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Propostas de soluções arquitectónicas para a subida do nível das águas em 
zonas costeiras 

 
Daniel Filipe Esteves Rolo 

 
Partindo da constatação que a subida do nível do mar é um facto cientificamente 

comprovado e irreversível, com consequências marcantes, sobretudo para os 

países com extensas áreas litorais, este trabalho pretendeu analisar o estado 

actual do conhecimento e algumas das soluções propostas, ou já concretizadas, 

como resposta a esta problemática. A dissertação analisa diferentes tipologias de 

protecção costeira, categorizadas como: arquitectura resistente, com infra-

estruturas pesadas, arquitectura resiliente, com elementos de transição entre a 

terra e o mar, adaptados à proteção costeira, e arquitectura de adaptação, que 

utiliza a água como plano de implantação urbanístico. Esta análise teve por base 

os resultados de alguns dos mais importantes projectos, realizados na Holanda, 

Reino Unido, Nova Iorque, Seattle e Mombai, que se estabeleceram como ponto 

de partida para algumas propostas de intervenções arquitectónicas a realizar no 

litoral português, designadamente, no Estuário do Tejo, na Costa Algarvia e 

especificamente Ria Formosa. 

Palavras chave: Água e arquitectura, controle de inundações, nível das 

águas, frentesmarítimas



 

PRESENTATION 

 

 
Architecture solutions for the sea level rise in coastal areas 

 
Daniel Filipe Esteves Rolo 

 

 

 

Based on the observation that rising sea level is a scientifically proven and 

irreversible fact, with striking consequences for countries with extensive 

coastal areas, this thesis sought to examine what is known on the subject so 

far, and to study some of the solutions, proposed or already implemented, in 

response to this problem. 

The dissertation examines different types of coastal protection, categorized 

as resistant architecture, based on heavy infrastructure, resilient 

architecture, with elements of transition between land and sea, adapted to 

coastal protection and adaptative architecture, which uses water as plan for 

urban development. 

This analysis was based on some of the most important projects carried out 

in the Netherlands, the UK, New York, Seattle and Mumbai, which were 

established as a starting point for some proposed design interventions on 

the Portuguese coast, particularly in Tagus Estuary, on the Algarve Coast 

and specifically in Ria Formosa. 

 

Keywords: Water and architecture, flood control, water levels, water fronts 
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1. INTRODUÇÃO 

A subida do nível do mar é um facto cientificamente comprovado e irreversível no 

nosso planeta. A destruição da camada do ozono e o consequente degelo dos 

glaciares, aumenta o nível dos mares e oceanos, com consequências marcantes, 

positivas e negativas, sobretudo para os países com áreas litorais. 

Dada a situação geográfica de Portugal, com uma costa que ultrapassa os mil e 

oitocentos quilómetros, o estudo e análise desta problemática, bem como a escassa 

documentação disponível sobre como este tema, foram duas das principais razões 

que motivaram este trabalho.  

O objectivo geral desta dissertação é analisar o estado actual do conhecimento e das 

soluções propostas, ou já concretizadas, para a problemática da subida do nível das 

águas. O objectivo especifico é, por analogia com alguns dos projectos analisados, 

propor algumas intervenções arquitectónicas e urbanísticas a realizar no litoral 

português, que se possam estabelecer como reflexões de linhas de força a ter em 

consideração.  

A metodologia deste estudo baseou-se essencialmente na literatura de investigação, 

já publicada, e em documentação e informações obtidas através do contacto 

estabelecido com Ateliers de Arquitectura, relacionados com alguns dos mais 

importantes projectos, em curso ou já concluídos, designadamente na Holanda, Nova 

Iorque, Seattle e India, de forma a obter informação, o mais pertinente e actualizada 

possível, que sustentasse uma maior validade dos resultados deste trabalho. 

 A pesquisa bibliográfica procurou abranger uma visão actualizada da problemática 

estudada, complementada pelo diálogo com alguns dos representantes dos principais 

projectos, desenvolvidos recentemente, ou ainda em curso, nesta área temática. Estes 

contactos permitiram a utilização de documentação não publicada e cedida 

especificamente para este projecto, como foi o caso dos ateliers: Faktor Architecten e 

Waterstudio, na Holanda, Vandeventer+Carlander, em Seattle ou, o esclarecimento de 

conceitos e indicações bibliográficas, como foi o caso dos Ateliers West 8 Architects, 

na Holanda, LTL Architects, em Nova Iorque, e Dilip da Cunha, em Mumbai. 

A escassa bibliografia publicada em Portugal quase se restringe à que tem sido 

produzida no âmbito do projecto: Climate change in Portugal, scenarios impacts and 
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adaptation measures (SIAM), iniciado em 1999. Este facto não deixa de ser, ele 

próprio, um indicador do estado incipiente da exploração desta temática no nosso 

país. 

A dissertação apresenta-se organizada em quatro capítulos, três dos quais dedicados 

à análise de diferentes tipologias de intervenções costeiras: resistentes, resilientes e 

adaptativas, em projectos realizados em países europeus, nos Estados Unidos da 

América e na Índia, e um último capítulo, dedicado ao litoral português, onde se 

propõem algumas intervenções que congregam, em linhas gerais, conhecimentos e 

experiência dos projectos analisados nos capítulos anteriores. 

O desenvolvimento do tema inicia-se no Capítulo 2, com uma caracterização da 

arquitectura resistente, um meio defensivo de infra-estruturas pesadas com um 

carácter impositivo de fronteira estabelecida entre a terra e o mar. São analisados 

quatro exemplos com tipologias distintas e referidas algumas das vantagens e 

desvantagens de cada um destes tipos de intervenção. 

No Capítulo 3, analisa-se o desenvolvimento da arquitectura resiliente, uma forma de 

projectar menos invasiva, caracterizada pela construção de estruturas de transição 

entre os elementos terra e água. Estes projectos viabilizam uma arquitectura 

harmoniosa, baseado-se nos sistemas defensivos naturais adaptados à protecção das 

cidades costeiras.   

A arquitectura de adaptação é o último dos três tipos de arquitectura costeira 

analisados, salientando-se pela sua componente de integração da água como parte do 

desenho urbano. Neste 4º Capítulo, estudam-se alguns dos desenvolvimentos deste 

tipo de arquitectura, designadamente unidades habitacionais flutuantes e anfíbias, 

existentes e propostas, analisando-se pormenorizadamente um projecto desta 

tipologia, cedido especificamente para esta tese pelo Atelier Vandeventer+Carlander. 

O Capítulo 5, dedicado ao litoral português, congrega, em traços gerais, os diferentes 

tipos de intervenção analisados nos capítulos anteriores, que se estabeleceram como 

fonte de conhecimentos para algumas propostas de intervenções que procuram 

reencontrar o equilíbrio entre defesas naturais costeiras e desenvolvimento 

urbanístico.  
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Esta dissertação pretende fazer uma abordagem geral do passado, presente e futuro 

da arquitectura como parte interveniente da solução para a subida do nível das águas, 

não procurando um desenvolvimento ostensivo de um dos seu temas, mas sim dar a 

conhecer as diferentes áreas interventivas deste tipo de projectos.  

Não foi incluído o trabalho do aluno, realizado na disciplina de Projecto, por não se 

relacionar com o tema estudado. 
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2.1. BARREIRA ANTI-INUNDAÇÃO: RIO TAMISA 

“Without Thames there would be no London. [...] Everything is to be found here: trade 

and tide, lighter-men, watermen and dockers, bridges, funnels and ferries, frost airs 

and regattas. Clear water, fish and wildlife, pollution and waste, fortification and 

defense. Above all, one feels the presence of the great waterway itself – a force of 

nature in an urban midst.“ (Weightman, 2005, p.2)1  

O Rio Tamisa tem é fulcral no desenvolvimento de Londres.  (Office for National 

Statistics, 2010). Muito mais que o rio Tejo, em Lisboa, que separa duas margens 

distintas de uma cidade, o Tamisa apresenta-se como uma linha unificadora do mapa 

Londrino, com uma extensão de 350 kilómetros de costa que desagua no Mar do 

Norte, serpenteando pelo meio da cidade que se desenvolve nas suas duas margens. 

Londres cresceu e transformou-se de um ponto de passagem, para os exércitos 

romanos, com a sua primeira ponte no ano 47, para uma das cidades mais prósperas 

e multi-culturais da Europa. A sua costa, referenciada por muitos historiadores como 

um “Pedaço de História Líquida”, tem sido palco de múltiplas utilizações de cariz 

diferenciado, ao longo dos séculos, tais como: militar, pescatória, comercial, e mais 

recentemente turismo. (Weightman, 2005, p.28). 

