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RESUMO: No atual contexto de alterações climáticas a gestão da água necessita de responder a múltiplos desafios e pressões a que os recursos 
hídricos e as cidades estão expostos. A maior sensibilidade por parte da sociedade em relação a estas questões requer novas abordagens 
relativamente a problemas existentes e futuros, impondo desafios aos utilizadores do território e do capital natural água. A tendência atual direciona 
o enfoque para modelos que promovam adaptação e resiliência do espaço urbano, através de estratégias integradas e sustentáveis, para que o 
recurso água, essencial a todos, continue a satisfazer as necessidades humanas e a promover, além do equilíbrio ambiental, o bem-estar social. A 
abordagem Water Sensitive Urban Design (WSUD) define a cidade como uma bacia hidrográfica, integrando a gestão do ciclo urbano da água (CUA) 
no processo de desenvolvimento urbano, em que as águas pluviais e residuais são elemento-chave, considerando a cidade como fonte de serviços 
de ecossistemas. Reconhece que o desenvolvimento urbano e o próprio ordenamento do território exercem enormes pressões, podendo alterar de 
forma significativa o ciclo natural da água, e que, em conjunto com a existência de infraestruturas envelhecidas, as ineficiências e vulnerabilidades 
dos sistemas aumentam. A introdução de técnicas WSUD na gestão do CUA pretende reduzir áreas urbanas impermeáveis, promover a retenção 
temporária de águas, o seu tratamento, infiltração e/ou reaproveitamento, o mais próximo possível da sua origem, minimizando os impactos 
do desenvolvimento urbano sob o meio natural. O presente trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma estratégia que promova a 
transição da cidade de Quarteira (concelho de Loulé) para uma Water Sensitive City (Cidade Sensível à Água), através da definição de um plano de 
intervenção assente nos princípios WSUD, ou seja, num planeamento urbano sensível à água, como alternativa à abordagem tradicional de gestão 
urbana da água, que promova a gestão integrada e sustentável do CUA e, simultaneamente, a resiliência e adaptação da cidade face às alterações 
climáticas, integrando a comunidade na tomada de decisões. O plano apresentado, suportado nas melhores práticas de gestão (BMPs) no domínio 
da abordagem WSUD e com enfoque nas zonas críticas diagnosticadas na área de estudo, inclue medidas para controlo na origem, tratamento e 
promoção da infiltração, por exemplo, pavimentos permeáveis, coberturas verdes, recolha e armazenamento de águas pluviais, bacias de detenção 
e swales de biorretenção.

Palavras-Chave: “Water Sensitive City”; “Water Sensitive Urban Design”; Ciclo Urbano da Água; Resiliência; Melhores Práticas de Gestão; Quarteira. 

