocorrido em 1755 (Fig. 4.5). Definidos e identificados os 

edifícios afetados procedeu-se ao preenchimento da informação alfanumérica 

associada a cada um através de matrizes de classificação dos parâmetros definidos 

pela metodologia, etapa descrita no capítulo seguinte. 

 

4.3  Trabalho de campo e classificação das matrizes 

 

A componente mais importante desta análise prende-se com a classificação dos 

parâmetros influenciadores da vulnerabilidade. Esta classificação, realizada 

individualmente para cada um dos 481 edifícios afetados, foi efetuada com recurso a 

fotointerpretação e trabalho de campo durante os meses de Junho e Julho de 2013. 

Como auxílio, foi utilizada informação existente na BGRI de 2011, que apesar de não 

especificar os dados para cada edifício disponibiliza os dados absolutos de uma 

subsecção estatística, fornecendo assim uma ajuda na classificação de alguns 

parâmetros. A classificação, como referido anteriormente, baseia-se na abordagem de 

Cutter et al. (2003). Desta forma, os parâmetros são classificados em cinco categorias, 

que variam de -1 a +1, onde os valores positivos indicam aumento da vulnerabilidade 

e os valores negativos diminuição da vulnerabilidade. Para os casos em que o efeito 

do parâmetro é ambíguo é atribuído o valor absoluto (0). No total foram classificados 

13 parâmetros, que se podem agrupar em 4 grupos: estrutura do edifício; profundidade 

de inundação; proteção do edifício; e intrusão de água. Tendo em conta que o modelo 

PTVA-3 utiliza o total de parâmetros referidos e que o modelo B utiliza este último 

como referência subtraindo alguns parâmetros e alterando a classificação dos 

mesmos, procedeu-se, em primeiro lugar, à classificação dos parâmetros da 

metodologia PTVA-3.  
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Figura 4.5 – Total de edifícios afetados pela inundação.
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4.3.1 Modelo PTVA-3 

 

4.3.1.1 Estrutura do edifício 

 

Este grupo de parâmetros, que dizem respeito às características estruturais dos 

edifícios, foi classificado na sua maioria através de trabalho de campo. A classificação 

varia de +1 a -1, exceto para o caso do parâmetro referente à presença de objetos 

móveis, o qual apenas influencia de forma positiva a variação do nível de 

vulnerabilidade (Quadro 4.2). 

 

Quadro 4.2 – Matriz de classificação dos parâmetros referentes à estrutura do edifício  

(Modelo PTVA-3). 

Contexto Estrutural do Edifício  

 (+1) (+0,75) (+0,5) (+0,25) (0) (-0,5) (-1) 

Nº de pisos R/c  R/c +1  R/C + 2 R/C +3 
R/C + 4 ou 

Sup 

Material de 
construção 

Madeira ou 
chapa 

metálica 
 

Adobe e 
alvenaria 

  
Cimento 
e betão 

Betão 
reforçado 

Hidrodinâmic
a do R/C 

Fechado  

Fechado ou 
com 

poucas 
janelas  

 
Com janelas e 

portas 

Aberto 
com 

montras 
Aberto 

Tipo de 
fundação 

Sem dados 
ou fundações 

superficiais 
   

Fundações 
intermédias 

 
Fundações 
profundas 

Forma e 
orientação 

Retangular 
com a 

fachada 
maior 

paralela à 
linha de 

costa 

   

Retangular 
com a fachada 

maior 
perpendicular 

à linha de 
costa 

 

Quadrada, 
circular ou 

com 
dimensões 

equivalentes 

Objetos 
móveis 

Existência de 
muitos 

objetos e 
com grande 
volumetria 

Existência 
de objetos 

com 
grande 

volumetria 

Existência 
de muitos 

objetos 
com 

limitada 
volumetria 

Existência 
de objetos 

com 
limitada 

volumetria 

Sem presença 
de objetos 

móveis 
  

Estado de 
conservação 

Muito 
degradado 

ou em ruína 
 Degradado  Razoável Bom Excelente 
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4.3.1.1.1 Número de pisos 

 

Classificado exclusivamente através de trabalho de campo, este parâmetro quantifica 

o número de pisos de um edifício, considerando que os níveis de vulnerabilidade geral 

aumentam para edifícios com menos de três pisos e diminuem nos casos de quatro ou 

mais pisos. Os edifícios com três pisos são considerados como ambíguos nesta 

classificação, não influenciando a variação da vulnerabilidade (Quadro 4.3). 

 

Quadro 4.3 – Exemplo de edifícios classificados para o parâmetro “número de pisos” (Modelo 

PTVA-3). 

Classificação  (+1)  (+0,5)  (0)  (-0,5)  (-1)  

Exemplo 

     
 

A representação deste parâmetro na área de estudo (Fig. 4.6) mostra uma forte 

presença de edifícios com um ou dois pisos (69 % do total), essencialmente junto à 

frente ribeirinha e no setor este da área de estudo, zonas onde não se verifica a 

presença de edifícios de função residencial. São sobretudo edifícios de apoio às docas 

e às atividades piscatória e industrial. Seguem-se os edifícios com três pisos (20%), 

quatro pisos (8%), e finalmente com cinco ou mais pisos apenas foram classificados 

14 edifícios (3%), estes com função maioritariamente residencial. 

 

 

Figura 4.6 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “número de pisos” (Modelo PTVA-3). 
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4.3.1.1.2 Material de construção 

 

Tal como para o parâmetro anterior, o “material de construção” foi também classificado 

com base em trabalho de campo, num total de quatro classes (Quadro 4.4). Neste 

caso, o material de construção influencia a variação da vulnerabilidade de forma 

positiva ou negativa, não existindo uma classe ambígua. Os edifícios de madeira ou 

chapa metálica são considerados como aqueles que elevam mais o nível de 

vulnerabilidade geral, enquanto que no lado oposto encontram-se os edifícios de betão 

armado. Este parâmetro encontra-se de certa forma correlacionado com o número de 

pisos, pois quanto maior o número de pisos melhor o material de construção utilizado. 

De referir que nos casos de pequenos anexos sem acesso e de anexos de 

restaurantes foi considerado o nível de vulnerabilidade mais elevado (+1). 

 

Quadro 4.4 – Exemplo de edifícios classificados para o parâmetro “material de construção”  

(Modelo PTVA-3). 

Material de construção  (+1)  (+0,5)  (-0,5)  (-1)  

Exemplo 

 
  

 

 

A observação da figura 4.7 evidencia uma marcada presença de edifícios de “adobe e 

alvenaria” (78 % do total), sendo que apenas 5 edifícios possuem material 

correspondente a betão armado.  

 

 

Figura 4.7 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “material de construção” (Modelo 

PTVA-3). 
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4.3.1.1.3 Hidrodinâmica do rés-do-chão 

 

A hidrodinâmica do rés-do-chão tem influência direta na força de impacto do fluxo 

sobre a estrutura do edifício, sendo que quanto mais “fechado” for o rés-do-chão de 

um edifício maior a sua vulnerabilidade relativamente a este parâmetro. Desta forma, 

os edifícios de apenas uma entrada e sem janelas são classificados com o nível mais 

elevado de vulnerabilidade. Os que contribuem para uma diminuição do nível geral de 

vulnerabilidade são os edifícios com rés-do-chão aberto ou com montras (Quadro 4.5). 

 

Quadro 4.5 – Exemplo de edifícios classificados para o parâmetro “hidrodinâmica do rés-do-

chão” (Modelo PTVA-3). 

Hidrodinâmica do R/C  (+1)  (+0,5)  (0)  (-0,5)  (-1)  

Exemplo  

     

 

 

Na área de estudo (Fig. 4.8) destacam-se os edifícios classificados com valor “0” (45 

%), ou seja, que não contribuem para o aumento ou diminuição do índice de 

vulnerabilidade e que correspondem a edifícios com janelas e portas. Os edifícios que 

mais contribuem para um aumento da vulnerabilidade correspondem sobretudo a 

garagens, arrecadações e armazéns que pela sua funcionalidade possuem geralmente 

apenas um portão de entrada. 