Esta capital, como a maioria das cidades costeiras, confronta-se com o problema da 

subida do nível das águas e a subsidiência dos solos, o que gera uma redução na 

diferença de cota em relação ao nível do mar de três a quatro milímetros por ano, com 

uma tendência progressiva para aumentar. (Environment Agency, 2012) 

Em 1953, numa tempestade do Mar do Norte que afectou a Inglaterra, Escócia 

Holanda e Bélgica, Londres assistiu, na mais catastrófica inundação, com 1600 Kms 

de costa danificados, em que se registaram aproximadamente 300 mortes e foram 

evacuadas mais de 30 000 pessoas que ficaram desalojadas. (Kirby, 2003) 

Tal como ocorre em situações análogas, as catástrofes contribuem e são catalizadoras 

de grandes mudanças. Como resposta às consequências da inundação, projectou-se 

um sistema de melhoramento de protecção da costa, que incluíu o aumento da cota 

                                            
1 Sem o Tamisa não haveria Londres. [...] Encontra-se de tudo neste rio: comércio e marés, homens que 
vivem dos faróis, das águas e da costa do rio, pontes, “ferries”, geadas e regatas. Água fresca, peixes e 
vida selvagem, poluição e lixo, fortificação e defesa. Acima de tudo, cada pessoa sente a presença 
avassaladora deste canal ao visitar a cidade: uma força da natureza num misto de urbanização. 
(Tradução nossa) 
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2.2. PROTECÇÃO DE UM DELTA: HOLANDA, DELTA WORKS 

De acordo com o velho ditado holandês: "Deus fez a Terra mas os Holandeses criaram 

a Holanda". 

A Holanda é o país mais emblemático na sua persistente e constante conquista de 

território ao mar e estabelece-se como um exemplo de referência na arquitectura 

resistente, com o desenvolvimento do projecto “Delta Works”, e arquitectura 

adaptativa, analisado no Capítulo 4 desta dissertação. 

Na Holanda, a catástrofe do mar do Norte, em 1953, inundou mais de cento e 

cinquenta mil hectares de terra e registou mais de duas mil mortes. 

Esta catástrofe suscitou uma necessidade interventiva que levou à criação do projecto 

“Delta Works”, uma intervenção megalómana que teve por objectivo controlar o nível 

das águas, nos deltas dos principais rios holandeses, dividindo-os por sistemas de 

barreiras ou comportas3. (Hill, 2000) 

As Barreiras foram construídas nas áreas em que se pretendia interromper a ligação 

do rio com o mar. Esta tipologia de intervenção foi projectada para o canal Veere4, que 

se encontra isolado do Mar do Norte através de um muro de trezentos e vinte metros 

de largura, realizado em 1959. 

As comportas foram desenvolvidas para as áreas em que se pretendia manter o rio a 

fluir. No rio Escalda Oriental foi construída uma barreira anti-inundação, constituída por 

dezassete comportas, que se abrem para permitir o escoamento da água para o mar e 

se encerram durante as tempestades. (Delta Works Online Foundation, 2004) 

                                            
3 Este projecto foi concluído em 2010 com a abertura da barreira em Harlingen (Delta Works Online  
Foundation, 2004) 
4 Agora Lago Veere, dessalinizado pelo corte da sua ligação com o Mar do Norte 



Propo
 

Daniel
 

 Ilustra

Além

Work

desa

funci

recre

Um e

reab

perm

jardim

envo

 Ilustra

       
5 Ao c
6 Atel
urban

ostas de soluçõ

 Filipe Esteves 

ação 3 - Fotografia

m do seu im

ks” ajudou 

alinizados5; 

ionou com

eativas e pa

exemplo no

ilitação, de

mitir a const

m de conch

olvente da á

ação 4 - Projecto W

                
cortar a ligação
ier holandês, 

no e arquitectu

ões arquitectón

Rolo 

as da Barreira do 

mportante p

a equilibr

promoveu 

mo catalisa

aisagísticas 

otável do de

esenvolvido

trução da b

has pretas 

água e realç

West 8 para uma 

                
o dos rios com
fundado pelo

ura paisagístic

nicas para a su

Canal Veere e da

apel na pre

rar os nív

a relação m

ador para 

que comple

esenvolvim

 pelo ateli

barreira do 

e brancas, 

çando o lad

das ilhas artificiais

     
m o Mar do No
os arquitectos 
ca, com escritó

ubida do nível 

as comportas do r

evenção de

veis de ág

marítima e

o desenv

ementam a

ento arquit

ier West 8

 rio Escald

estático e 

o artificial d

s (Voorde, 1992)

orte 
Adriaan Geuz

órios em Rote

das águas em 

io Escalda Orienta

e futuras ca

gua doce, 

ntre as dife

volvimento 

as barragen

ectónico co

8 6, nas ilh

da. Os arqu

padronizad

destas barre

ze e Edzo Bin
rdão, Nova Io

zonas costeira

al (Delta Works O

atástrofes, o

com a cr

erentes ilha

arquitectó

s construída

onsequente 

has artificia

uitectos des

do, contraria

eiras.  (Voor

ndels, especia
rque e na Bél

as 

Online Foundation,

o projecto “

riação de 

as Holandes

ónico de á

as. (Hill, 20

e é o projec

ais criadas 

senvolveram

ando a dinâ

rde, 1992) 

alizado em de
gica 

21 

 

 2004) 

“Delta 

lagos 

sas e 

áreas 

000) 

cto de 

para 

m um 

âmica 

 

esenho 



Propostas de soluções arquitectónicas para a subida do nível das águas em zonas costeiras 
 

Daniel Filipe Esteves Rolo   22 
 

2.3. DEFESA DE UMA ILHA: O PAREDÃO DE MALÉ 

As Maldivas são um exemplo notável da simplicidade da arquitectura resistente. Este 

arquipélago é composto por mil cento e noventa e seis ilhas, de origem vulcânica, 

duzentas das quais estão permanentemente habitadas. Muitas das ilhas desabitadas 

desaparecem nas marés altas e resurgem nas marés baixas, razão pela qual as 

Maldivas foram apelidadas, pelos habitantes locais, de “Wooden adhi Girun”, que se 

traduz para “o país dos aparecimentos e desaparecimentos”7 (Vince, 2009, p. 2). 

Com a subida do nível das águas, as Maldivas encontram-se ameaçadas pela sua 

proximidade de cota com o nível do mar. Esta consequência da mudança do clima, é 

agravada pela destruição dos recifes de coral que as protegem8, acelerando a sua 

erosão costeira e deixando-as mais expostas à inundação (Titus,1989). 

Estas fragilidades tornaram-se demasiado evidentes nas inundações de 1987 e 1988, 

onde mais de metade da capital, Malé, ficou inundada, com prejuízos económicos e 

sociais9 de valor incalculável. Esta catastrofe serviu de catalisador para repensar a 

proteção das ilhas, face a esta ameaça crescente, bem como, para dar a conhecer a 

precariedade de muitos dos países banhados pelo Oceano Índico e a consequente 

necessidade de agir face às mudanças climáticas.  

Com a colaboração do governo Japonês, a Ilha de Malé projectou uma barreira anti 

inundação, terminada em 2002 (Aiddata, 2012), que circunda toda a ilha e que reduz o 

impacto da ondulação mais forte, evitando a fácil inundação da ilha, como aconteceu 

no passado. Trata-se é um projecto de resistência bastante simples: a construção, 

dividida em quatro partes, uma para cada costa, foi projectada de acordo com as 

necessidades das vias de transporte marítimo, quer de embarcações comerciais, de 

pesca ou de recreio. Estas barreiras foram construídas em betão armado, o que reduz 

os seus custos de manutenção e não compromete a sua estabilidade e resistência, e 

permitiram o desenvolvimento de projectos costeiros, como a criação de novas praias 

artificiais e passadiços ao longo do oceano (Jica, 2001). 

Em 26 de Dezembro de 2004, o tsunami originado pelo terramoto a Oeste da costa da 

Sumatra, devastou o país. Embora Malé fosse inundada, os danos materiais da Ilha 
                                            
7 Tradução nossa 
8 Quer de forma natural, pelo aquecimento da água, quer pelo acelaramento do preocesso, ao construir 
barreiras anti ondulação que obrigam as correntes marítimas a alterar a sua fluidez, perturbando o 
delicado ecosistema natural 
9 Agravado pelo surto de cólera que se originou nas inundações 
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foram controláveis, servindo a barreira como uma primeira defesa que dispersou a 

força das ondas e evitou o cenário de destruição da ilha de Houndumale, totalmente 

devastada pela catástrofe (Fujima, 2005). 