ABSTRACT: The current climate change context poses multiple challenges and pressures to cities and water resources, to which water management needs 
to respond. A greater understanding of society regarding these issues requires new approaches to solve the existing problems, imposing challenges to 
current land and water resources users. The present trend directs the focus towards models that promote adaptation and resilience of the urban medium, 
through integrated and sustainable strategies, so that water resources, a cornerstone for societal development, continues to fulfil human needs, and to 
promote, in addition to environmental balance, social well-being. The Water Sensitive Urban Design (WSUD) approach, defines the city as a catchment, 
incorporating the management of the urban water cycle (UWC) in the urban development process, in which stormwater and wastewater are key elements, 
considering the city as a source of ecosystems services. Urban development and land-use are acknowledged as a source of enormous pressures, which 
can significantly alter the natural water cycle, and that, together with existing old infrastructures, increase the inefficiencies and vulnerability of the urban 
system. The introduction of WSUD techniques in the management of the UWC aims to reduce impervious areas, promote the temporary retention of 
water, its treatment and/or its reuse, as close as possible to its source, minimizing the impacts of urban development on the natural environment. The 
main objective of this work, is to develop a strategy that promotes the transition of the City of Quarteira (Loulé’s municipality) into a Water Sensitive 
City, through the development of an intervention plan based on WSUD principles, that is, on water sensitive urban planning, as an alternative to the 
traditional urban water management approach, which promotes the integrated and sustainable management of the UWC  and, at the same time, the 
city’s resiliency and response to climate change, while engaging community’s participation in decision-making processes. The introduced plan, supported 
by best management practices (BMPs) in the WSUD domain, focuses on critical areas identified in the study area, which include source control, treatment 
and infiltration measures, for example, permeable pavements, green roofs, rainwater harvesting, detention basins and bio-retention swales.
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1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento das áreas urbanas, além da 
maior procura por serviços de água e respetiva 
pressão sobre o abastecimento e a gestão das 
águas residuais e pluviais, verifica-se um aumento 
das fontes de poluição, alterações nos padrões de 
uso do solo, assim como outros focos de pressão 
que afetam as cidades. Tradicionalmente, a gestão 
urbana da água assenta na implementação 
de sistemas de drenagem e abastecimento da 
água, que assegurem os serviços fundamentais: 
abastecimento, higiene pública e proteção contra 
cheias. O sucesso destas estratégias permitiu, 
durante o séc. XX, resolver muitos dos problemas 
das cidades nos países desenvolvidos relacionados 
com água e saúde pública. Atualmente, assiste-se 
a uma maior sensibilidade por parte da sociedade 
em relação às questões ambientais, necessitando 
a gestão da água no século XXI de responder a 
múltiplos desafios e pressões a que os recursos 
hídricos e as cidades estão expostos, tais como 
alterações climáticas, crescimento populacional, 
envelhecimento das infraestruturas, alterações nas 
prioridades sociais, políticas públicas e governança 
e tecnologias emergentes (Howe et al., 2012). 
A gestão urbana da água tem de se adaptar às 
condições e necessidades atuais, o que requer 
alterações nas abordagens e atitudes dos vários 
intervenientes no processo e utilizadores do recurso. 
A tendência atual direciona o investimento para 
soluções que promovam a adaptação e resiliência 
do espaço urbano, através de estratégias integradas, 
desenvolvidas e planeadas como complemento às 
infraestruturas centralizadas atualmente existentes, 
através de infraestruturas descentralizadas.
O conceito e a abordagem de Cidade Sensível à Água 
(CSA) surge como uma alternativa às estratégias 
tradicionais de gestão urbana da água, cujo 
principal objetivo é promover a implementação de 
práticas de gestão urbana de água mais sustentáveis 
e adaptadas à realidade da cidade, através de 
soluções assentes em infraestruturas verdes, 
planeamento urbano e políticas de governação 
(Wong e Brown, 2009), com medidas de controlo na 
origem, tratamento e infiltração de águas pluviais, 
e através de práticas de ordenamento do território 
que respondam aos desafios que a cidade enfrenta. 
As intervenções em espaço urbano sensíveis à 
água, assentes no conceito Water Sensitive Urban 
Design (WSUD) contemplam soluções baseadas 
na natureza, que são incorporadas na paisagem 
para desempenhar várias funções, possibilitando 
o planeamento e a criação de espaços urbanos 
ambientalmente responsáveis, onde a aplicação 

de uma abordagem holística é centrada nas 
relações entre energia e emissões de carbono, 
conservação de água, proteção ambiental e 
biodiversidade, de forma a que seja possível dar 
resposta às necessidades humanas e ecológicas da 
cidade, tendo em conta o seu contexto climático e 
geográfico (Hoyer et al., 2011). Ao mesmo tempo 
o recurso água é reconhecido pela comunidade, 
como um bem essencial, que deve ser valorizado e 
integrado nos espaços da cidade, através da criação 
de espaços atrativos para os seus habitantes e 
habitats naturais que promovam a biodiversidade, 
suportando assim a estrutura ecológica da cidade 
(Rodrigues, 2017).
Face ao exposto, é evidente a necessidade de 
promover estratégias de adaptação dos espaços 
urbanos. Neste enquadramento, desenvolveu-se o 
presente estudo que tem como principal objetivo a 
conceção de um plano estratégico de intervenção 
que promova a gestão integrada e sustentável do 
ciclo urbano da água (CUA), na cidade de Quarteira, 
em resposta às opções de adaptação preconizadas 
na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas de Loulé (EMAAC de Loulé), para os 
setores relativos aos recursos hídricos, ordenamento 
do território e cidades. Na bacia hidrográfica que 
influência a área urbana da cidade de Quarteira, com 
elevado nível de infraestruturação e concentração 
de edificações, e com base no diagnóstico efetuado, 
foram selecionadas intervenções assentes nas 
melhores práticas de gestão estruturais (BMP’s) no 
domínio de WSUD, como alternativa à abordagem 
tradicional de gestão urbana da água, integrando a 
gestão da água na paisagem urbana nos seus vários 
domínios (água para consumo, águas residuais 
e águas pluviais), incentivando dessa forma a 
transição para uma CSA, assente numa visão e 
estratégia que promova a resiliência e a adaptação 
do sistema urbano face às alterações climáticas.