 

 

Figura 4.8 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “hidrodinâmica do rés-do-chão”  

(Modelo PTVA-3). 
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4.3.1.1.4 Tipo de fundação 

 

Devido à dificuldade de caracterização deste parâmetro, designadamente identificar os 

edifícios que possuem fundações superficiais, intermédias ou profundas, optou-se por 

fazer uma classificação diretamente associada ao número de pisos e ao material de 

construção. Desta forma, e para as três classes existentes, definiram-se as seguintes 

categorias de edifícios: com apenas um piso e correspondentes a arrecadações, 

pequenos armazéns e anexos de restaurantes os edifícios com fundações superficiais; 

os edifícios com mais de quatro pisos e de betão armado com fundações profundas; e 

os restantes edifícios com fundações intermédias (Quadro 4.6).  

 

Quadro 4.6 – Exemplo de edifícios classificados para o parâmetro “tipo de fundação” (Modelo 

PTVA-3). 

Tipo de fundação  (+1) (0)  (-1)  

Exemplo  

   
 

 

Tendo em conta a classificação adotada a grande maioria dos edifícios (79 %) 

enquadra-se na classe intermédia, não contribuindo para o aumento ou diminuição do 

nível de vulnerabilidade. Com fundações superficiais registam-se 97 edifícios (20%) e 

com fundações profundas apenas 7 edifícios (1%) (Fig. 4.9). 

 

 

Figura 4.9 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “tipo de fundação” (Modelo PTVA-3). 
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4.3.1.1.5 Forma e orientação 

 

Este parâmetro foi classificado através de fotointerpretação e baseou-se em duas 

etapas. A primeira consistiu na distinção dos edifícios retangulares e não retangulares 

considerando que na classe dos primeiros incluem-se todos aqueles com dimensões 

superiores a 3x1, ou seja, em que o comprimento é aproximadamente igual ou 

superior a três vezes a largura. Nesta etapa, foi possível identificar todos os edifícios 

que se enquadravam na classe (-1), que correspondem aos edifícios não retangulares, 

isto é, com dimensões equivalentes. Numa segunda fase, avaliou-se a orientação em 

relação à direção do fluxo, que na maioria dos casos é perpendicular à linha de costa. 

Os edifícios retangulares com a fachada maior perpendicular à direção do fluxo 

receberam uma classificação de “+1” e os edifícios com a fachada maior paralela à 

direção do fluxo foram classificados com valor “0” (Quadro 4.7). 

Quadro 4.7 – Exemplo de edifícios classificados para o parâmetro “forma e orientação”  

(Modelo PTVA-3). 

Forma e orientação  (+1)  (0)  (-1)  

Exemplo 

   

 

De forma geral, a maioria dos edifícios (79%) possui dimensões aproximadamente 

equivalentes e dessa forma foram classificados com o nível mais baixo de 

vulnerabilidade (-1). Com o nível mais elevado foram classificados 15 edifícios (3%) e 

no nível intermédio 85 edifícios (18%) (Fig. 4.10). 

 

Figura 4.10 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “forma e orientação” (Modelo PTVA-

3). 
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4.3.1.1.6 Objetos móveis 

 

A classificação referente à presença de objetos móveis possíveis de serem 

“arremessados” pelo fluxo em direção aos edifícios contempla cinclo classes, todas 

elas consideradas como tendo uma influência positiva no aumento do nível de 

vulnerabilidade geral. Esta classificação tem em consideração o facto de a não 

presença de objetos móveis não ter qualquer influência na diminuição da 

vulnerabilidade. A classificação dos edifícios teve por base o trabalho de campo e é 

composta por duas componentes: a quantidade e a dimensão dos objetos móveis. 

Neste seguimento foram considerados com o nível de vulnerabilidade mais elevado os 

edifícios potencialmente atingidos por uma grande quantidade de objetos com grande 

volumetria. Os edifícios sem objetos móveis em seu redor foram classificados com 

valor nulo (Quadro 4.8). 

Quadro 4.8 – Exemplo de edifícios classificados para o parâmetro “objetos móveis” (Modelo 

PTVA-3) 

Objetos móveis  (+1)  (+0,75)  (+0,5)  (+0,25)  (0)  

Exemplo  

     
 

Observando a figura 4.11, verifica-se uma clara concentração dos edifícios 

classificados com níveis de vulnerabilidade mais elevados ao longo da linha de costa e 

principalmente em redor das docas e nos terminais do porto de Setúbal. Isto deve-se à 

presença de uma grande quantidade de embarcações de pesca e recreio no caso das 

docas e de contentores no caso dos terminais do porto de Setúbal. 

 

Figura 4.11 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “objetos móveis” (Modelo PTVA-3). 
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4.3.1.1.7 Estado de conservação 

 

Por fim, em relação aos parâmetros da estrutura dos edifícios, classificou-se o estado 

de conservação dos mesmos. Esta classificação teve por base uma interpretação 

pessoal no campo com base no estado de conservação das fachadas dos edifícios. 

Logicamente, quanto maior o estado de degradação maior o nível de vulnerabilidade 

atribuído. Os edifícios em bom estado de conservação foram considerados como 

influenciadores na diminuição do nível de vulnerabilidade geral (Quadro 4.9). 

 

Quadro 4.9 – Exemplo de edifícios classificados para o parâmetro “estado de conservação”  

(Modelo PTVA-3). 

Estado de 
conservação 

 (+1) (+0,5)  (0)  (-0,5)  (-1)  

Exemplo 

     
 

 

Na generalidade o estado de conservação dos edifícios analisados é bom, num total 

de 380 edifícios (80%) classificados com valores que não incrementam o nível de 

vulnerabilidade. Foram registados casos pontuais de edifícios em elevado estado de 

degradação que correspondem sobretudo a arrecadações e antigos armazéns de 

apoio à indústria (Fig. 4.12). 

 

 

Figura 4.12 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “estado de conservação” (Modelo 

PTVA-3). 



CAPÍTULO 4 - DADOS 

 

  

  58   
 

4.3.1.2 Profundidade de inundação 

 

A profundidade de inundação foi classificada diretamente em função do modelo de 

inundação. Após a classificação deste último em função das classes designadas no 

quadro 4.10, sobrepuseram-se os edifícios e atribuiu-se a respetiva classificação tendo 

em conta a célula de maior valor em contacto com o edifício. Esta classificação foi 

efetuada numa escala de 1 a 5, em que o valor “1” corresponde à classe de 

vulnerabilidade mais baixa e o valor “5” à classe de vulnerabilidade mais elevada. 

Assim, encontra-se já adaptada para a integração nos índices compósitos de 

vulnerabilidade, evitando uma posterior reclassificação, como é necessária para os 

restantes parâmetros que não se encontram nesta gama de valores. 

Quadro 4.10 – Matriz de classificação do parâmetro “profundidade de inundação” (Modelo 

PTVA-3). 

Inundação  

 (5) (4) (3) (2) (1) 

Profundidade de 
inundação (m) 

> 4 ]3 – 4] ]2 – 3] ]1 – 2] ≤ 1 

 

Em virtude da grande maioria da área registar valores de inundação inferiores a 1 m, a 

grande maioria dos edifícios enquadra-se na classe de vulnerabilidade mais baixa (1). 

Fora desta classe registam-se apenas 11 edifícios, que se inserem na classe seguinte 

(2), correspondente a valores de profundidade de inundação entre 1 e 2 m (Fig. 4.13). 

Apesar do modelo apresentar valores de inundação superiores a 2 m, estes não 

afetam nenhum dos edifícios analisados. 

 

Figura 4.13 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “profundidade de inundação” 

(Modelo PTVA-3). 
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4.3.1.3 Proteção do edifício 

 

Correspondente ao terceiro grupo de parâmetros, este conjunto caracteriza a presença 

e influência dos elementos de proteção dos edifícios na variação da vulnerabilidade, 

sendo classificados sobretudo através de fotointerpretação. A classificação varia de +1 

a 0, considerando desta forma que estes parâmetros apenas têm influência no 

aumento do nível de vulnerabilidade (Quadro 4.11). 

 

Quadro 4.11 – Matriz de classificação dos parâmetros referentes ao grau de proteção do 

edifício (Modelo PTVA-3). 