Este tipo de protecção, que já testadamente deu resultdos muito positivos, tem um 

prazo de durabilidade que se esgotará com a subida do nível das águas.  

Á medida que o nível das águas subir torna-se viável a repetição de cenários 

catastróficos, como o corrrido em 2004, agravando a sua intensidade na directa 

proporção da referida subida.  

Para além desta fragilidade, que terá limitações a médio prazo, não se pode deixar de 

considerar outras consequências adversas, tais como os impactos ambientais que 

advém da construção de barreiras, neste caso a destruição de colónias de corais, que 

até aí se constituiam como barreiras naturais de proteção da ilha. Resta, actualmente, 

uma única protecção de betão com o impacto negativo que esta realidade gera a nível 

ambiental e arquitectónico. 

2.4. PRESERVAÇÃO DE UM ARQUIPÉLAGO: VENEZA 

"Antes que singular, Veneza é uma cidade única, sem ter com qualquer outra mais do 

que a aparência de usar o canal como via de trânsito". (Ribeiro, 1966, p. 99 ) 

Cidade italiana, actualmente com cerca de 60 000 habitantes, banhada pelo Mar 

Adriático, é diferente do resto da itália pela sua localização peculiar. Constituída por 

cento e dezoito ilhas, espalhadas por uma lagoa que se une com o mar em três 

entradas diferentes e conectadas por mais de quatrocentas pontes, esta cidade teve 

desde sempre que lidar com uma construção em território amfíbio, que delineou toda a 

sua evolução arquitectónica (Howard, 2004, p. 02-04). 

Desde sempre Veneza tem procurado  criar um equilíbrio entre a água e a terra, com 

projectos como os que levaram à criação canais alternativos para o rio Po, no século 

XVII, à construção de muralhas para protecção do rio Lido, no século XVII, ou á 

aplicação de um sentido urbanístico rígido, que   tem  conseguindo mantê-la nos 

últimos séculos. A cidade desenvolveu-se a partir de três vectores principais:  a sua 

segurança estratégica, a facilidade de navegação marítima e os cuidados sanitários 

básicos. Veneza sempre foi pensada como um todo, com o território privado 
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extremamente limitado, com inúmeras restrições ao licenciamento urbanístico e aos 

seus desenvolvimentos arquitectónicos, em função de maximizar a eficácia do canal 

como principal meio de transporte urbano.  

Veneza procurou sempre manter um equilíbrio, ainda que  frágil, no seu ecosistema, 

temendo-se sempre a secagem da lagoa, pelo excesso de sedimentos que o rio 

poderia trazer,10 ou o desaparecimento da terra, pelo prevalecimento das correntes e 

marés que a invadissem (Howard, 2004, p. 18). 

A forte ligação que a cidade estabelece com o mar determina dois dos seus problemas 

estuturais: por um lado, do ponto de vista geológico, a contínua  e particular tendência 

para o seu território se afundar e, por outro lado, a tendência genérica da subida do 

nível do mar. 

O desaparecimento da cidade advém do afundamento geológico e do afundamento 

por drenagem. 

O afundamento geológico é incontrolável e muito lento, verificando-se em toda a itália 

(de toda a massa terrestre em relação ao nível do mar) à medida que antigos 

sedimentos na sua base geológica assentam (Kissel, 2005). 

O afundamento por drenagem, uma causa muito mais grave e de consequências 

bastante mais drásticas, foi  provocado pela drenagem dos poços subterrâneos da 

cidade.  As fundações de Veneza são construídas sobre pilares de madeira, revestidos 

por placas de mármore. Essa estrutura, que se pensava segura, está assente em 

terreno que se afundou consideravelmente ao ser seco, com a drenagem de poços de 

água subterrâneos (Olthuis, 2010, p. 124).  Esta extração de água, com máquinas 

eléctricas de bombeamento, provocou um afundamento da cidade a um ritmo 

alarmante, subindo os 0,5mm anuais, que advêm de causas naturais, para 17mm no 

decurso de grande parte do século XX (Standish, 2011, p. 5). 

Revertendo o processo de drenagem, com grandes custos económicos, desacelerou-

se o processo de afundamento para valores aceitáveis, mas o impacto dessa descida 

foi irreversível: Veneza encontra-se mais próximo do mar. 

                                            
10 Como aconteceu em pisa, onde “a lagoa criou a sua próppria defesa natural contra a invasão da s 
águas.” (Howard, 2004,  p.10) 
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Para além deste afundamento, paira a outra vertente problemática a da subida do 

nível das águas. Como o canal de Veneza se encontra interligado ao nivel do mar 

Adriático, à medida que o mar sobe, a cidade fica mais próxima do seu progressivo 

desaparecimento. O mar arrasta também sedimentos para o fundo dos canais que, ao 

assentarem, provocam uma subida do caudal da Lagoa, logo,  a sua extração torna-se 

nesessária, no entanto, representa custos exorbitantes para a cidade (Venice Water 

Authority, 2009). 

Todas estas características contribuíram grandemente para o aumento quase 

exponencial de inundações, na cidade de Veneza, sendo a mais marcante, do século 

XX, a que ocorreu em 1966 em que os canais transbordaram e a água invadiu praças, 

monumentos históricos e moradias e atingiu quase os dois metros de altura acima da 

cota do terreno.  

E embora as barreiras contra o mar, construídas no século XVII, tivessem conseguido 

conter a fúria dos mares por um período de tempo suficiente para os residentes 

evacuarem as suas casas, os danos para Veneza e cidades próximas, como Florença, 

foram catastróficos, com perdas, de obras de arte e monumentos arquitectónicos, de 

valor histórico incalculável e com os prejuízos inerentes a cinco mil venezienses 

desalojados (Howard, 2004, p. 2). 

A força do mar e o nível de destruição deste acidente transformaram a concepção da 

vulnerabilidade de Veneza. Cerca de 30 000 pessoas abandonaram a ilha principal e 

em menos de uma década, em 1973, foi aprovada uma lei que estipulava que “Veneza 

e a sua Lagoa eram um problema de interesse nacional” (Howard, 2004, p.12)  o que 

gerou, nos últimos vinte anos, o desenvolvimento de um conjunto de medidas 

preventivas, quer de protecção ambiental quer de protecção contra o mar.  

Protecção ambiental visou sobretudo a preservação e reconstrução de habitats 

naturais ao longo da lagoa e a restituição dos eco-sistemas destruídos ao longo da 

costa.  

Protecção contra o mar materializou-se em medidas concretas, como o reforço dos 

paredões existentes, a criação de novas barreiras de protecção em centros urbanos e 

os melhoramento dos seus sistemas de drenagem e levou ao desenvolvimento do 

projecto MOISES, um dos projectos desenvolvidos mais marcantes nesta área, quer 

pelas suas dimensões e custos, quer pelos debates contraditórios que suscitou, tendo 
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sido adiado várias vezes, por falta de fundos 11 e por falta de apoio, prevê-se que a 

sua conclusão ocorra em 2014. (Standish, 2011, p. 21). 

“Since a particularly devastating flood in 1966, an effective defense of Venice has been 

undermined by a bitter debate over whether to keep out the sea by building 79 huge, 

mechanized steel barriers at the three entrances to the Venetian lagoon. Engineers 

backed the barriers, but they were opposed by enviromentalists who argued for 

restauring the lagoon to its natural condition and reversing the effects of what they saw 

as reckless industrialization”12 (Standish, 2004, p. 2 ).  

O Projecto MOISES que retira a sua designação nome da personagem bíblica, com o 

mesmo nome e que separou o mar vermelho, pretende que, por analogia e 

metaforicamente, se produza o mesmo efeito, ou seja, separar as ondas, neste caso 

do Mar Adriático, prevenindo inundações na Lagoa de Veneza.  

O projecto baseia-se em três filas de setenta e oito portões em aço inoxidável, 

construídos nas três enseadas do mar: Lido, Malamocco e Chioggia.  