2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL
Ao nível institucional, no âmbito dos desafios, 
oportunidades e vulnerabilidades face às alterações 
climáticas, foi desenvolvido o Quadro Estratégico 
para a Política Climática (APA, 2019a), que inclui, nas 
vertentes de mitigação e adaptação em alterações 
climáticas os principais instrumentos de política 
nacional, dos quais se destacam o Programa 
Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 
e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC 2020).
A ENAAC 2020 estabelece os objetivos e a visão 
da política nacional, na qual é assumido um 
compromisso de adaptação aos efeitos das  

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=117&sub3ref=1376
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=117&sub3ref=1376
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=955
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=955
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ialterações climáticas, através da contínua 
implementação de soluções baseadas no 
conhecimento técnico-científi co e em boas 
práticas, refl etindo os seguintes objetivos: melhoria 
do nível de conhecimento sobre as alterações 
climáticas, implementação de medidas de 
adaptação e promover a integração das medidas 
de adaptação em políticas sectoriais (APA, 2019b). 
De forma a promover a adaptação aos impactos 
previstos pelas alterações climáticas o Município 
de Loulé, em conformidade com a ENAAC 2020, 
desenvolveu a EMAAC de Loulé, assente na 
visão estratégica do “desenvolvimento de um 
município consciente, informado e capacitado na 
resposta às alterações climáticas, que incorpore, 
na ação municipal e na gestão territorial, os 
fatores, as ameaças e oportunidades associadas 
às novas dinâmicas climáticas” (CML, 2016). No 
levantamento das vulnerabilidades climáticas locais 
da EMAAC de Loulé (projeto ClimAdaPT.Local 2000-
2014) foram identifi cados os eventos climáticos 
adversos e principais impactos projetados para o 
município (e. g., eventos de precipitação extrema e 
consequente ocorrência de cheias e inundações em 
meio urbano, eventos de seca, ondas de calor, com 
consequências que vão desde restrições no uso 
de água, alterações na biodiversidade, diminuição 
do volume de água disponível e, consequente 
diminuição da sua qualidade, com eventuais danos 
para a saúde humana). Outro impacto notório 
relativo às alterações climáticas diz respeito à erosão 
costeira, potenciada pela subida do nível médio 
do mar, com consequências transversais a quase 
toda a linha de costa do município, o que levanta 
sérias preocupações sobre o uso e ocupação da orla 
costeira (CML, 2016). 
As projeções climáticas (IPPC, 2014) permitem 
antecipar um agravamento dos impactos no 

município de Loulé, sobretudo os resultantes do 
aumento da temperatura, da maior intensidade 
e frequência de secas, da subida do nível do 
mar, de episódios de precipitação intensa em 
curtos períodos e do aumento da temperatura. A 
vulnerabilidade da cidade de Quarteira é facilmente 
identifi cada quando analisadas as consequências 
dos principais impactos associados aos eventos 
climáticos projetados.
No atual quadro de alterações climáticas promover 
ações focadas na adaptação e resiliência nos 
domínios do ordenamento e gestão do território, 
com enfoque na gestão urbana da água, em especial 
em áreas urbanas suscetíveis aos efeitos projetados 
é fundamental, situação particular para a cidade de 
Quarteira, pois localiza-se num território vulnerável.
A transição para uma CSA pode, através de uma 
gestão integrada da água adaptada às condições 
locais, que incorpore decisões políticas, investimento 
social e institucional, avanços tecnológicos e 
atitudes e responsabilidades individuais, diversifi car 
e fl exibilizar o leque de origens de água disponíveis, 
incorporando técnicas no domínio de WSUD que 
mitiguem os efeitos de inundações e secas, protejam 
ecossistemas sensíveis, melhorem o microclima 
urbano, fomentem a biodiversidade, reduzam a 
pegada de carbono dos serviços associados à água, 
e capacitem agentes sociais e institucionais para 
uma gestão sustentável do CUA. Esta mudança 
depende de vários fatores, como o contexto local 
e as características da cidade enquanto sistema, 
o que implica que seja efetuada uma análise ao 
estado atual do modelo de gestão da água em vigor 
na cidade, para que sejam defi nidos objetivos de 
sustentabilidade a curto e longo prazo, inerentes a 
reduções no consumo de água, origens alternativas 
de água e sistemas de tratamento de águas pluviais 
(Wong e Brown, 2009). 