Grau de Proteção do Edifício  

 (+1) (+0,75) (+0,5) (+0,25) (0) 

Ordem do 
edifício relativa 
à linha de costa 
ou direcção do 

fluxo 

1ª 2/3ª 4/5/6ª 7/8/9/10ª > 10ª 

Elementos de 
proteção 
costeira 

Sem presença 
ou inclinados 

até 1,5m 

Verticais até 
1,5m ou 

inclinados 
entre 1,5 e 3m 

Verticais entre 
1,5 e 3m 

Verticais entre 3 
e 5m 

Verticais com 
mais de 5m 

Barreiras 
naturais 

Sem proteção 
Proteção 

moderada 
Proteção média Proteção alta 

Proteção muito 
alta 

Muros em redor 
dos edifícios 

Altura do 
muro até 20% 

da 
profundidade 
de inundação 

Altura do muro 
entre 20 a 40% 

da 
profundidade 
de inundação 

Altura do muro 
entre 40 a 60% 

da 
profundidade 
de inundação 

Altura do muro 
entre 60 a 80% 

da profundidade 
de inundação 

Altura do muro 
superior a 80% 

da profundidade 
de inundação 

 

 

4.3.1.3.1 Ordem do edifício 

 

A ordem do edifício foi classificada através de fotointerpretação e da direção de 

propagação do fluxo, não estando por isso diretamente associada à linha de costa. 

Para a classificação de um determinado edifício foi tido em conta fundamentalmente o 

número de edifícios que funcionassem como barreira de proteção para esse mesmo 

edifício. Assim, observa-se uma variação dos valores em função da distância ao fluxo 

de inundação, com os valores mais elevados a registarem-se junto à linha de costa e 
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no sector este da área de estudo e os valores mais baixos no sector noroeste da área 

de estudo (Fig. 4.14). 

 

 

Figura 4.14 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “ordem do edifício” (Modelo PTVA-

3). 

 

4.3.1.3.2 Elementos de proteção costeira 

 

Em relação aos elementos de proteção costeira, considerou-se que os existentes, 

nomeadamente a estrutura de proteção junto à doca mais à esquerda da área de 

estudo, não oferecia qualquer tipo de proteção aos edifícios na sua proximidade, por 

se encontrar à mesma cota dos mesmos e não ter influência na propagação do fluxo 

de inundação. Por esta razão, todos os edifícios receberam a classificação de 

vulnerabilidade mais elevada (“1”) (Fig. 4.15). 

 

 

Figura 4.15 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “elementos de proteção costeira” 

(Modelo PTVA-3). 
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4.3.1.3.3 Barreiras naturais 

 

Relativamente às barreiras naturais não se verifica na área de estudo a presença de 

espaços de vegetação que promovam uma proteção efetiva aos edifícios quer em 

função da dimensão desses espaços quer do tipo de vegetação existente (Fig. 4.16). 

 

 

Figura 4.16 – Exemplos de barreiras naturais existentes na área de estudo. 

 

Desta forma, considerou-se que as barreiras naturais existentes não asseguram 

qualquer tipo de proteção, resultando numa classificação de vulnerabilidade máxima 

para todos os edifícios (Fig. 4.17). 

 

 

Figura 4.17 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “barreiras naturais” (Modelo PTVA-

3). 
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4.3.1.3.4 Muros de proteção  

 

Em função da baixa profundidade de inundação existente na maioria da área, a 

presença de muros em redor dos edifícios traduz-se numa classificação de “1” ou “0”. 

Isto deve-se ao facto de, nos casos onde existem muros (Fig. 4.18), estes serem 

superiores a 80% do valor de profundidade de inundação, e por isso esses edifícios 

são classificados com o valor de proteção máxima (0). Nos casos onde não existem 

muros, obviamente os edifícios são classificados com valor “1”. 

 

 

Figura 4.18 – Exemplos de muros de proteção na área de estudo. 

 

Esta classificação traduz-se num mapa de presença/ausência onde os edifícios com 

valor “0” tem muros em seu redor e os edifícios com valor “1” não têm muros (Fig. 

4.19). Do total de edifícios analisados, 21 (4%) têm a proteção desta componente. 

 

 

Figura 4.19 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “muros de proteção” (Modelo PTVA-

3).  
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4.3.1.4 Intrusão de água 

 

O último parâmetro utilizado pelo modelo está relacionado com a vulnerabilidade à 

intrusão de água. Esta componente representa a influência da pressão da inundação 

sobre um edifício, sendo tanto maior quanto maior for a percentagem de inundação de 

um edifício. Este parâmetro é então calculado através da relação entre o número de 

pisos inundados de um edifício e o número total de pisos desse edifício. Esta 

classificação foi efetuada diretamente na tabela de atributos do ficheiro 

correspondente ao edificado através da divisão do campo referente ao número de 

pisos inundados pelo campo referente ao número de pisos, sendo que para o total de 

edifícios não houve nenhum caso de um edifício com mais de um piso inundado. Com 

os resultados obtidos classificaram-se os dados numa gama de valores entre 1 e 5 

(Quadro 4.12). 

Quadro 4.12 – Matriz de classificação do parâmetro “intrusão de água” (Modelo PTVA-3). 

Intrusão de água (nº de pisos inundados / nº total de pisos) 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

Intrusão de 
água 

[0,8 - 1] [0,6 - 0,8[ [0,4 - 0,6[ [0,2 - 0,4[ ]0 - 0,2[ 

 

Este parâmetro encontra-se, desta forma, muito dependente do número de pisos dos 

edifícios, sendo atribuído o valor máximo de vulnerabilidade para todos os edifícios de 

apenas um piso (5). Os edifícios de dois pisos enquadram-se na classe de 

vulnerabilidade “3”, ao passo que os edifícios de três, quatro e cinco pisos inserem na 

classe “2” e os edifícios com seis ou mais pisos na classe “1” (Fig. 4.20). 

 

Figura 4.20 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “intrusão de água” (Modelo PTVA-

3). 
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4.3.2 Modelo B 

 

Como referido na descrição da metodologia, na presente dissertação aplica-se apenas 

a componente relativa ao índice de vulnerabilidade estrutural, que assenta na 

metodologia PTVA-3. Assim, e uma vez que os parâmetros utilizados advêm dessa 

metodologia, procedeu-se apenas à adaptação dos mesmos, relembrando-se que as 

alterações baseiam-se sobretudo na classificação, que varia entre 1 (vulnerabilidade 

mínima) e 5 (vulnerabilidade máxima) (de forma a facilitar a integração dos vários 

parâmetros e componentes, evitando uma normalização dos mesmos), e na exclusão 

de alguns parâmetros. Neste último ponto destaca-se a não inclusão do parâmetro 

referente à vulnerabilidade à intrusão de água (WV), correspondente a 1/3 do peso na 

equação final de vulnerabilidade.  

 

4.3.2.1 Estrutura do edifício 

 

Os parâmetros utilizados para esta componente são exatamente os mesmos da 

metodologia anterior, existindo apenas pequenas diferenças na classificação. Essas 

alterações verificam-se ao nível do parâmetro destinado ao material de construção, em 

que a classe referente ao “cimento e betão” encaixa-se na classe intermédia de 

vulnerabilidade, ao passo que no modelo PTVA-3 correspondia à segunda classe de 

menor vulnerabilidade. As restantes alterações situam-se no parâmetro relativo á 

forma e orientação dos edifícios (que apresenta uma classificação mais 

pormenorizada) e no parâmetro alusivo aos objetos móveis que, neste caso, considera 

também as classes de menor vulnerabilidade (Quadro 4.13). 

 

Quadro 4.13 – Matriz de classificação dos parâmetros referentes à estrutura do edifício 

(Modelo B). 

 5 4 3 2 1 

Nº de pisos R/C  R/C +1 R/C + 2 R/C +3 
R/C +4 ou 

Sup 

Material de 
construção 

Madeira ou 
chapa metálica 

Adobe e 
alvenaria 

Cimento e betão  
Betão 

reforçado 

Hidrodinâmica do 
R/C 

Fechado 
Fechado ou 
com poucas 

janelas 

Com janelas e 
portas 

Aberto com 
montras 

Aberto 

Tipo de fundação 
Sem dados ou 

fundações 
superficiais 

 
Fundações 

intermédias 
 

Fundações 
profundas 
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Forma e 
orientação 

Edifício 
retangular 

alongado com 
fachada maior 
paralela à linha 

de costa 

Edifício 
quadricular, ou 
retangular com 
a fachada maior 
paralela à linha 

de costa 

Edifício retangular 
com a fachada 

maior 
perpendicular à 

linha de costa, ou 
ligeiramente 

oblíqua 

Edifício quadrado 
com orientação 

oblíqua, ou 
retangular 

alongado com a 
fachada maior 

perpendicular à 
linha de costa 

Edifício com 
formas 

redondas ou 
triangular 

Objetos móveis 

Existência de 
muitos objetos 
e com grande 

volumetria 

Existência de 
objetos com 

grande 
volumetria 

Existência de 
muitos objetos 
com limitada 
volumetria 

Existência de 
objetos com 

limitada 
volumetria 

Sem 
presença de 

objetos 
móveis 

Estado de 
conservação 

Muito 
degradado ou 

em ruína 
Degradado Razoável Bom Excelente 

 

 

4.3.2.2 Profundidade de inundação 

 

As alterações neste parâmetro referem-se aos valores adotados para cada classe de 

vulnerabilidade, encontrando-se estes de acordo com os resultados da modelação da 

inundação obtida pelos autores. Desta forma, as classes de vulnerabilidade 

consideram valores de inundação entre 0 e 3 m, ao invés dos valores entre 0 e 5 m 

utilizados pelo modelo PTVA-3. A classificação deste parâmetro encontra-se assim 

adaptada para profundidades de inundação mais baixas (Quadro 4.14), aumentando 

desta forma a vulnerabilidade geral dos edifícios em comparação com a classificação 

sugerida pelo modelo PTVA-3. 