Estes portões, ocos, com um peso aproximado de trezentas toneladas cada e com 

dimensões variáveis, de acordo com o canal em que são construídos13 , assentarão no 

fundodo mar , cheios de água, sobre uma complexa estrutura de manutenção 

subaquática, em betão armado, permitindo a transição normal de água do mar com a 

água da lagoa (Grandi Lavori Fincosi, 2012). Na eventualidade maré atingir alturas 

ameaçadoras14 para a cidade, os portões serão erguidos,  

 

                                            
11 De custo perto dos 5 biliões de euros e custo anual de sustentação de 10 biliões 
12 "Desde a particularmente devastante inundação em 1966, o plano de protecção de Veneza de manter o 
mar fora através da construção de setenta e nove barreiras de aço mecanizadas, nas três entradas da 
lagoa, tem sido alvo de uma aceso debate entre engenheiros, que suportam a sua construção, e 
ambientalistas, que defendem o restaurar da lagoa ao seu estado primário, revertendo os efeitos da 
industrialização desgarrida" (tradução nossa)  
13 O seu comprimento variará entre os 18 e os 28 metros, a espessura entre 3 a 5 metros e a largura, a 
única medida uniformizada, é de 20 metros (Venice Water Authority, 2009) 
14 O projecto MOISES protege as eventuais subidas da maré até uma altura de três metros. Os portões do 
projecto erguer-se-ão a partir de marés com mais de 1,10m. (Squires, 2008) 
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Em suma, as medidas de protecção analisadas neste capítulo são recomendadas para 

a defesa de áreas costeiras mais vulneráveis que deverão ser construídas, sempre 

que necessário, como medida de prevenção para evitar catástrofes recorrentes.   

Este tipo de infra-estruturas pesadas, não só funciona de forma autónoma, como 

permitem, e em certos casos requerem, desenvolvimentos subsequentes de 

intervenções resilientes e de adaptação, que se complementam como um sistema 

defensivo integrado.  

Veneza e Londres projectaram barreiras pouco invasivas, de estrutura assente no leito 

do rio, que permitiram a continuidade dos ecosistemas e a funcionalidade das 

estruturas económicas existentes, designadamente a navegabilidade do rio para 

efeitos comerciais e de lazer e as actividades pescatórias.  

A barreira de Malé, que actualmente funciona como uma boa medida de protecção, 

requererá no futuro medidas complementares. A solução não pode passar pela 

contínua subida da barreira, na directa proporção da subida do nível do mar. O 

paredão terá que ser complementado com outro tipo de intervenções, que implicarão, 

provavelmente, a subida da própria ilha, de forma a evitar a criação de um paredão 

claustrofóbico que se estabeleceria como uma barreira visual. 

O desenvolvimento do projecto “Delta Works”, na Holanda, estabeleceu-se como um 

dos projectos de infra-estruturas pesadas mais complexos e bem concebidos de 

sempre, servindo ainda como ponto de partida para o desenvolvimento de projectos 

complementares, cujo desenvolvimento não seria possível sem a criação deste 

sistema de barreiras.  
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3. ARQUITECTURA RESILIENTE  

Resiliência é a capacidade de recuperar facilmente, de nos adaptarmos ou evoluirmos 

positivamente frente a uma situação adversa. A natureza é, por si, constituída de 

ecossistema resilientes. As árvores voltam a crescer numa floresta após um fogo, os 

animais recuperam de doenças e reproduzem-se para dar continuidade à sua espécie, 

os Sapais acabam por se revitalizar após as inundações. Tal como um carro é 

construído para se destruir durante uma forte colisão, absorvendo o seu impacto e 

mantendo os seus passageiros a salvo, ou um edifício é construído para que, durante 

um terramoto, sofra danos consideráveis na sua estrutura mas não colapse. Uma 

cidade, também, pode ser transformada através de um conjunto de infra-estruturas e 

novas construções, simulando os ecossistemas naturais e tornando-a resiliente à 

subida do nível das águas e tempestades daí provenientes. De acordo com Seavitt 

Nordenson, a probabilidade de qualquer edificação sobreviver a um desastre natural 

grave é dependente, na sua maioria, da resiliência para suportar o desastre e 

recuperar a sua funcionalidade normal." (Nordenson; Seavitt; Yarinsky, 2010, p.16)  

Este capítulo pretende analisar dois exemplos distintos de resiliência costeira às 

mudanças climáticas, designadamente, os casos tipo de Nova Iorque e Mumbai. 

Sobre Nova Iorque prevalece uma elevada probabilidade de subida do nível das águas 

e consequente destruição do património de uma das cidades costeiras mais 

emblemáticas e prósperas do mundo. Face a esta crise eminente, já foi reconhecido 

como necessário um investimento em estudos de impacto e projectos preventivos de 

proteção da zona costeira contra tempestades e inundações, que com a passagem 

das décadas e a subida exponencial das águas, se tornarão cada vez mais frequentes. 

Neste ponto pretende-se analisar o estado actual do desenvolvimento arquitectónico, 

urbanístico e de engenharia da cidade, como resposta aos problemas da 

inevitabilidade da subida do nível das águas e do aumento exponencial do número de 

tempestades e de aguaceiros fortes, que tem provocado inúmeras e desastrosas 

inundações, com os consequentes prejuízos a nível económico e social.  

Para esta análise foram consultados os resultados dos últimos estudos, que têm  vindo 

a  equacionar os problemas , apontando várias vias para a criação de  uma Nova 

Iorque resiliente, propondo-se gerar um conjunto articulado de soluções/alterações 
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que amenizará a relação terra – mar, mudando a sua relação de forças de antagónicas 

para cooperantes. 

Mumbai é um caso diferenciado pela dinâmica climática que anualmente provoca 

cheias anunciadas na época das monções e uma relação simbiótica do estuário com a 

terra, que se destabiliza com a subida do nível das águas.  

Neste caso as cheias da cidade, dada a sua previsibilidade, foram sendo controladas 

com um conjunto de projectos básicos de escoamento das águas, que se foram 

desadequando face ao desenvolvimento urbanístico desenfreado e pouco planeado. 

Assim, em 2005, as monções atingiram níveis catastróficos e evidenciaram a 

necessidade de um novo planeamento que contemplasse um retorno a técnicas 

tradicionais, de dissimulação de tempestades e minimização de cheias, associadas à  

implementação de projectos inovadores. 

3.1. DIALÉTICA DE UM RIO: NOVA IORQUE 

Nova Iorque é uma das cidades mais povoadas dos Estados Unidos, com uma 

população de cerca de 20 milhões de habitantes, onde só a ilha de Manhattan tem 2 

milhões de residentes. 

Banhada pelo Rio Hudson, esta cidade sofre os problemas inerentes às cidades 

costeiras, designadamente, o aumento do nível das águas e, consequentemente, o 

aumento da intensidade e frequência de tempestades marítimas, colocando toda a sua 

zona litoral em risco. 

Um estudo proveniente do  International Panel for Climate Change (IPCC), (University 

of Bern, 2010) demonstra que a subida da temperatura entre 2000 e 2100 será de 

cerca um a quatro graus centigrados, o que juntamente com o aumento da ocorrência 

de fenómenos extraordinários, como ondas de calor, preconizam um mais rápido 

degelo dos glaciares e, consequentemente, um aceleramento na subida do nível das 

águas. 

Na zona de Nova Iorque verifica-se ainda um factor agravante: o lento aluimento da 

terra acelera o processo de aproximação do nível da água ao nível terrestre, 

registando-se actualmente um aumento de cerca de três milímetros por ano, subida 

esta que tende a aumentar, progressivamente, com o passar dos anos .(Hogan, 2009). 
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Assim, prevê-se que em 2100 o nível da água, na zona costeira do Rio Hudson, tenha 

atingido uma subida que se situa entre 60 centímetros a um metro. A ocorrência de 

tempestades, que actualmente se verificam de cem em cem anos, tendencialmente 

aumentará em cerca de oitenta por cento, passando a sua periodicidade, em média, a 

registar-se de quinze em quinze anos.  

É neste cenário que surge a emergência de pensar Nova Iorque numa perspectiva 

diferente, de uma cidade que não combata e resista simplesmente à força das ondas e 

marés, com sistemas de engenharia estáticos (como as barreiras anti-inundações) 

para uma cidade resiliente, que aprenda a viver com o mar e que se adapte às suas 

transformações. 

Baseado nestes pressupostos, iniciou-se o projecto "Rising Currents", um projecto 

ainda em desenvolvimento, por várias equipas multidisciplinares, de arquitectos, 

designers e engenheiros, seleccionadas para projectar as transformações necessárias 

em diferentes áreas da cidade, de forma transformar Nova Iorque de hoje, uma cidade 

fortemente industrializada e desenvolvida, com uma ligação marítima muito forte mas 

com uma transição entre os dois elementos bastante inflexível, numa Nova Iorque 

permeável, capaz de se unificar com o rio e, assim, se tornar uma cidade resiliente, e 

não resistente às mudanças do clima. 
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 Energia – implementa uma aposta nas energias renováveis;  

Ar – estabelece medidas que permitam melhoramentos na qualidade do ar, 

designadamente na diminuição da emissão de gases e no planeamento e adaptação á 

mudança de clima 

No que se refere á mudança de clima, foi lançado a Climate Change Adaptation Task 

Force (CCATF) que tem por objectivos o levantamento da situação e produção de um 

inventário que contemple as infra-estruturas mais ameaçadas, pela subida do nível 

das águas, identificando os potenciais impactos e fornecendo recomendações 

relativas a medidas que permitam combater e lidar com as inundações e estragos daí 

provenientes (New Iorque City Hall, 2007). 