Figura 1. Ciclo natural da água, CUA e CUA sob o domínio WSUD (adaptado de Hoban e Wong, 2006).
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Na Figura 1 apresenta-se de forma esquemática a 
comparação do ciclo natural da água, do CUA e do 
CUA sob o domínio WSUD.
Na estratégia no domínio de WSUD que incorpora a 
gestão do ciclo urbano da água é fundamental que 
sejam adotadas e integradas as melhores práticas 
de gestão (BMP’s), que contemplam medidas 
estruturais e medidas não-estruturais. 
As medidas estruturais dizem respeito às estruturas 
urbanas implementados para gerir a qualidade e 
quantidade do escoamento superficial, controlar, 
tratar ou prevenir a poluição de águas pluviais e/
ou reduzir o volume de escoamento superficial, 
através de infraestruturas naturais incorporadas na 
paisagem urbana, aplicadas numa cadeia de gestão 
ao longo da bacia hidrográfica, permitindo também 
a criação e melhoria de espaços públicos de recreio 
e lazer. Os elementos de controlo estrutural podem 
ser classificados quanto à sua localização na bacia 
hidrográfica que domina a cidade, função, etapa de 
tratamento ao longo da cadeia de gestão (primário, 
secundário ou terciário) e tipo de elemento 
estrutural (infraestruturas cinzentas ou verdes). 
Devem ser instalados na origem do escoamento 
superficial, ou proximidades, de forma a proteger 
os meios recetores, como aquíferos, linhas de água 
e zonas húmidas (Department of Environment e 
Swan River Trust, 2005; Rodrigues, 2017).
Os elementos estruturais associados às BMP’s 
são agrupados nas seguintes tipologias (Hoban, 
South East Queensland Healthy Waterways, 
2009; Townscille City Council, 2011): controlo na 
origem, em que se procura diminuir o volume 
de água afluente aos sistemas de drenagem; 
tratamentos primário, secundário e terciário e 
medidas de infiltração. Ao nível do controlo na 
origem destacam-se os elementos que permitem 
a recolha nas coberturas de edificações e o 
armazenamento das águas pluviais, coberturas 
verdes, pavimentos permeáveis, tanques e bacias 
de detenção. Nas técnicas de tratamento primário 
referem-se os dispositivos de recolha de material 
sólido e as bacias de sedimentação; nas técnicas de 
tratamento secundário além das faixas filtrantes, 
há os swales e os filtros de areia e; nas técnicas de 
tratamento terciário evidenciam-se os sistemas de 
biorretenção (e. g., jardins chuva, swales e bacias 
de biorretenção) e a criação de zonas húmidas 
artificiais. Nas medidas de infiltração além dos 
sistemas de infiltração (poços de infiltração, 
trincheiras, valas e bacias de infiltração) refere-se a 
recarga e armazenamento artificial de aquíferos. Os 
elementos estruturais podem ser dimensionados 
para novas áreas urbanas, mas também podem 
ser introduzidas em áreas já existentes. Estes 

elementos devem ser usados em conjunto com 
melhores práticas não estruturais, para se obter 
uma combinação equilibrada de medidas de gestão 
de águas urbanas.
As medidas não-estruturais não envolvem 
infraestruturas fixas e permanentes e são 
normalmente implementadas através de mudanças 
de comportamento, por meio de práticas de 
governação municipal (políticas ambientais e de 
ordenamento e planeamento do território), que 
promovem a sensibilização e aumento de literacia 
por parte dos utilizadores sobre a importância 
de melhores práticas, as quais contribuem para 
um uso eficiente do recurso água, previnem a 
contaminação das águas pluviais e necessidade de 
tratamento (Department of Environment e Swan 
River Trust, 2005; Wong et al., 2002).
A estratégia WSUD promove a gestão de águas 
pluviais no meio urbano, em termos de quantidade 
e de qualidade. No que respeita à quantidade as 
melhores práticas identificadas permitem, em 
conjunto, reduzir o escoamento superficial, a 
descarga controlada de água nos meios recetores 
e, consequentemente, os caudais de cheia e o risco 
de inundação. As intervenções que integram esta 
estratégia, além de contribuírem para a mitigação 
dos efeitos causados por eventos de precipitação 
na qualidade e quantidade das águas pluviais 
que atingem as áreas urbanas, também podem 
promover a manutenção e criação de habitats 
naturais, aumentando a biodiversidade local. A sua 
implementação em áreas urbanas contribui para a 
criação de espaços agradáveis, que incentivam o 
estabelecimento de vínculos afetivo-culturais entre 
pessoas, água e natureza, contribuindo para o seu 
bem-estar e para a melhoria do valor ambiental, 
económico e social das áreas adjacentes. Isto por 
sua vez contribui para educação da comunidade 
ao se demonstrar os benefícios e vantagens de 
uma cidade desenhada em prol da sensibilidade à 
água, mais resiliente aos impactos das alterações 
climáticas e equipada com infraestruturas 
ambientalmente mais sustentáveis (Sharma et al., 
2019). 
Como refere Ashley et al. (2010), as cidades são 
sistemas complexos, nas quais o grande desafio 
se traduz na implementação de uma estratégia 
de gestão urbana sustentável de água, que 
incorpore as necessidades locais, oportunidades 
e que considere as barreiras físicas, políticas 
e socioeconómicas de uma área urbana pré-
existente. Além do mais, a natureza fragmentada 
dos sistemas descentralizados de controlo na 
origem exige um maior compromisso por parte 
dos principais atores envolvidos na gestão urbana 
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ida água, assim como uma maior participação da 
comunidade. Os benefícios associados a estas 
práticas são reconhecidos embora ainda existam 
algumas limitações, nomeadamente os custos de 
manutenção a longo prazo. 