 

Quadro 4.14 – Matriz de classificação do parâmetro “profundidade de inundação” (Modelo B).  

Inundação  

 (5) (4) (3) (2) (1) 

Profundidade 
de inundação 

(m) 
> 3 ]2 – 3] ]1 – 2] ]0,5 – 1] ≤ 0,5 

 

A representação deste parâmetro nos edifícios afetados (Fig. 4.21) evidencia, de 

imediato, a presença da classe de vulnerabilidade intermédia (3), ao contrário do 

modelo PTVA-3 onde os edifícios apenas foram classificados nas duas classes de 

vulnerabilidade mais baixas. Em suma, 3 edifícios foram classificados com valor “3”, 

38 edifícios com valor “2” e 440 edifícios com valor “1”, o que significa que a grande 

maioria dos edifícios são atingidos por uma inundação inferior a 0,5 m. 
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Figura 4.21 – Classificação dos edifícios para o parâmetro “profundidade de inundação” 

(Modelo B). 

 

4.3.2.3 Proteção do edifício 

 

Para a avaliação do fator de proteção dos edifícios realça-se a não consideração do 

parâmetro referente à proteção concedida pelos muros em redor dos edifícios. 

Verificam-se também pequenas alterações relativas à classificação da ordem, onde os 

edifícios de ordem 10 enquadram-se na segunda classe de menor vulnerabilidade, ao 

invés do modelo PTVA-3 onde estes edifícios recebiam a classificação mínima. E por 

fim, nos elementos de proteção costeira, em que são considerados valores de altura 

inferiores, embora, para o caso de estudo desta dissertação, esta alteração não tenha 

qualquer influência pois não foi considerada a existência de quaisquer elementos de 

proteção costeira, recebendo os edifícios, em ambas as metodologias, o valor de 

vulnerabilidade máximo (Quadro 4.15). 

 

Quadro 4.15 – Matriz de classificação dos parâmetros referentes ao grau de proteção do 

edifício (Modelo B). 

Grau de Proteção do Edifício  

 5 4 3 2 1 

Ordem do 
edifício relativa à 
linha de costa ou 
direcção do fluxo 

1ª 2/3ª 4/5/6ª 7/8/9/10ª ≥ 10ª 

Elementos de 
proteção 
costeira 

Sem presença 
ou inclinados 

até 1m 
Verticais até 1m  

Verticais entre 1 
e 2m 

Verticais entre 2 e 
3m 

Verticais com 
mais de 3m 

Barreiras 
naturais 

Sem proteção Proteção baixa 
Proteção 

moderada 
Proteção alta 

Proteção muito 
alta 
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5. Resultados 

 

 

5.1  Índices intermédios de vulnerabilidade 

 

Terminada a classificação dos parâmetros influenciadores da variação da 

vulnerabilidade estrutural dos edifícios seguiu-se a integração desses mesmos 

parâmetros para o cálculo de índices intermédios de vulnerabilidade, por forma a 

chegar ao índice de vulnerabilidade relativa (resultado final). Como descrito 

anteriormente, esta integração teve por base uma análise multicritério em que os 

coeficientes de ponderação dos vários atributos foram calculados com recurso ao 

processo de análise hierárquica, através do software M-Macbeth. 

 

Assim, para o modelo PTVA-3 foram integrados os parâmetros para o cálculo da 

componente relativa à estrutura do edifício (Bv) e os atributos para o cálculo do grau 

de proteção (Prot). A partir destes e juntamente com a componente da profundidade 

de inundação calculou-se um índice de vulnerabilidade estrutural (SV), que combinado 

com o parâmetro referente à intrusão de água resulta no índice de vulnerabilidade 

relativa. O modelo B difere deste anterior essencialmente ao não combinar a 

componente estrutural com a intrusão de água, sendo desta forma o seu resultado 

final equivalente ao índice de vulnerabilidade estrutural do modelo PTVA-3 (Fig. 5.1). 
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Figura 5.1 – Esquema de cálculo dos índices intermédios e resultados finais de vulnerabilidade para os dois modelos.  

 

 

 

 

 

 

B 
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5.1.1 Estrutura do edifício  

 

Quer para o modelo PTVA-3 quer para o modelo B os parâmetros utilizados nesta 

componente são exactamente os mesmos e, por isso, os coeficientes de ponderação e 

a equação de integração é rigorosamente a mesma. Assim, e numa escala de 0 a 100, 

atribuiu-se uma maior importância ao número de pisos (100), seguido do material de 

construção (80), hidrodinâmica do rés-do-chão (63), tipo de fundação (60), objetos 

móveis (51), forma e orientação (46), e estado de conservação (23). De salientar que 

após a integração dos coeficientes de ponderação o resultado é dividido pela soma 

dos pesos por forma a manter o resultado final na mesma gama de valores dos 

parâmetros (Quadro 5.1). 

 

Quadro 5.1 – Equação de cálculo da componente referente à estrutura do edifício. 

Bv = 1/423 * (100*s + 80*m + 63*g + 60*f + 51*mo + 46*so + 23*pc) 

Parâmetro Coeficiente de ponderação 

Número de pisos (s) 100 

Material de construção (m) 80 

Hidrodinâmica do rés-do-chão (g) 63 

Tipo de fundação (f) 60 

Objetos móveis (mo) 51 

Forma e orientação (so) 46 

Estado de conservação (pc) 23 

 

 

Após a aplicação da equação acima, procedeu-se à normalização dos valores para 

uma escala de 1 a 5 (somente para o caso do modelo PTVA-3 em que os parâmetros 

se encontravam numa gama de valores entre -1 e +1). No modelo PTVA-3 os 

resultados desta componente mostram a distribuição de edifícios por todas as classes 

de vulnerabilidade, com destaque para a frente ribeirinha onde se localizam os 

edifícios de maior vulnerabilidade (Fig. 5.2). Tendo em conta o peso atribuído ao 

parâmetro “número de pisos” e devido também à relação deste com os demais 

parâmetros, o resultado obtido encontra-se bastante dependente do respetivo 

parâmetro.  
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Figura 5.2 – Índice relativo à estrutura do edifício (Modelo PTVA-3). 

 

No modelo B observa-se, em termos gerais, uma diminuição dos valores de 

vulnerabilidade em comparação com o modelo PTVA-3, não se registando qualquer 

edifício classificado na classe de maior vulnerabilidade (5) (Fig. 5.3). Estas diferenças 

explicam-se sobretudo pela classificação do parâmetro “objetos móveis”, o qual o 

modelo PTVA-3 considera que apenas contribui para um aumento do nível de 

vulnerabilidade e por isso recebe uma classificação de “0” a “+1”, enquanto no modelo 

B a classificação é atribuída nos mesmos moldes que os restantes atributos, ou seja 

de “1” a “5”. Para além deste facto encontram-se também diferenças na classificação 

do parâmetro “forma e orientação”, o que resulta no caso do modelo PTVA-3 num 

maior número de edifícios classificados com vulnerabilidade máxima. 