3.1.1. PROPOSTAS “RISING CURRENTS” 

A zona costeira de Nova Iorque, foi primeiramente criada com o propósito de albergar 

navios comerciais, sofrendo mais tarde alterações de carácter militar defensivo, para 

protecção da cidade. Esta dualidade projectual tornou-a numa zona de paredões de 

diferentes espessuras e formatos. 

No sentido de suavizar a transição entre o espaço marítimo e terrestre nos cais da 

cidade, foi sentida a necessidade de uma planificação das alterações a implementar, 

de forma a gerar uma linha costeira dinâmica, que auxilie na contenção de ondas em 

caso de tempestades. Neste sentido, foram efectuados vários estudos da linha de 

costa para determinar a forma ideal que, no seu conjunto, os cais e reentrâncias 

deveriam apresentar. 

Estes estudos foram desenvolvidos em várias maquetas, a última das quais incluía 

uma mesa de água, um recurso utilizado pela Universidade de Michigan, para estudar 

a força de ventos e correntes, na qual se emularam as características do Rio Hudson e 

os impactos que variáveis formas de cais teriam na dissimulação de ondas e variações 

de corrente bruscas.  
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A criação de ilhas artificiais, data já de há milhares de anos, desde os "crannogs", ilhas 

escocesas e irlandesas, construídas em lagos e zonas de estuários que tanto eram 

usadas como locais para alojamento real, como para fortes defensivos ao longo do rio. 

Estes eram iniciados por uma plataforma circular de madeira, rodeada de estacas 

espetadas no fundo do rio de forma a segurar toda a construção, que se ergue depois, 

em toros, argila e pedras, para edificar o resto do abrigo. O acesso aos "crannogs" era 

feito, maioritariamente, de canoa ou através de passadiços à tona de água, em pedra 

ou madeira. 

A mais comum das funções atribuída às ilhas artificiais contemporâneas, é a de 

expansão territorial, vista por todo o mundo, na construção de ilhas para fins 

comerciais e de alojamento. O Dubai serve como exemplo perfeito na criação de 

destes espaços, com o desenvolvimento das ilhas em forma de palmeira e, agora em 

desenvolvimento, as ilhas que recriam a forma do globo terrestre (Nordenson; Seavitt; 

Yarinsky, 2010). 

Estas foram criadas de forma simples: primeiramente, a areia (misturada com um geo-

têxtil permeável) é depositada no fundo do mar, como base para a elevação da terra. 

Estes depósitos arenosos, ainda subaquáticos, são depois compactados e 

complementados por pedra, que eleva a sua altura de quatro metros abaixo do nível 

do mar, para três metros acima. Esta camada é por fim rematada com pedregulhos, de 

cerca de seis toneladas, que formam a camada superior destas ilhas. 

As ilhas propostas neste projecto, cumprem ainda uma outra função principal: a de 

diminuir a força das correntes e ondas, enquanto, ao mesmo tempo, respeitam as 

linhas de navegação do rio Hudson. 
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As medidas tomadas no pós-inundação, revelam uma reacção impulsiva, 

consubstanciada na melhoria dos sistemas de drenagem e no alargamento do canal 

Mithi, na sua consolidação com paredes resistentes, tendo por base soluções inviáveis 

que levaram à situação catastrófica: o ignorar de um estuário e a tentativa vã de criar 

fronteiras rígidas, estabelecidas entre a terra e o mar num ambiente anfíbio.  

“Unlike deltas where rivers reach into the sea, estuaries allow the sea in. As such the 

rise and fall of the sea is not restricted to a coastline but is carried inland on a gradient 

that takes with it not just predictable tidal levels but the complexities of the world’s 

oceans […] “(Cunha; Mathur, 2009)19 

De acordo com Anuradha Mathur e Dilip da Cunha, que levaram a cabo os estudos 

mais actuais da degradação da paisagem, esta razão é preponderante para assumir 

que as soluções não podem apenas contemplar o escoar da água das enchentes, pois 

não é só de monções que se inunda uma cidade, mas de uma incapacidade de 

suportar a subida das marés e o escoar do excesso de água em simultâneo, cenário 

que tende a ser cada vez mais agravado com a subida do nível das águas. 

3.2.1. PROPOSTAS “MUMBAI IN AN ESTUARY” 

Os projectos que a seguir se referem, apresentados na exposição “SOAK: Mumbay in 

an estuary”, apresentam uma abordagem mais resiliente na defesa de Mumbai, ao 

aceitar que, para se proteger, a cidade precisa de se saber ensopar e não de se 

manter seca. É necessário implementar um meio termo no desenvolvimento de 

projectos que preparem a cidade para uma relação harmoniosa com a água e não 

para erguer uma barreira que a mantenha distante (Pevzner; Sen, 2010). 

  

                                            
19 Ao contrário de um Delta, onde os rios desaguam no mar, um estuário deixa o mar fluir pelos seus 
canais. Este sistema está sujeito não só a uma linha de costa, mas à gradação não só das marés mas 
também das complexidades oceânicas que estão fora do nosso controlo.” (Tradução nossa)  
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4. ARQUITECTURA DE ADAPTAÇÃO 

"Climate change will require a radical shift within design practice from the solid-state 

view of landscape urbanism to the more dynamic, liquid-state view of waterscape 

urbanism20"  (Thaitakoo, 2012) 

No combate à subida do nível das águas, o conceito de adaptação consiste em aceitar 

a água como uma oportunidade, como parte integrante da cidade, e não como um 

obstáculo ou elemento estranho que é necessário combater, conter ou escoar.  

Quase todas as grandes cidades foram construídas em zonas costeiras pelas 

vantagens que advém da sua privilegiada situação geográfica, climática e das suas 

possibilidades de desenvolvimento. 

Uma das características recorrentes das cidades costeiras é a sua falta de espaço, o 

que leva a que a sua expansão, em superfície, só se torne possível com um 

desenvolvimento para o interior, ou seja, para terrenos cada vez mais distantes da 

costa. Para manter uma vivência de proximidade com o meio aquático, as soluções 

tradicionalmente adoptadas passaram por uma construção em altura o que determinou 

que o desenvolvimento das cidades costeiras se processasse na vertical.  

Com a mudança do clima e a consequente subida do nível das águas, muitas destas 

cidades serão obrigadas a regredir, nas suas tendências de expansão costeira, e 

adoptar medidas de defesa para o seu património ameaçado. A construção na vertical 

deixou de ser suficiente como resposta às necessidades actuais, perspectivando-se, 

como uma das soluções mais viáveis, a construção flutuante (Olthuis; Keuning,  2010, 

p.45). Esta mudança de paradigma recupera a água como continuidade da superfície 

terrestre, e não como um espaço dissociado, planeado em função de objectivos 

distintos, quer de natureza comercial, quer de desporto e lazer.  

Algumas cidades, dadas as suas características e a sua vivência com a água, já se 

adaptaram a esta simbiose: desde a sua forma mais simples e primitiva, com o 

desenvolvimento de barcos-casa flutuantes, a formas mais complexas e elaboradas, 

como os casos de desenvolvimento de ilhas artificiais.  

                                            
20 A variação climática vai exigir uma mudança radical na prática da  arquitectura, de uma visão sólida e 
consolidada de paisagem urbanística, para uma visão mais dinâmica, líquida, do urbanismo costeiro. Em 
vez de incorporar solidez, permanência e longevidade, a percepção líquida vai enfatizar a 
mudança, adaptação (Tradução nossa) 
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A companhia holandesa Nautilus, desenvolve cais verdes, denominados “Aqua-Flora 

Floats” há quase dez anos. Estas ilhas naturais, em base de poliestireno e dimensões 

variáveis, servem como jardins de vegetação flutuante em áreas onde não se pode 

expandir a linha de costa ou onde as dinâmicas de ondas não permitem a colocação 

de espaços verdes estáticos. Possibilitam também um amenizar da transição entre a 

linha de costa e o mar ou para ajudar a revitalizar uma zona verde que foi 

parcialmente destruída por avanços urbanísticos. (Nautilus, 2012)  

“Parks are important because they absorb water amd give it back to the air slowly, 

through evaporations. Cities are only asphalt and brick, and where excess water is 

drained off via the sewage system, have an unhealthy living climate.”24 (Olthuis; 

Keuning, 2010, p. 181). 