3. METODOLOGIA
A metodologia que serviu de base para a elaboração 
do estudo está dividida em quatro eixos principais 
(Figura 2), incidindo em: i) revisão bibliográfica; ii) 
caracterização da área de estudo; iii) realização de 
inquéritos aos stakeholders e técnicos da Câmara; 
iv) diagnóstico para identificação das áreas críticas; 
v) definição do conceito e estratégia de intervenção 
e; vi) desenvolvimento da proposta de intervenção 
para a cidade de Quarteira.
Com base no enquadramento legal existente a nível 
nacional e a estratégia municipal desenvolvida de 
acordo com as Projeções Climáticas, Impactos e 
Vulnerabilidades, respetivo Perfil de Impactos 
Climáticos Locais, e respostas a nível municipal 
relativas à problemática das alterações climáticas 
contempladas nas Opções de Adaptação do 
Município de Loulé, desenvolveu-se a revisão 
bibliográfica que sustenta a aplicação de uma 
estratégia no domínio de WSUD, como estratégia 
de transição da cidade de Quarteira para uma Water 
Sensitive City. 
Para efeitos de caracterização da área de estudo 
procedeu-se à definição da bacia hidrográfica e 
respetivas sub-bacias hidrográficas que dominam 
a Cidade de Quarteira, através da utilização da 
ferramenta de geoprocessamento Hydrology 
da plataforma ArcMap; à recolha da informação 
disponível, nomeadamente os Estudos de 
Caracterização e Diagnóstico realizados no âmbito 
da Revisão do PDM de Loulé (DHV, 2009a, 2009b); 
e aos elementos geoespaciais fornecidos pelo 
Município de Loulé, incidindo esta caraterização 
na análise e produção de cartografia dos recursos 
abióticos (clima, relevo, geologia, solos, recursos 
hídricos), bióticos e culturais (uso do solo) 
e nos instrumentos de gestão territorial. No 
âmbito da caracterização também se realizou o 
reconhecimento da área de intervenção, através 
de visitas de campo, com o intuito de validar os 
elementos compilados.
Com base na informação recolhida desenvolveu-se 
uma análise SWOT, identificando-se as principais 
oportunidades, vulnerabilidades, pontos fracos e 
pontos fortes da área em estudo, face às aptidões 
do território. Ainda no âmbito do diagnóstico, com 
base nesta análise, nos resultados obtidos nos 
inquéritos realizados e nos registos de eventos 
climáticos extremos, identificaram-se as áreas 

críticas, e que são consideradas prioritárias em 
termos da implementação de melhores práticas no 
domínio WSUD. 
Os inquéritos realizados, permitindo o envolvimento 
da comunidade no processo, contribuíram para a 
identificação de áreas críticas, sendo os resultados 
simultaneamente refletidos na seleção das 
estratégias de intervenção que orientam a transição 
da cidade de Quarteira para uma Cidade Sensível à 
Água.
Por último, tendo em consideração a caraterização 
e o diagnóstico, o conceito de intervenção e as 
estratégias de intervenção no domínio WSUD, 
estabeleceu-se o caminho de transição para uma 
maior sensibilidade à água, selecionando-se, face 
aos problemas identificados, as principais soluções 
de intervenção estruturais para cada sub-bacia 
hidrográfica da área de estudo. A localização das 
intervenções selecionadas, numa fase inicial com 
recurso ao SIG, foi posteriormente validada por 
trabalho de campo realizado pela equipa.

4. BREVE CARATERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDO
Na área em estudo o clima apresenta características 
Mediterrânicas, temperado com inverno chuvoso 
e verão seco, e com influência da proximidade do 
mar. A bacia hidrográfica que domina a cidade 
de Quarteira com uma área de cerca de 12,1 km2, 
localiza-se na faixa mais litoral do concelho de 
Loulé, correspondendo 32% da sua área total à 
freguesia de Quarteira. O regime de escoamento é 
efémero, sendo a ribeira da Vala Real da Fonte Santa, 
e o seu afluente, ribeira do Almargem, as principais 
linhas de água identificadas nesta bacia. Na Figura 3 
observa-se a bacia hidrográfica e as principais 
sub-bacias da área de estudo, nomeadamente 
Almargem (7,8  km2), Cavacos (0,4  km2), Checul 
(1,2  km2), Forte Novo (0,5  km2), Quinta do Romão 
(1,8  km2), Rosa Branca (0,4  km2) e Tenazinha 
(0,1  km2). Relativamente ao Sistema Aquífero de 
Quarteira importa referir o problema associado ao 
fenómeno de intrusão salina. 
O território em estudo caracteriza-se pelo elevado 
nível de infraestruturação e concentração de 
edificações, para fins essencialmente habitacionais 
e equipamentos associados, onde as cheias e 
inundações são um problema. Em algumas das sub-
bacias referidas os aglomerados urbanos (tecido 
urbano contínuo) são a classe de uso do solo 
dominante, como se pode observar na Figura 4. A 
sub-bacia de Almargem, ocupa a maior área, sendo 
aquela em que a área de solo urbano é menor, 
com solo rural classificado como Reserva Agrícola 
Nacional, e com a maior área pertencente à Reserva 
Ecológica Nacional.
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Figura 2. Metodologia.