 

 

Figura 5.3 – Índice relativo à estrutura do edifício (Modelo B). 
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5.1.2 Grau de proteção do edifício 

 

O cálculo do índice intermédio referente ao grau de proteção do edifício já regista 

diferenças significativas se compararmos os dois modelos em análise, essencialmente 

devido às alterações no parâmetro “muros em redor dos edifícios” que não entra para 

o cálculo no modelo B (Quadro 5.2). De resto, os parâmetros e coeficientes de 

ponderação utilizados são os mesmos para os dois modelos, considerando-se como 

mais importante o parâmetro “ordem do edifício” (100), seguindo-se os “elementos de 

proteção costeira” e “barreiras naturais” com o mesmo peso de 73, e por fim, somente 

para o modelo PTVA-3, os “muros em redor dos edifícios” (55). Tal como para o 

cálculo do índice estrutural, também aqui se efetua o processo de divisão do resultado 

pela soma dos pesos e a posterior normalização dos resultados (para o modelo PTVA-

3). 

 

Quadro 5.2 – Equação de cálculo da componente referente ao grau de proteção do edifício. 

PTVA-3 Prot = 1/301 * (100*Prot_br + 73*Prot_sw + 73*Prot_nb + 55*Prot_w) 

Modelo B Prot = 1/246 * (100*Prot_br + 73*Prot_sw + 73*Prot_nb) 

Parâmetro Coeficiente de ponderação 

Ordem do edifício (Prot_br) 100 

Elementos de proteção costeira 
(Prot_sw) 

73 

Barreiras naturais (Prot_nb) 75 

Muros em redor dos edifícios (Prot_w) 55 

 

 

Resultado da inexistência de elementos de proteção costeira e barreiras naturais, o 

índice de proteção para o modelo PTVA-3 exibe resultados de vulnerabilidade muito 

elevados, variando apenas nas duas maiores classes. Enquadrados na classe de 

vulnerabilidade elevada (4) encontram-se apenas os edifícios mais afastados da linha 

de costa e direção de fluxo (por receberem classificações de menor vulnerabilidade 

quanto à ordem) assim como os edifícios com presença de muros em seu redor. Os 

restantes edifícios são classificados com o maior nível de vulnerabilidade (Fig. 5.4). 
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Figura 5.4 – Índice relativo ao grau de proteção (Modelo PTVA-3).  

 

No caso do modelo B, em virtude da ausência do parâmetro referente aos muros e das 

alterações ao nível da classificação e normalização dos dados, observa-se uma 

diminuição geral dos valores de vulnerabilidade referentes a esta componente. Uma 

vez que a classificação dos elementos de proteção costeira e das barreiras naturais é 

uniforme, ou seja, todos os edifícios recebem a classificação de máxima 

vulnerabilidade (5), a variação da classificação é resultado da ordem dos mesmos em 

relação à linha de costa/direção do fluxo. Assim, observa-se uma classificação que 

varia entre a classe de vulnerabilidade média (3) e muito elevada (5), com os edifícios 

de maior vulnerabilidade a localizarem-se junto à linha de costa e em especial no porto 

de Setúbal, setor Este da área de estudo (Fig. 5.5). 

 

 

Figura 5.5 – Índice relativo ao grau de proteção (Modelo B).  
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5.1.3 Vulnerabilidade estrutural (PTVA-3) 

 

Apenas para o caso do modelo PTVA-3 é calculado um índice intermédio de 

vulnerabilidade que congrega o índice estrutural do edifício, profundidade de 

inundação e índice de proteção (Quadro 5.3). Este índice, que combinado 

posteriormente com a vulnerabilidade à intrusão de água, dá origem ao índice de 

vulnerabilidade relativa final (RVI), é equivalente ao índice final obtido no modelo B. 

 

Quadro 5.3 – Equação de cálculo do índice de vulnerabilidade estrutural (Modelo 

PTVA-3). 

PTVA-3 SV (1,125) = (Bv) * (Ex) * (Prot) 

Componentes 

Estrutura do edifício (Bv) 

Profundidade de inundação (Ex) 

Grau de proteção (Prot) 

 

 

Este índice apresenta, na sua generalidade, valores de vulnerabilidade muito baixos 

em virtude de um aspeto essencial: a profundidade de inundação. Tendo em conta 

que o índice congrega três componentes com a mesma importância, basta que uma 

delas apresente, para um determinado edifício, a classificação de nível 1, para que o 

resultado final não seja superior ao segundo nível de vulnerabilidade, ainda que nas 

restantes componentes a classificação seja de 5 (ou seja, 5x1x5=25). Isto resulta do 

facto de na normalização dos resultados (Ver tabela 3.1), o nível de vulnerabilidade 

“baixo” englobar a classe de valores [25, 50[. Assim, em virtude da profundidade de 

inundação apresentar valores muito baixos, a grande maioria dos edifícios enquadra-

se na classe de menor vulnerabilidade, com exceção dos edifícios que receberam 

classificação superior ao nível 1 em termos da profundidade de inundação (?x2x?), ou 

então dos edifícios que apesar de receberem classificação muito baixa nesse 

parâmetro foram classificados com vulnerabilidade máxima nas outras duas 

componentes (5x1x5). Da representação deste índice destaca-se a área do porto de 

Setúbal, onde alguns edifícios receberam vulnerabilidade baixa (Fig. 5.6). 
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Figura 5.6 – Índice relativo à vulnerabilidade estrutural (Modelo PTVA-3). 

 

 

 

5.2  Índice de Vulnerabilidade Relativa (Modelo PTVA-3) 

 

O índice de vulnerabilidade final do modelo PTVA-3 (RVI) mostra, do total de 481 

edifícios afetados, 302 edifícios (63%) com vulnerabilidade muito baixa, 147 com 

vulnerabilidade baixa (30%), 28 com vulnerabilidade média (6%), e apenas 4 edifícios 

com vulnerabilidade elevada (1%) (Figura 5.7 e 5.8). Na classe de vulnerabilidade 

muito elevada não foi classificado nenhum edifício.   

 

 

Figura 5.7 – Distribuição dos edifícios por classe de vulnerabilidade final (Modelo PTVA-3).
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Figura 5.8 – Índice de vulnerabilidade relativa obtido com o modelo PTVA-3. 
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Com um índice de vulnerabilidade elevado foram classificados 4 edifícios que se 

localizam na doca mais a esquerda da área de estudo e no terminal do porto de 

setúbal. Estes edifícios correspondem a arrecadações e anexos de apoio aos 

pescadores e a um armazém (Fig. 5.9). Enquadram-se nesta classe sobretudo pelo 

valor de profundidade de inundação, pelo facto de serem edifícios fechados ou com 

poucas janelas e de possuírem apenas 1 piso. 

 

 

Figura 5.9 – Exemplo de edifícios classificados com vulnerabilidade elevada no modelo PTVA-

3. 

 

Com vulnerabilidade média registam-se 28 edifícios, que continuam a não ter qualquer 

função residencial. São exemplos de edifícios classificados nesta categoria os edifícios 

de apoio às docas e os anexos de restaurantes (Fig. 5.10). Enquadram-se nesta 

classe pelo tipo de construção frágil, por possuírem apenas um piso e também pela 

profundidade de inundação. Apesar de não estarem presentes nesta classe edifícios 

de função residencial, a grande concentração de restaurantes nesta zona leva á 

existência de uma forte flutuação diária de população. São também exemplo de 

edifícios classificados nesta categoria um antigo armazém em avançado estado de 

degradação e um armazém do porto de Setúbal. 

 

  

Figura 5.10 – Exemplo de edifícios classificados com vulnerabilidade média no modelo PTVA-3 

 

A grande maioria dos edifícios insere-se nas classes de vulnerabilidade baixa e muito 

baixa. Nestas categorias, destaca-se o setor central da área de estudo pela 

concentração de diversos edifícios de especial importância para uma eventual 
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resposta de emergência assim como diversos edifícios e equipamentos essenciais 

para o normal funcionamento societal (Fig. 5.11). 

 

Figura 5.11 – Localização dos edifícios de especial importância. 

 

São exemplos destes edifícios o quartel de bombeiros, assinalado na figura 5.12 com 

o nº1, um jardim-de-infância (nº2), o tribunal (nº3), a capitania do porto de setúbal 

(nº4), a administração do porto de Setúbal e Sesimbra (nº5), um posto da GNR (nº6) e 

outro edifício da administração do porto de Setúbal (nº7). No entanto, apesar de serem 

afetados, todos estes edifícios são atingidos por uma inundação inferior a 1m, 

variando a classificação de vulnerabilidade entre muito baixa e baixa consoante o 

número de pisos (apenas um piso - vulnerabilidade baixa; com mais de um piso – 

vulnerabilidade muito baixa). 
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Figura 5.12 – Fotos dos edifícios de especial importância. 