Este factor, de proximidade de espaços verdes, é também um elemento de valorização 

de território. Veja-se, a título de exemplo, o valor exorbitante das propriedades que 

rodeiam o Central Park, em Nova York, ou o Vondel park, em Amsterdão. 

Um projecto mais complexo de arquitectura flutuante de fundações semi-rígidas foi 

desenvolvido no Canadá, Lago Huron, em Ontario, pelo atelier “MOS Architects”25. 

Este projecto consiste numa habitação de cariz simplificado com uma zona de 

implantação complexa, pela sua localização e dificuldade de acesso, para a qual foi 

encontrada uma solução inovadora: a construção flutuante de fundações não rígidas. 

Encontra-se apoiada em barris ocos, de aço, unidos por uma estrutura de aço que se 

eleva para formar a estrutura da casa.  Esta estrutura flutua em consonância com a 

mudança do nível da água, ancorada a um pontão de acesso e suportando a 

construção da casa, em madeira e vidro, que se divide em dois pisos.  

  

                                            
24 “Os parques ajudam na purificação do ar, absorvendo a água e libertando-a lentamente, através da 

evaporação. As cidades que têm apenas asfalto e tijolo e a sua água é drenada através de sistemas de 

escoamento, têm uma vivência muito pouco saudável” (Tradução nossa) 

 
25 um grupo nova iorquino de arquitectos que acumulam já inúmeros prémios de excelência pelos seus 
trabalhos nas áreas de arquitectura habitacional, social e cultural 
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As fundações flutuantes, rígidas e não rígidas, são a base para toda a arquitectura 

flutuante existente.  

Neste capítulo analisam-se dois casos distintos de arquitectura de adaptação: a 

arquitectura anfíbia e flutuante, na Holanda e em Seattle.  

A Holanda é um caso incontornável na sua relação terra-água. Neste país, face a sua 

peculiar situação geográfica, desenvolveram-se, desde muito cedo, métodos de 

combate e adaptação à água, que passaram, quer pela construção de diques e 

barreiras anti-inundação, quer pela utilização da água como plataforma de construção 

para urbanizações anfíbias e casas flutuantes.  

Seattle pode ser considerada como uma das cidades tipo que, desde o início do 

século passado, rentabiliza a sua frente aquática, explorando-a ao máximo com 

construções flutuantes. Neste ponto pretende-se analisar, detalhadamente, um estudo 

de caso deste tipo de construção, a “Lake Union Floating Home”, uma das casas 

flutuantes mais emblemáticas da cidade (Vandeventer;  Carlander, 2012) 

4.1. SUPERANDO O NÍVEL DO MAR: HOLANDA 

A Holanda é um espaço incontornável, Não se pode abordar o tema de inovações que 

se relacionem com a simbiose terra / água, sem uma análise desta realidade.  

De acordo com o velho ditado holandês: "Deus fez a Terra mas os Holandeses criaram 

a Holanda". 

Dada a sua situação geográfica, metade do seu território encontra-se abaixo do nível 

do mar (Olthuis; Keuning, 2010), com oitocentos quilómetros de costa, banhada pelo 

mar Nórdico, a Norte e Oeste, e situada no estuário de três grandes rios (o Mosa, o 

Reno e o Escalda), desde os seus primórdios que a Holanda luta, constantemente, 

contra a sua natureza propensa a inundações e se  encontra na vanguarda do 

desenvolvimento de técnicas de reclamação de terra ao mar e na criação de massas 

terrestres e habitações flutuantes.   

Num país, maioritariamente plano, onde aproximadamente sessenta por cento dos 

seus dezassete milhões de habitantes se encontram abaixo do nível do mar, os 

holandeses tornaram-se proficientes a redireccionar e escoar a água e criar condições 

de habitabilidade e produtividade agrícola, em locais propícios a inundações.  
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As formas de drenagem foram evoluindo com o tempo, desde o sistema de drenagem 

por moinhos de vento, adaptados de forma a redireccionar a sua força motriz para a 

extração de água dos rios, até à  emergência da era dourada holandesa, onde o 

drenar dos lagos se tornou prática comum, devido à abundância de recursos 

existentes no país, criando-se empresas dedicadas exclusivamente à drenagem de 

espaços pantanosos e à criação de pólderes, que cresceram de forma exponencial na 

Holanda . 

Na luta contra a água, a Holanda desenvolveu, desde sempre, a urbanização do seu 

território com uma forte ligação à zona aquática. O país cresceu em volta dos rios e 

canais, tidos como as principais vias de transporte e comunicação do país. 

“[...]the waterway was the trade route and principal interested of the town, the houses 

faced towards it, creating the Dutch lineal pattern of canal, road, houses." 27 

(Pasternack, 2009, p. 18) 

Toda a área de implementação era muito bem planeada, antes de ser urbanizada, 

dados os elevados custos económicos e de tempo que estas decisões representavam 

para uma terra reclamada ao mar. Foi este desafio constante e persistente, que 

atravessou toda a história do país, que levou a Holanda a estar sempre na vanguarda 

do desenvolvimento de todas as inovações que se relacionam com o binómio 

terra/água.  

4.1.1. EVOLUÇÃO PARA A ARQUITECTURA ALUTUANTE 

A evolução para a arquitectura flutuante ganhou consistência no início do século XXI, 

e tem-se vindo a afirmar e consolidar. 

No século XX, a maior presença deste tipo de projectos encontrava-se nas casas-

barco, ao longo dos canais de Amsterdão. Estas construções, embora não 

consideradas ainda arquitectura flutuante pelo seu carácter de vivência temporária e 

cosntrução não regrada, foi evoluíndo até se tornar em espaços habitacionais 

semelhantes a uma moradia convencional. Koen Olthuis28 projectou em Jisp, no norte 

                                            
27 Visto a água ser parte fulcral do planeamento urbanístico holandês, as fachadas orientavam-se 

para a mesma, criando a típica paisagem holandesa de canal - estrada - casas. " (Tradução nossa) 

 
28 arquitecto do atelirer Waterstudio 
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O Waterstudio, liderado pelo arquitecto Koen Olthuis, é talvez o atelier mais influente 

em arquitectura de adaptação do mundo. Começou por participar em diversos 

concursos, com propostas demasiado ousadas para o orçamento holandês, acabando 

por executar os seus primeiros projectos, os mais marcantes, no estrangeiro, onde a 

empresa se firmou e ganhou a notoriedade e estatuto de que actualmente desfruta. 

Internacionalmente a Waterstudio continua a participar em palestras e conferências 

internacionais, sobre a importância da arquitectura flutuante como passo decisivo no 

futuro da arquitectura adaptativa, constituindo-se como resposta às adversidades 

climáticas.  

Koen desenvolveu um novo sistema de construção aquática, através de uma moldura 

pré-fabricada de betão e poliestireno, que cria uma estrutura leve e flutuante, com a 

possibilidade de se interligar entre si com cabos pré-esforçados. (Olthuis; Keuning: 

2012). 

O atelier participa agora em projectos inovadores em arquitectura flutuante. Um 

desses projectos é o desenvolvimento de um novo sistema de pólderes. Na Holanda 

existem actualmente cerca de três mil pólderes32, que apresentam problemas de vária 

ordem33 cuja solução passa inevitavelmente por voltarem a ser inundados. Esta 

inundação, mesmo regrada, poderia provocar enormes custos económicos e sociais, 

em zonas como o Haarlemmermeer, com uma população de cerca de 140.000 

habitantes, campos agrícolas circundantes, auto-estradas e um aeroporto. O atelier de 

Koen Olthuis, com a colaboração do “New Water Movement”, estão a desenvolver um 

projecto que se pretende constituir como uma solução adequada ao problema. Este 

projecto baseia-se na inundação selectiva e faseada das áreas dos pólderes, que 

apresentam construções flutuantes com a capacidade de se elevarem em simultâneo 

com o nível da água, o que reduz significativamente os custos e os impactos negativos 

para a população. Como primeiro projecto flutuante para os novos pólderes, o atelier 

desenvolveu a “Citadel”, um complexo de sessenta apartamentos de luxo de 

volumetria assimetrica e irregular, baseada na forma de um conjunto de rochas 

esbatidas pela água que inspiraram o arquitecto. Este projecto usa a água como 

fronteira delimitadora, evitando as barreiras envolventes ou gradeamentos típicos de 

um condomínio de luxo. Com a arquitectura flutuante é fácil garantir-se um nível de 

                                            
32 Conceito explicado no capítulo 4.1 
33 Designadamente de infiltração de sal, Afundamento das terras, Apodrecimento da turfa e pressão 
hidráulica excessiva. 
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4.2.  ANÁLISE DE UMA CONSTRUÇÃO: SEATTLE 

Seattle é um bom exemplo da utilização de construções flutuantes. O desenvolvimento 

da zona costeira da cidade contemplou, desde o início do séc. XX, o recurso a barcos-

casa.  