5. CIDADE DE QUARTEIRA SENSÍVEL À ÁGUA 
Com base nas etapas referidas e com enfoque 
na análise SWOT e diagnóstico a proposta 
desenvolvida para a cidade de Quarteira pretende, 
aproximar o atual modelo de gestão do CUA, o 
mais próximo possível daquele que carateriza uma 
CSA, que assenta em três pilares: cidade como 
bacia hidrográfica, cidade como fonte de serviços 

de ecossistemas e cidade composta por uma 
comunidade sensível ao CUA (Wong e Brown, 2009). 
Considera-se que a participação e sensibilização da 
comunidade na tomada de decisões é fundamental 
para o sucesso da proposta de tornar a cidade de 
Quarteira numa CSA, através de intervenções 
no domínio WSUD, transversais a toda a cidade. 
Neste processo, para se conhecer a recetividade da 
população às práticas propostas estavam previstas 
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Figura 3. Bacia hidrográfi ca e sub-bacias - cidade de Quarteira.

Figura 4. Planta de Ordenamento da revisão do Plano Diretor Municipal de Loulé (Fonte: adaptado de Batista 
e Rocha, 2009).
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ações participativas, tendo em vista a defi nição de 
uma visão conjunta da futura cidade.
No plano estratégico de gestão desenvolvido 
para a cidade de Quarteira, entre as intervenções 
propostas destacam-se as seguintes tipologias: 
dispositivos de recolha de material sólido, 
pavimentos permeáveis, coberturas verdes, recolha 
e armazenamento de águas pluviais, bacias de 
retenção/detenção, canteiros arborizados, swales 
de biorretenção. Nas Figuras 5 a 8 apresentam-se as 
intervenções previstas para algumas das sub-bacias 
abrangidas pelo plano, assim como a respetiva 
localização, salientando-se desde já que a maioria 
das intervenções se localiza nas áreas urbanas das 
respetivas sub-bacias. Os exemplos selecionados 
para ilustrar o caso de estudo referem-se à sub-
bacia hidrográfi ca Almargem, por ser a que ocupa 
a maior área, destacando-se a presença de duas 
linhas de água, o sistema lagunar com elevado valor 
ecológico e espaços urbanizáveis de expansão; 
e as sub-bacias hidrográfi cas Checul, Forte Novo 
e Rosa Branca, em solo urbano caracterizado por 
um elevado grau de impermeabilização, onde se 

identifi caram as zonas mais críticas e, por isso, mais 
vulneráveis.
Como se pode observar na Figura 5 para a sub-bacia 
hidrográfi ca Almargem são propostas intervenções 
em 20 locais (A1 a A20). No Quadro 1 indicam-se, de 
forma resumida, as intervenções preconizadas para 
cada local.
Como se pode observar na Figura 6 para a sub-bacia 
hidrográfi ca Checul são propostas intervenções em 
19 locais (C1 a C19). No Quadro 2 indicam-se, de 
forma resumida, as intervenções preconizadas para 
cada local.
Como se pode observar na Figura 7 para a sub-bacia 
hidrográfi ca Forte Novo são propostas intervenções 
em 17 locais (F1 a F17). No Quadro 3 indicam-se, de 
forma resumida, as intervenções preconizadas para 
cada local.
Como se pode observar na Figura 8 para a sub-
bacia hidrográfi ca Rosa Branca são propostas 
intervenções em 10 locais (RB1 a RB10). No Quadro 
4 indicam-se, de forma resumida, as intervenções 
preconizadas para cada local.

Figura 5. Intervenções na sub-bacia hidrográfi ca Almargem.
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Identifi cação do local Descrição das intervenções

A1; A2; A3; A4

Separador central (Av. do Atlântico, Francisco Sá Carneiro, Papa Francisco e Ceuta): adaptado com swale de biorretenção. 
Rotundas: colocação de dispositivo de recolha de resíduos sólidos nos sumidouros existentes, para diminuir os sólidos 
suspensos totais (SST).

A5; A7; A10; A12; A13
Edifícios e Urbanizações: nas coberturas recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo. Água recolhida 
pode ser utilizada para rega, lavagem de equipamentos, piscinas.

A6 Escola EB1 n.º 3 de Quarteira: nas coberturas recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo; Espaços verdes 
existentes: jardins chuva com componente de educação e sensibilização dos alunos, corpo docente e funcionários.

A8 Espaços verdes adjacentes ao Cemitério: bacia de biorretenção, recebe o escoamento com origem no estacionamento 
e armazém.

A11; A9

Condomínio Garden Golf: coberturas recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo (traseiras do edifício). 
Rua da Pernada: bacia de biorretenção no canteiro localizado no troço inicial da rua. Urbanização da Abelheira: nas 
coberturas recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo. Espaço verde adjacente aos prédios: bacia de 
biorretenção.