 

 

5.3  Índice de Vulnerabilidade Estrutural (Modelo B) 

 

Os resultados da aplicação do modelo B nos edifícios identificados traduzem-se num 

claro predomínio de edifícios de baixa vulnerabilidade, com um total de 94% (453) 

edifícios classificados com o nível mais baixo de vulnerabilidade. De resto, foram 

classificados apenas 26 edifícios com vulnerabilidade baixa e somente 2 edifícios com 

vulnerabilidade média. (Fig. 5.13). Desta forma, nenhum dos edifícios recebeu uma 

classificação de vulnerabilidade elevada ou muito elevada. 
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Figura 5.13 – Distribuição dos edifícios por classe de vulnerabilidade final (Modelo B). 

 

Observando a figura 5.14 verifica-se uma marcada presença dos edifícios de maior 

vulnerabilidade (baixa e média) em redor do porto de Setúbal e da doca mais à direita 

da área de estudo. A exceção a estes casos são 4 edifícios localizados na doca mais à 

esquerda da área de estudo e que tal como no modelo PTVA-3 já se destacavam dos 

restantes edifícios daquela área, correspondendo a anexos e arrecadações de apoio 

aos pescadores. No porto de Setúbal estão localizados os dois edifícios de 

vulnerabilidade média, correspondentes a armazéns de um piso e rés-do-chão 

fechado, e associados a valores de profundidade de inundação superiores 

relativamente aos restantes edifícios. Aliás, os resultados obtidos com esta 

metodologia evidenciam uma clara relação entre as áreas com maior profundidade de 

inundação e os edifícios classificados com maior nível de vulnerabilidade, deixando de 

existir a notória distinção entre edifícios de um piso e edifícios com mais de um piso 

evidenciada pelo modelo PTVA-3. Estas alterações devem-se sobretudo à não 

utilização do parâmetro referente à intrusão de água (WV) considerado pelo modelo 

PTVA-3, sendo este resultado final de certa forma similar ao índice de vulnerabilidade 

estrutural do modelo PTVA-3. No entanto, o modelo B classifica, de forma geral, os 

edifícios do porto de Setúbal com níveis de vulnerabilidade mais elevados 

relativamente ao modelo PTVA-3 em função das alterações introduzidas nas classes 

de profundidade de inundação, realçando desta forma os edifícios da respetiva área. 
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Figura 5.14 – Índice de Vulnerabilidade Estrutural obtido com o modelo B.
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6. Conclusões 

 

Os resultados da avaliação da vulnerabilidade dos edifícios do centro urbano da 

cidade de Setúbal, em caso de tsunami, mostram um total de 481 edifícios afetados, 

classificados na sua generalidade com níveis de vulnerabilidade muito baixos. A razão 

destes valores deve-se, sobretudo, ao tipo de estrutura dos edifícios e aos baixos 

valores de altura de inundação obtidos pela modelação de tsunami de Santos e 

Koshimura (2013a), que variam desde poucos centímetros (grande maioria da área) 

até uma altura próxima dos 4m. Em termos gerais, os edifícios mais vulneráveis 

localizam-se no porto de Setúbal e em redor das três docas, resultado de quatro 

fatores principais: valores de profundidade de inundação; nº de pisos dos edifícios; 

hidrodinâmica do rés-do-chão; e ordem do edifício. Estes edifícios correspondem 

sobretudo a armazéns e anexos/arrecadações de apoio aos pescadores e ao porto de 

Setúbal, apresentando uma tipologia característica de apenas um piso com rés-do-

chão fechado.  

 

A classificação obtida com o modelo PTVA-3 mostra uma variação entre o nível de 

vulnerabilidade muito baixo e elevado, sendo que neste último apenas se enquadram 

quatro edifícios. A grande maioria dos edifícios (cerca de 93%) foi classificada com os 

níveis de vulnerabilidade muito baixa e baixa. Relativamente ao modelo B verifica-se, 

em termos gerais, uma diminuição da vulnerabilidade dos edifícios, com cerca de 94% 

dos edifícios classificados com o nível de vulnerabilidade mais baixo. Se efetuarmos 

uma comparação destes resultados com o modelo PTVA-3 (Fig. 6.1) pode-se 

comprovar esta situação, com a existência de apenas 3 edifícios a registarem uma 

classificação de maior vulnerabilidade. De resto, 170 edifícios foram classificados com 

menor vulnerabilidade e a maioria (308) mantiveram a classificação.  
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Figura 6.1 – Variação da vulnerabilidade dos edifícios no modelo B comparado com o modelo 

PTVA-3. 

 

Esta diminuição geral da vulnerabilidade está relacionada, sobretudo, pela exclusão do 

parâmetro referente à intrusão de água (WV), e que avalia as consequências de um 

contacto prolongado dos edifícios com a inundação. A consideração deste parâmetro 

nesta área de estudo, onde a inundação não atinge o segundo piso de qualquer 

edifício, vem adicionar um peso crescente de vulnerabilidade aos edifícios de apenas 

um piso, sendo geralmente estes que receberam uma classificação inferior no modelo 

B. O facto de três edifícios terem aumentado o seu nível de vulnerabilidade explica-se 

pelas alterações efetuadas no modelo B em termos de classificação da profundidade 

de inundação, existindo uma maior diferenciação de classes para valores de 

profundidade mais baixos no modelo B. 

 

Analisando a classificação dos diversos parâmetros e os resultados dos índices de 

vulnerabilidade finais realça-se a grande importância atribuída ao número de pisos dos 

edifícios. Para além deste fator, e como explicado acima, a componente da 

vulnerabilidade à intrusão de água vem fazer sobressair de forma significativa os 

edifícios de um piso, podendo-se concluir que a utilização desta componente seria 

mais importante e eficaz em casos de estudo onde a inundação atingisse mais de um 

piso em vários edifícios. O modelo B, para além de não incluir esta componente, vem 

também introduzir alterações na classificação da profundidade de inundação, 

ajustando-se melhor ao caso de estudo de Setúbal. Por outro lado, pode-se apontar 

como limitação e ponto negativo deste modelo B o facto de não recalcular as 

ponderações atribuídas aos parâmetros da componente “Prot”, uma vez excluído um 

deles (muros de proteção).   
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Como limitação metodológica pode-se apontar o facto de ambos os modelos 

considerarem uma inundação estática (ou seja, delimitando apenas a área inundada 

sem informação da direção do fluxo) e não uma modelação hidrodinâmica. Esta última 

possibilitaria uma determinação exata da direção do fluxo, o que poderia provocar 

alterações nas ordens de importância e ponderações atribuídas aos parâmetros, 

nomeadamente nos relativos à forma e orientação e à presença de objetos móveis. 

Para além disso, a utilização de uma escala de valores contínua possibilitaria uma 

maior diferenciação da vulnerabilidade de cada edifício, ao invés da classificação em 

cinco classes, o que para este caso de estudo leva à existência de uma grande 

percentagem de edifícios classificados com o mesmo valor de vulnerabilidade, o que 

dificulta aferir em termos de representação final a importância dos vários parâmetros 

considerados. 

 

Como vantagens da utilização desta metodologia salienta-se a facilidade de aplicação 

destes modelos em qualquer área costeira assim como a possibilidade de 

desenvolvimento da metodologia, adaptando os parâmetros às características de cada 

área, e incluindo também indicadores sociais, económicos e ambientais, o que 

possibilitaria uma análise mais integrada da vulnerabilidade dos edifícios e dos 

espaços abertos. 

 

A identificação do edificado afetado pelo modelo de simulação de inundação salienta 

as duas principais atividades económicas características desta área ribeirinha – o 

comércio e restauração ligados ao setor da pesca; e a indústria do porto de Setúbal. 

Dos 481 edifícios classificados, 61% (292) têm função exclusiva de comércio e 

serviços, enquanto 28% (135) têm função mista e apenas 11% (54) possuem função 

exclusivamente residencial (Fig. 6.2). 
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Figura 6.2 – Distribuição dos edifícios por tipo de função. 

 

Desta forma, e apesar dos baixos valores de população residente, esta área apresenta 

uma forte flutuação diária de população, o que pode agravar as consequências 

potenciais de um tsunami dependendo da época e hora do dia em que ocorra. 