Primeiramente desenvolvidos para albergar trabalhadores da indústrias de madeira, os 

barcos eram construídos em madeira e arquitectados de forma a acompanhar os 

grandes troncos na sua descida pelo rio. Alguns anos mais tarde, estas construções 

ganharam um carácter mais permanente, ao albergar famílias cujas actividades se 

desenvolviam em estrita relação com a água, como construtores de barcos e famílias 

de pescadores. (Means; Keasler,1986) 

A explosão deste tipo de construções deu-se por volta dos anos trinta, quando, pela 

necessidade gerada pela grande depressão, surgiram comunidades de barcos casa 

criados de materiais simples e reutilizáveis, originando urbanizações precárias e de 

fraca qualidade deste tipo de “arquitectura sem arquitectos”. 

Em meados do século XX, o governo decidiu terminar os “bairros de lata” aquáticos, 

despejando grande parte dos seus moradores e destruindo um elevado número destas 

habitações. Com o fim da depressão, a maioria das pessoas mudaram-se para casas 

na cidade e os restantes habitantes de “barcos casa” propuseram uma alteração 

legislativa que contemplasse medidas protectoras para as suas moradias flutuantes. 

Estas tornaram-se mais estáveis, seguras, desenvolveram um sistema de esgotos 

próprio e ganharam um carácter boémio, ocupadas na sua maioria por uma população 

errante, ou estudantes universitários, que as alugavam por tempo limitado. A luta pela 

legalização de moradias flutuantes, estabilizou a relação de Seattle com a zona 

costeira, tornando-a uma cidade que, aos poucos, integra o meio aquático no 

desenvolvimento de novas urbanizações. 

O carácter “boémio” e provisório destas casas flutuantes perde-se em parte para 

construções mais desenvolvidas e inovadoras, como a “Lake Union Floating Home”, 

projectada pelos arquitectos “Vandevender + Carlender”. 
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A arquitectura de adaptação é considerada uma das respostas mais viáveis à subida 

do nível das águas. Aliada às medidas de resistência e resiliência, como formas de 

protecção costeira, os novos projectos devem contemplar a arquitectura flutuante 

como uma forma viável de construção, concretizando assim a mudança de paradigma, 

de transformação do espaço aquático: de barreira para extensão urbanística. 

 A Holanda dado o seu passado de experiências cumulativas, de adaptação à vivência 

num espaço geográfico peculiar, encontra-se desde sempre e, em particular, 

actualmente na vanguarda das soluções preconizadas como resposta a ambientes 

adversos, exportando-as para o mundo inteiro. 

Seattle foi aqui abordado como um exemplo de soluções de recurso para o 

desenvolvimento  da sua costa de forma adaptativa, recorrendo à arquitectura 

flutuante e evitando custos acrescidos de manutenção e reparação, prevenindo assim, 

eventuais prejuízos avultados provocados por inundações.  

Num cenário pouco propício ao desenvolvimento arquitectónico, de um mundo em 

crise que reavalia todas as suas construções, a construção em cidades costeiras pode 

ser um risco a longo prazo. Com a subida do nível das águas, a consequente perda de 

terra para o mar e aumento do  risco de inundações a arquitectura de adaptação deve 

ser considerada como uma das soluções incontornáveis. 
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5. PORTUGAL 

5.1.  ANÁLISE DO LITORAL PORTUGUÊS 

Face à extensão da costa portuguesa, abundância de recursos hídricos e 

consequentes ameaças de agravamento dos processos de erosão, de subida do nível 

do mar e de inundações, neste capítulo, pretende-se evidenciar a necessidade de 

reflectir e de propor soluções, que se estabeleçam como respostas a alguns dos 

problemas já sentidos e que, simultaneamente, se constituam como prevenção para 

os riscos futuros. 

Banhado pelo Oceano Atlântico, a oeste, e pelo Mar Mediterrâneo, a sul, Portugal é o 

país mais ocidental da Europa, situado na Península Ibérica, com uma das mais 

antigas fronteiras36 e uma costa com mais de mil e oitocentos quilómetros37.  

“Disposto de través na zona mediterrânica¸ bem engastado numa península que é 

como a miniatura de um continente¸ o território português abre-se para o mundo por 

uma vasta fachada oceânica” (Ribeiro, 1991, p. 131) 

Dada a sua caracterização geográfica, a interacção do país com o mar estabeleceu-

se, desde sempre, como natural e constante, e ditou grande parte da sua história. Se 

na história da Holanda se inscreve a permanente luta e conquistas de terra ao mar, na 

história de Portugal inscreve-se o mar como permanente e inesgotável recurso.   

“A história portuguesa pode resumir-se numa série de esforços para o aproveitamento 

das possibilidades de território: o primeiro, de arranjo interior sobre o anfiteatro 

longitudinal voltado para o mar; o segundo, para utilizar as vantagens da sua posição 

no sudoeste da Europa, à esquina de dois mares; o terceiro, para explorar todas as 

possibilidades da sua posição em relação à parte restante do planeta, conhecido e por 

conhecer. Na realização desses esforços, forjou a sua individualidade nacional; e com 

ela influiu na história da Humanidade” (Cortesão, 1979, p. 118) 

  

                                            
36  A fronteira com Espanha, fixada  em finais do século XIII, pelo Tratado de Alcanises, assinado em 
1297, tem-se mantido, praticamente, inalterada até à actualidade e estende-se desde a foz do Rio Minho, 
a norte, até à foz do Rio Guadiana, a sul, ao longo de mais de 1200 quilómetros 
37 Novecentos e quarenta e três quilómetros em Portugal Continental e os restantes nas Ilhas de Açores e 
da Madeira.  (Santos, Forbes, Moita,  2002) 
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Com um litoral pouco recortado e de raros acidentes geográficos, pertencendo os mais 

pronunciados aos estuários dos rios Tejo e Sado e os restantes a bacias hidrográficas, 

foi na zona costeira que se desenvolveram as maiores cidades portuguesas e se fixou 

a maior percentagem da população (Santos, Forbes, Moita, 2002). O país sempre 

tentou maximizar a utilização do mar, como uma das suas principais fontes de 

rendimento, expandindo-se no litoral com insuficientes medidas de planeamento 

urbano, procurando construir de forma a obter o máximo retorno económico, quer das 

actividades piscatórias quer do turismo litoral 38. No século XIX, para por fim a este 

crescimento desregrado, foi sentida a necessidade de introduzir o conceito de Domínio 

Público Hídrico e criar planos de manutenção, proteção e planeamento para as 

construções costeiras39 (Santos, Forbes, Moita,  2006). Apesar destas medidas 

preventivas continua a prevalecer um conflito de interesses que previligia  a expansão 

e crescimento económico do país, em detrimento dos eco-sistemas litorais, que 

continuam a ser destruídos, situando Portugal num dos países mais vulneráveis a 

catástrofes marítimas. (Autoridade Nacional de Protecção Civil, 2010). 

“As obras de engenharia que estamos a fazer para remediar situações, tantas vezes 

dramáticas, criadas pela civilização e a que se tem chamado eufemisticamente 

"protecção do litoral", não passam afinal de intervenções para a protecção de bens aí 

instalados, a maior parte das vezes por incúria, puro oportunismo ou simples 

ignorância. A construção de molhes, de esporões e de outros enrocamentos procuram 

resolver situações locais, pontuais, mas criam sempre outras, transferindo o mesmo 

tipo de problemas para jusante e geralmente de forma agravada”. (Carvalho, 2004) 

Existem três tipologias principais vulnerabilidades no litoral português, que são muitas 

vezes negligenciadas em prol da expansão urbanística: a erosão costeira, a falta de 

sistemas permeáveis, de transição, entre a terra e o mar, nas zonas mais povoadas 

(grandes cidades e principais focos de turismo litoral) e a contaminação salina dos 

sistemas de estuário.  

A Erosão é um problema que afecta a quase totalidade do litoral europeu (European 

Comission, 2004) e define-se pelo recuo da linha da costa face ao avanço do mar. 

Com a subida do nível do mar, a pressão da água sobre as praias aumenta, 

                                            
38 O sector do turismo representa cerca de 8% da receita do estado português, quase quatro vezes 
superior ao dos restantes países europeus, em esta percentagem que se situa nos 2,3% (Santos, Forbes, 
Moita,  2006). De acordo com o Plano Estratégico Nacional do Turismo, este é um dos principais sectores 
da economia portuguesa, tendo o seu peso na economia vindo a crescer nos últimos anos (11% do PIB 
em 2004). (Turismo de Portugal, 2007). 
39 Planos de Ordenamento da Orla Costeira e Planos de Ordenamento dos Estuários 
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acelerando o seu processo de desgaste. Em Portugal, existe um risco de perda de 

território em 67% do litoral. (Santos, Forbes, Moita, 2006).  