A14; A15; A17; A18; 
A19; A20

Rotundas: jardim chuva; poço de infi ltração, que recolhe o escoamento superfi cial e o efl uente tratado dos sistemas 
localizados a montante.

A16 Foz do Almargem: monitorização; nos pontos de descarga na lagoa - dispositivo de recolha de resíduos sólidos.

Figura 6. Intervenções na sub-bacia hidrográfi ca Checul.
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Identificação do local Descrição das intervenções

C1 Troço inicial Av. Carlos Mota Pinto: bacia de biorretenção; nos separadores laterais e central –swale de biorretenção; 
dispositivos de recolha de resíduos sólidos e pavimentos permeáveis nos sumidouros e pontos de passagem.

C2; C3

Largo do Mercado (complementar a RB1) e Largo das Cortes Reais; dispositivo de recolha de resíduos sólidos em 
sumidouros existentes; reabilitação dos canteiros arborizados, junto às zonas de estacionamento, com funções de 
biorretenção.
Edifícios: nas coberturas recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo.

C4

Rua Vasco da Gama: dispositivos de recolha de resíduos sólidos e pavimentos permeáveis nos sumidouros e pontos 
de passagem localizados na intersecção com a Av. Dr. Carlos Mota Pinto, Rua D. João V/Rua Hermenegildo Piedade e 
Rua Gago Coutinho. 
Edifícios: nas coberturas recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo. Dotar canteiros arborizados 
com funções de biorretenção.

C5

Rua da Alagoa: dispositivo de recolha de resíduos sólidos nos sumidouros marginais à rua; pavimentos permeáveis 
no estacionamento no troço inicial da rua e nos pontos de passagem; faixa filtrante no separador central; bacia de 
biorretenção: troço terminal do separador.
Edifícios: nas coberturas recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo.

C6 Rua Patrão Lopes: coberturas dos edifícios e espaço verde recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do 
solo; dotar canteiros existentes com funções de biorretenção.

C7 Edifícios adjacentes ao Largo Poeta Pardal: coberturas recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo; 
canteiros arborizados com funções de biorretenção.

C8; C10

Sede da Checul: importante ponto na área de intervenção, pode funcionar como polo de sensibilização e educação 
no que toca à transição para a CSA. 
Edifícios: nas coberturas recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo. 
Dotar canteiros arborizados com funções de biorretenção.
Bairro IGAPHE e Miravila: nas coberturas recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo; Canteiros 
arborizados melhorados com funções de biorretenção.

C9

Escola EB1/JI D. Francisca de Aragão: canteiros arborizados de biorretenção; coberturas dos edifícios recolha de águas 
pluviais e armazenamento ao nível do solo; campo de recreio: bacia de detenção. 
Estacionamento lateral na Rua da Escola: pavimentos permeáveis nos pontos de passagem; faixa separadora adaptada 
para incluir swale de biorretenção.

C11 Bairro da Checul: edifícios - recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo; campo de recreio (~350 m2): 
bacia de detenção seca; SW do bairro – canteiros melhorados com funções de biorretenção.

C12 Urbanização do Ribeirinho: coberturas dos edifícios recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo.

C13; C14
Rotundas da Checul e do Polvo: jardim chuva; poço de infiltração, que recolhe o escoamento superficial e recebe o 
efluente tratado dos sistemas localizados a montante.

C15; C16 Áreas verdes marginais à Estrada de Quarteira: dispositivo de recolha de resíduos sólidos; swale de biorretenção; 
bacia de biorretenção.

C17; C18
Ruas 25 de Abril e D. Dinis: dispositivo de recolha de resíduos sólidos e pavimentos permeáveis nos sumidouros 
existentes e pontos de passagem; nas coberturas dos edifícios recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível 
do solo.

C19 Largo Dr. Diamantino Duarte Baltazar (espaço central ~550 m2): bacia de detenção seca; nos espaços verdes 
arborizados - bacias de biorretenção.

Tabela 2. Resumo das intervenções, por local, sub-bacia hidrográfica Checul.
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Figura 7. Intervenções na sub-bacia hidrográfi ca Forte Novo.

Identifi cação do local Descrição das intervenções

F1 Junto ao Café Golfi nho: canteiro adaptado com funções de biorretenção, para receber escoamento superfi cial 
com origem no estacionamento.

F2 Parque de Estacionamento: dispositivo de recolha de resíduos sólidos nos sumidouros. Nas coberturas dos 
edifícios recolha de águas pluviais e armazenamento em tanques ou cisternas.

F3 Ruas do Nascente e Leste: adaptação do separador central, colocação de swale de biorretenção; nas coberturas 
dos edifícios recolha de águas pluviais e armazenamento em tanques ou cisternas.