 

Relativamente às questões de partida definidas no início desta dissertação, e sobre 

quais os parâmetros com maior influência na variação da vulnerabilidade estrutural 

dos edifícios, em caso de tsunami, pode-se concluir que estes correspondem 

sobretudo ao nº de pisos e à profundidade de inundação associada ao edifício. O 

parâmetro referente ao nº de pisos, para além do coeficiente de ponderação máximo 

atribuído, possui uma forte relação com outros parâmetros, como são o caso do 

material de construção e tipo de fundação. Isto porque edifícios com um grande 

número de pisos têm geralmente uma estrutura bastante resistente e fundações 

profundas. A profundidade de inundação, em virtude dos baixos valores verificados na 

área de estudo, vem fazer sobressair claramente os edifícios na área do porto de 

Setúbal, onde se registam os valores mais elevados de inundação. Para além destes 

factos, ressalva-se a pouca relevância da componente relativa ao grau de proteção, 

resultado da inexistência de elementos de proteção costeira e barreiras naturais. 

 

Para a pergunta sobre os edifícios de maior vulnerabilidade, os resultados obtidos 

mostram que estes correspondem a anexos e arrecadações de apoio aos pescadores 

localizados em redor das docas, e também a armazéns de apoio ao porto de Setúbal. 

Desta forma, os edifícios de maior vulnerabilidade não possuem função residencial. 
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Por último, sobre a questão referente à forma como um tsunami afetaria os 

equipamentos e serviços essenciais para o normal funcionamento societal da cidade 

de Setúbal, pode-se concluir que o centro urbano da cidade de Setúbal seria bastante 

afetado, com diversos edifícios de relevo potencialmente atingidos pela inundação. 

Apesar das baixas classificações de vulnerabilidade destaca-se a presença de 

serviços essenciais para uma eventual resposta de emergência a eventos deste tipo, 

como são os casos dos bombeiros e GNR, para além de diversos edifícios vitais, 

sendo exemplo o jardim-de-infância, tribunal, capitania do porto de Setúbal e demais 

edifícios relacionado com a gestão e administração do porto de Setúbal.   

  

A cartografia individualizada produzida, para além do objetivo final de classificação da 

vulnerabilidade em caso de tsunami, permite também uma caracterização da tipologia 

do edificado, útil em termos de diagnóstico e identificação das zonas mais 

necessitadas de requalificação urbana. Em termos de planeamento, a identificação 

dos edifícios e áreas mais vulneráveis revela-se de extrema importância em termos de 

preparação e atuação dos meios e recursos mais qualificados para a gestão de 

emergência, como é exemplo neste caso de estudo a área do porto de Setúbal. Por 

fim, trata-se também de uma ferramenta de apoio à decisão quer para a gestão do 

risco quer para o ordenamento do território, assim como para a comunicação e 

sensibilização da população para o risco.  
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Anexo 1 – Nº de alojamentos por subsecção estatística (INE, 2011) 

 

 

Anexo 2 – População residente com idade superior a 64 anos, por subsecção estatística (INE, 

2011) 

 

 

Anexo 3 – População residente com idade entre 0 e 14 anos, por subsecção estatística (INE, 

2011) 
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Anexo 4 – Relações atribuídas entre pares de parâmetros da componente “Bv” no modelo 

PTVA-3 (Dall’Osso e Dominey-Howes, 2009). 

 

1. Número de pisos vs Material de construção = moderada 

O número de pisos é considerado moderadamente mais influente que o material de construção. Assim, considera-se que um edifício 

com estrutura de madeira e com cinco ou mais pisos tem uma estrutura moderadamente menos vulnerável que um edifício de cimento e 

betão mas com apenas um piso. 

2. Número de pisos vs Hidrodinâmica do rés-do-chão = forte  

O número de pisos é considerado mais influente que a hidrodinâmica do rés-do-chão, com uma forte diferença. Um edifício  com cinco 

ou mais pisos e um rés-do-chão completamente fechado é considerado bastante menos vulnerável que um edifício com um piso e um 

rés-do-chão aberto. 

3. Número de pisos vs Tipo de fundação = muito forte 

O número de pisos é considerado mais influente que o tipo de fundação, com uma diferença muito forte. Isto deve-se ao facto de 

edifícios com bastantes pisos necessitarem de uma estrutura forte que os sustente. 

4. Número de pisos vs Objetos móveis = muito forte 

O número de pisos é considerado mais influente que a presença de objetos móveis, sendo esta diferença muito forte. Um edifício com 

três pisos localizado por trás de um estacionamento é considerado muito menos vulnerável que um edifício de um piso afastado de 

qualquer objeto móvel. 

5. Número de pisos vs Forma e orientação = extrema 

O número de pisos é considerado extremamente mais influente que a forma e orientação de um edifício. A razão prende-se com o facto 

de a direção do fluxo não ser exatamente previsível. 

6. Número de pisos vs Estado de conservação = extrema 

O número de pisos é considerado extremamente mais influente que o estado de conservação. Isso deve-se ao facto de um edifício de 

cinco pisos não se poder encontrar num estado de conservação tão degradável (desde que se encontre em pé e em segurança) que 

possa ser considerado menos resistente que um edifício de um piso em bom estado de conservação. 

7. Material de construção vs Hidrodinâmica do rés-do-chão = moderada 

O material de construção é considerado moderadamente mais influente que a hidrodinâmica do rés-do-chão. Isto significa que um 

edifício com estrutura de cimento e betão mas com o rés-do-chão fechado é moderadamente menos vulnerável que um edifício de 

madeira mas com o rés-do-chão aberto. 

8. Material de construção vs Tipo de fundação = moderada 

O material de construção é considerado moderadamente mais influente que o tipo de fundação. Um edifício com estrutura de betão e 

fundações superficiais é assim moderadamente menos vulnerável que um edifício com estrutura de madeira e fundações profundas. 

9. Material de construção vs Objetos móveis = forte 

O material de construção é considerado mais influente que a presença de objetos móveis, com uma forte diferença. Isto porque não é 

possível prever de forma exata para onde o fluxo arrastará os carros e detritos.  

10. Material de construção vs Forma e orientação = forte 

O material de construção é considerado mais influente que a forma e orientação do edifício, com uma forte diferença. Um edifício com 

uma estrutura muito resistente e uma forma rectangular alongada, em que a fachada maior é paralela à linha de costa, é considerado 

menos vulnerável que um edifício com estrutura de madeira e uma forma hidrodinâmica mais resistente.   

11. Material de construção vs Estado de conservação = extrema 

O material de construção é considerado extremamente mais influente que o estado de conservação. Isto significa que um edifício com 

estrutura reforçada em avançado estado de degradação é considerado muito menos vulnerável que um edifício de madeira em 

excelentes condições.  

12. Hidrodinâmica do rés-do-chão vs Tipo de fundação = muito fraca  

As características do rés-do-chão são consideradas um pouco mais influente que o tipo de fundação. Isto significa que um edifício com 

fundações superficiais e um rés-do-chão totalmente aberto é considerado um pouco menos vulnerável que um edifício com fundações 

profundas e um rés-do-chão totalmente fechado.  

13. Hidrodinâmica do rés-do-chão vs Objetos móveis = moderada 

As características do rés-do-chão são consideradas moderadamente mais influentes que a presença de objetos móveis em redor dos 

edifícios. Isto significa que um edifício com pelo menos 50% do rés-do-chão aberto e localizado perto de um parque de estacionamento 

é moderadamente menos vulnerável que um edifício com um rés-do-chão totalmente fechado mas afastado de potenciais objetos 

móveis. Tal deve-se à incerteza sobre os edifícios que serão atingidos pelos objetos móveis. 

14. Hidrodinâmica do rés-do-chão vs Forma e orientação = moderada  

As características do rés-do-chão são consideradas moderadamente mais influentes que a forma e orientação. Isto porque nos casos 

em que é possível a água atravessar o edifício, a forma não aparenta ser muito relevante. 

15. Hidrodinâmica do rés-do-chão vs Estado de conservação = muito forte  

As características do rés-do-chão são consideradas muito mais influentes que o estado de conservação. Um edifício num estado muito 

frágil e com um rés-do-chão completamente aberto é assim considerado muito mais resistente que um edifício com um rés-do-chão 

totalmente fechado e em excelente estado de conservação. 
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16. Tipo de fundação vs Objetos móveis = moderada  

O tipo de fundação é considerado moderadamente mais influente que a presença de objetos móveis. Um edifício com um tipo de 

fundação média, localizado próximo de um parque de estacionamento, é considerado moderadamente menos vulnerável que um edifício 

com fundações superficiais, afastado de parques de estacionamento.  

17. Tipo de fundação vs Forma e orientação = moderada 

O tipo de fundação é considerado moderadamente mais influente que a forma e orientação do edifício. A razão encontra-se de certa 

forma relacionada com a incerteza da direção do fluxo.  

18. Tipo de fundação vs Estado de conservação = forte 

O tipo de fundação é considerado mais influente que o estado de conservação, com uma forte diferença. O estado de conservação da 

estrutura do edifício nunca foi considerado como tão mau que pudesse colocar a estabilidade do edifício em sério risco. Assim, a 

profundidade das fundações é mais importante. 

19. Objetos móveis vs Forma e orientação = fraca  

A presença de objetos móveis é considerada ligeiramente mais influente que a forma e orientação. Mesmo que ambos dependam da 

direção do fluxo, que não é conhecida, julga-se que os objetos móveis sejam mais perigosos que a forma hidrodinâmica do edifício, 

devido ao relevante número de danos estruturais causados em anteriores tsunamis.  

20. Objetos móveis vs Estado de conservação = forte  

A presença de objetos móveis tem sido considerada mais influente que o estado de conservação. Isto significa que um edifício em 

razoável estado de conservação localizado próximo de um parque de estacionamento é considerado mais vulnerável que um edifício em 

pobre estado de conservação, mesmo que localizado longe de potenciais objetos móveis.  

21. Forma e orientação vs Estado de conservação = forte  

A forma e orientação do edifício é considerada mais influente que o estado de conservação, com uma forte diferença. Assim, um edifício 

bem conservado com uma forma hidrodinâmica frágil é considerado mais vulnerável que um edifício circular ou triangular em mau 

estado de conservação.  

22. Estado de conservação vs Limiar mínimo = forte  

Como explicado anteriormente, o limiar mínimo é um fator fictício, usado como referência mais baixa, correspondente ao coeficiente de 

ponderação “0”. Assim, relativamente ao zero, o estado de conservação tem uma influência forte. Isto significa que mesmo que seja o 

parâmetro menos importante de todos, possui uma contribuição considerável para o resultado final. 

 

 

Anexo 5 – Relações atribuídas entre pares de parâmetros da componente “Prot” no modelo 

PTVA-3 (Dall’Osso e Dominey-Howes, 2009). 

 
1. Ordem do edifício (Prot_br) vs Barreiras naturais (Prot_nb) = moderada  

A ordem do edifício é considerada moderadamente mais importante que a presença de barreiras naturais. Isto significa que um edifício 

localizado após a decima fila, sem qualquer barreira natural, é considerado mais protegido que um edifício na primeira fila, apesar de 

bem protegido por uma vegetação costeira ( ex: dentro de uma floresta costeira).  

2. Ordem do edifício (Prot_br) vs Estruturas de proteção costeira (Prot_sw) = moderada  

A ordem do edifício é considerada moderadamente mais importante que a presença de estruturas de proteção costeira. Tal significa que 

um edifício localizado após a décima fila, sem qualquer estrutura de proteção costeira, tem sido considerado mais protegido que um 

edifício na primeira fila, mas protegido por uma estrutura tão alta como a possível onda que o atinge.  

3. Ordem do edifício (Prot_br) vs Muros de proteção (Prot_w) = moderada  

A ordem do edifício é considerada moderadamente mais importante que a presença de muros de proteção à volta do edifício. Ou seja, 

um edifício localizado após a decima fila, sem qualquer muro de proteção, é considerado menos vulnerável que um edifício na primeira 

fila, embora protegido por um muro maior (ou tão alto) que o fluxo de inundação. Isto prende-se com o facto de um muro não ser 

desenhado para suportar uma alta pressão hidrodinâmica, e o seu efeito será mais pequeno do que o de dez conjuntos de paredes de 

edifícios.  

4. Barreiras naturais (Prot_nb) vs Estruturas de proteção costeira (Prot_sw) = sem diferença 

A proteção oferecida pelas barreiras naturais e as estruturas de proteção costeiras têm sido consideradas igualmente importantes. No 

passado, durante tsunamis, ambos os fatores tiveram um papel muito importante na proteção dos edifícios relativamente ao fluxo de 

inundação.  

5. Barreiras naturais (Prot_nb) vs Muros de proteção (Prot_w) = fraca  

A proteção oferecida pelas barreiras naturais é considerada ligeiramente mais importante que a presença de um muro de proteção à 

volta do edifício. Um edifício sem muro, mas bem protegido por uma vegetação costeira, é ligeiramente mais resistente que um sem 

qualquer barreira natural, mas com um muro maior (ou tão alto) que o fluxo de inundação.  

6. Estruturas de proteção costeira (Prot_sw) vs Muros de proteção (Prot_w) = fraca 

A proteção oferecida pelas estruturas de proteção costeira é considerada ligeiramente mais influente que a proteção de um muro. A 

principal razão é que as estruturas de proteção costeiras são desenhadas para suportar pressões maiores. 

7. Muros de proteção (Prot_w) vs Limiar mínimo = forte  

Conforme foi dito, o “limiar mínimo” é um fator fictício, usado como a referência mais baixa. Deve ser considerado como um fator que 

não tem qualquer influência no nível de proteção atribuído a um edifício. Portanto, no que diz respeito ao zero, a influência de um muro 

de proteção tem sido considerada forte.
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Anexo 6 – Classificação dos atributos com influência na vulnerabilidade estrutural de um edifício (Bv), segundo o modelo PTVA-3 (Dall’Osso et al., 

2009). 

 -1 -0.5 0 +0.25 +0.5 +0.75 +1 

s    (número de pisos)  > 4 pisos 4 pisos 3 pisos  2 pisos  1 piso 

m   (material de   
       construção)             

Betão armado  Tijolo duplo  Tijolo simples  Madeira 

g    (hidrodinâmica do  
       rés-do-chão) 

Plano aberto Plano aberto 
com janelas 

50% plano aberto  Plano fechado 
mas com muitas 
janelas 

 Plano fechado 

f     (consistência das  
       fundações) 

Fundações 
profundas 

 Fundações médias    Fundações 
superficiais 

so  (forma e  
       orientação) 

Forma 
hidrodinâmica 
resistente 

 Forma hidrodinâmica 
razoável 

   Forma 
hidrodinâmica 
frágil 

mo (objetos móveis)   Risco mínimo dos 
objetos móveis 
produzirem dano 

Risco moderado dos 
objetos móveis 
produzirem dano 

Risco médio dos 
objetos móveis 
produzirem dano 

Risco alto dos 
objetos móveis 
produzirem dano 

Risco extremo dos 
objetos móveis 
produzirem dano 

pc  (estado de  
       conservação) 

Excelente Bom Razoável  Degradado  Muito degradado 

Anexo 7 – Classificação dos atributos com influência no grau de proteção de um edifício (Prot), segundo o modelo PTVA-3 (Dall’Osso et al., 2009). 

 0 +0.25 +0.5 +0.75 +1 

Prot_br (ordem do edifício)  > 10 7-8-9-10 4-5-6 2-3 1 

Prot_nb (barreiras naturais) Proteção muito alta Proteção alta Proteção média Proteção moderada Sem proteção 

Prot_sw (estruturas de  
                proteção costeira) 

Verticais com mais de 
5m 

Vertical entre 3 a 5m Vertical entre 1.5 a 
3m 

Vertical entre 0 a 1.5m 
ou inclinado entre 1.5 a 
3m 

Inclinado entre 0 a 1.5m 
ou sem proteção 

Prot_w (muros em redor  
              dos edifícios) 

Altura da parede tem 
entre 80 a 100% da 
profundidade de água 

Altura da parede tem 
entre 60 a 80% da 
profundidade de água 

Altura da parede tem 
entre 40 a 60% da 
profundidade de água 

Altura da parede tem 
entre 20 a 40% da 
profundidade de água 

Altura da parede tem 
entre 0 a 20% da 
profundidade de água 
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Anexo 8 – Esquematização da ferramenta produzida no Model Builder para o cálculo do RVI no modelo PTVA-3. 
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Anexo 9 – Esquematização da ferramenta produzida no Model Builder para o cálculo do SVI no modelo B. 

 