F4 Jardim: coberturas dos edifícios adjacentes recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo; espaço 
de recreio - bacia de retenção; canteiros arborizados de biorretenção.

F5; F7; F8; F9; F10; F11; F12 Parque Verde Público e Urbanizações: nas coberturas dos edifícios recolha de águas pluviais e armazenamento 
em tanques ou cisternas.

F6; F15 Jardim Público de São Pedro do Mar: jardim chuva; dispositivo de recolha de resíduos sólidos.

F13; F14 Rotundas: jardim chuva; poço de infi ltração, recebe o efl uente tratado dos sistemas localizados a montante.

F16; F17
Ruas José Afonso e Forte Novo: dispositivo de recolha de resíduos sólidos e pavimentos permeáveis, nos pontos 
de passagem no troço fi nal das ruas.

Tabela 3. Resumo das intervenções, por local, sub-bacia hidrográfi ca Forte Novo.
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Figura 8. Intervenções na sub-bacia hidrográfi ca Rosa Branca.

Identifi cação do local Descrição das intervenções

RB1 Dispositivo de recolha de resíduos sólidos nos sumidouros existentes; recolha de águas pluviais e armazenamento 
ao nível do solo.

RB2 Largo dos Rosas: nas coberturas dos edifícios adjacentes recolha de águas pluviais e armazenamento em tanques; 
no largo - tanque de atenuação.

RB3; RB7

Dispositivo de recolha de resíduos sólidos em sumidouros existentes nas intersecções com Travessa da Alegria, 
Rua Afonso III e Rua do Farol e do Ribeiro; pavimentos permeáveis na área de estacionamento (RB3) e ponto 
de passagem na intersecção com a Rua do Pinheiro; nas coberturas dos edifícios adjacentes recolha de águas 
pluviais e armazenamento no solo.

RB4 Espaço verde entre as Ruas Srg. Arlindo Viegas e dos Forninhos: introdução de espécies autóctones; tanques de 
atenuação; canteiros arborizados melhorados com funções de biorretenção. 

RB5

Avenida de Ceuta: nas intersecções com as Ruas Afonso III e da Abelheira - dispositivo de recolha de resíduos 
sólidos nos sumidouros existentes; pavimentos permeáveis nos pontos de passagem nessas mesmas intersecções 
e fi nal da avenida; coberturas dos edifícios recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo.

RB6 Praceta da Madrugada: tanque de atenuação; canteiro arborizado melhorado com funções de biorretenção.

RB8; RB9 Ruas Marco do Fontanário e Gonçalo Velho: pavimentos permeáveis nas áreas onde há intersecção com outras 
ruas; coberturas dos edifícios recolha de águas pluviais e armazenamento ao nível do solo.

RB10 Rotunda da Phonehouse: jardim chuva; poço de infi ltração, que recolhe o escoamento superfi cial e recebe o 
efl uente tratado dos sistemas localizados a montante.

Tabela 4. Resumo das intervenções, por local, sub-bacia hidrográfi ca Rosa Branca.
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i6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento e implementação de uma 
Cidade Sensível a Água é o resultado de interações 
complexas entre os principais atores chave e as 
características locais. A aceitação e colaboração da 
comunidade e o apoio político são fundamentais 
para efetivar esta transição, nomeadamente em 
ambientes urbanos complexos, como é o caso da 
cidade Quarteira. É necessária uma atitude proativa 
em relação a este novo paradigma de gestão urbana 
da água, o que torna o desafio tão social quanto 
tecnológico.
O plano apresentado, suportado por melhores 
práticas de gestão no domínio da WSUD e com 
enfoque nas zonas críticas diagnosticadas na área 
de estudo, suporta a transição de Quarteira para 
uma CSA. As medidas estruturais e de planeamento 
urbano associadas a técnicas convencionais de 
drenagem de água na cidade podem contribuir 
para melhorar a capacidade de adaptação a riscos 
urbanos inerentes à gestão do CUA, pois promovem a 
gestão holística da água, o que inclui a sua utilização, 
armazenamento, tratamento e reutilização, de forma 
a maximizar o valor ambiental, cultural, recreacional 
e económico do recurso água. 
Salienta-se que este plano, de carácter preliminar, 
carece de ajustes e de programação faseada na 
respetiva implementação. O processo de tornar uma 
CSA é evolutivo, e para que muitas destas tipologias 
de intervenção sejam integradas no (re)desenho 
da paisagem urbana é fundamental a participação 
e colaboração de uma equipa pluridisciplinar, 
a validação por parte dos agentes locais e a 
monitorização dos sistemas. As funções tradicionais 
da paisagem urbana necessitam de ser reforçadas 
com uma maior compreensão das funções ecológicas 
da paisagem urbana, que integram os objetivos da 
gestão sustentável do ciclo urbano da água.
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