Este risco é agravado pela acção do homem, designadamente, com a construção de 

barragens, dragagem de solos em estuários e urbanizações desregradas que 

destroem a linha dunar costeira, contribuindo para a destruição das praias. Ao retirar 

ou reter os sedimentos das bacias hidrográficas, estes não são escoados para o mar, 

deixando de cumprir o seu ciclo ecológico de realimentação da zona litoral. O mesmo 

acontece ao criar sistemas estáticos de protecção costeira: a criação de pontões, 

molhes ou quebra mares, ajudam a esbater a ondulação no seu ponto de chegada à 

costa, mas criam uma disparidade na linearidade dunar. As ondas, ao embaterem nas 

estruturas de pedra e retornarem, provocam um efeito erosivo acentuado na praia. Por 

outro lado, a praia protegida pelo quebra mar é sobrealimentada de sedimentos, 

criando uma praia triangular, de tamanho crescente, de quebra mar em quebra-mar. 

(Autoridade Nacional de Protecção Civil, 2010). 

A falta de elementos de transição, entre a costa e o mar, tem como consequência a 

destruição das defesas naturais costeiras. Na costa perde-se o carácter atenuante da 

força das ondas durante uma sobre-elevação do mar, como se verificou em Mumbai, 

onde uma das causas da inundação de 2005 foi a desvalorização gradual dos 

sistemas naturais de resposta aos excessos de água. Ao destruir os sistemas de 

transição, a única estrutura que protege a cidade é a barreira construída na costa, de 

cota constante, que perante ondas de altura superior não protege o património 

arquitectónico. Esta lacuna constitui-se como a principal causa de inundações 

devastadoras que, infelizmente, só após a sua ocorrência, conseguem apelar à 

construção de sistemas defensivos. 

Por último, a contaminação salina representa um dos problemas que se tem vindo a 

tornar cada vez mais proeminente em estuários, como o do Tejo e do Guadiana, onde 

predomina uma inter-relação contínua de a água do rio com a água do mar. A água 

salgada infiltra-se nos sistemas de água doce, tornando-a inabitável para algumas 

espécies, e nos subsolos, ensopando a terra que se encontra seca pela falta de 

permeabilidade no planeamento urbano40 (Smith, 2010). 

                                            
40 Este facto não permite a infiltração da água das chuvas, transformando esta terra em excessivamente 
seca e permeável À infiltração da água salgada. Esta falta de permeabilidade não facilita o escoamento 
das águas pluvias e, no decurso de uma cheia, em vez de prevenir, agrava-a. (Smith, 2010) 
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Estas vulnerabilidades costeiras são agravadas pela subida do nível do mar, com um 

acréscimo de cota de quinze centímetros, aproximadamente, verificado durante o 

século XX, e com uma previsão de subida entre os onze e os setenta e sete 

centímetros para o século XXI41 (Nichols, 2007). Este factor, não só, vem exacerbar os 

problemas já referenciados como, ainda, salientar novos impactos no litoral português, 

tais como, a redução do tempo de retorno de inundações catastróficas e a alteração 

do comportamento dos estuários, em períodos de sobre-elevação do mar e 

tempestades, pela acentuada influência marítima.  

5.2. REDESENHANDO O LITORAL: PORTUGAL CONTINENTAL 

Como se verificou no passado, a construção de infra-estruturas pesadas, de 

resistência, como molhes e pontões têm desvantagens que, a longo prazo, levam à 

degradação da linha dunar. Também as construções de barreiras artificiais de maior 

envergadura, como barragens e diques, desenvolvidas como sistemas fechados42, 

impedem o desenvolvimento natural dos eco-sistemas costeiros que, por sua vez, se 

constituem como defesas naturais em caso de tempestade.  

Face ao exposto, considera-se necessário repensar a defesa da costa, projectando 

sistemas não destrutivos, resilientes e adaptativos que auxiliem o atenuar da transição 

entre os sistemas terra-mar. Neste sub-capítulo apresentam-se algumas propostas de 

alteração costeira para Portugal continental, baseadas no estudo das principais 

vulnerabilidades costeiras, que se agravam com a subida do nível das águas, e nos 

modelos de proteção analisados nos capítulos anteriores. As soluções aqui propostas 

servem apenas como ponto de partida conceptual43 para um redesenhar do litoral que 

possa minimizar e prevenir problemas, como a erosão costeira e, eventualmente, a 

destruição de património arquitectónico com ocorrências de sobre-elevação do mar. 

  

                                            
41 Como não se sabe o nível de subsidiência do solo ou outros factores externos que possam modificar 
este valor, assume-se o valor máximo como a diferença do nível do mar neste próximo século (Santos, 
Forbes, Moita,  2006). 
42 Sem a implementação de barreiras submersíveis, como as planeadas para Veneza ou Londres 
43 Uma vez que se considera que, para projectos desta natureza, terão sempre que ser convocadas 
equipas multidisciplinares que, através do levantamento e análise de dados, possam reflectir, planear e 
viabilizar as soluções mais adequadas a cada caso. 
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aumenta, prevendo-se que a migração e realocação dos seus habitantes seja, 

paulatinamente, inevitável. (Ferreira, 2010) 

Na  “4ª Conferência Nacional de Avaliação de Impactes”,  realizada em 2010, 

aconselhou-se, no “Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização 

da Ria Formosa”, a destruição das estruturas construídas pelo homem e a reposição 

das condições naturais nas ilhas barreira. (Coutinho, 2010) Esta mudança drástica 

podia ser amenizada pela construção de bairros flutuantes46, onde se realojariam os 

habitantes actuais. As moradias flutuantes estariam conectadas, duas a duas, a dois 

pilares implantados no fundo da Ria, que as manteriam estáticas horizontalmente, e 

ligadas por a um cais, pilastrado, com uma base flutuante, em fibra de vidro, 

acompanhando assim as subidas e descidas do rio.  

  

                                            
46 De forma semelhante ao concebido no projecto de Marlies Roamer, referido no capítulo 4, em 
Ijburg, na Holanda 
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Com uma zona costeira de mais de metade do seu perímetro, Portugal é um país que 

sempre vivenciou o mar, utilizando os seus recursos e localização como uma mais-

valia urbanística, económica e social, mas estabelecendo com a mesma uma relação 

de fronteira muito rígida e artificial, prejudicando os sitemas costeiros de  defesas 

naturais. Neste capítulo, pretendeu-se apresentar propostas de soluções tendentes a 

amenizar esta relação de fronteira, projectando soluções que contemplassem um 

reequilíbrio entre o natural e o construído, que tenderá a estar, cada vez mais, 

ameaçado com a subida do nível das águas e consequente aumento da erosão 

costeira e excessiva urbanização. 

As soluções propostas neste capítulo tentaram esboçar um possível ponto de partida 

para algumas intervenções, resilientes e adaptativas, baseadas na analogia dos 

projectos analisados nos capítulos anteriores, que poderiam beneficiar o litoral 

português. 
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6. CONCLUSÃO 

Visando a problemática da subida do nível das águas, o presente trabalho apresentou 

uma análise dos diferentes modelos de arquitectura de protecção costeira, através dos 

quais se podem compreender as características e as condicionantes de cada um 

destes tipos de implantações, compreensão essa fundamental para se perspectivarem 

estratégias de desenvolvimento de propostas para Portugal, com o objectivo de 

minimizar os riscos previstos. 

Neste sentido, três tipologias de intervenção foram analisadas, nos capítulos 2, 3 e 4, 

que estabelecem as diferentes vertentes estruturais de protecção costeira: a 

arquitectura resistente, a arquitectura resiliente e a arquitectura de adaptação. 

Na arquitectura resistente, analisada no Capítulo 2, evidenciou-se como a mais 

predominante forma de protecção utilizada, com a construção de infra-estruturas 

pesadas como diques, barragens, molhes, esporões e barreiras de intrusão salina. 

Este tipo de intervenção esteve, normalmente, associado a projectos que 

preconizaram respostas imediatas a catástrofes que estavam eminentes ou já tinham 

ocorrido. 

O segundo tipo de intervenção, a arquitectura resiliente, desenvolveu-se em projectos 

que procuraram restabelecer algumas das protecções naturais do litoral, moldando-as 

para a defesa costeira. Este tipo de arquitectura, descrito no Capítulo 3, viabiliza a 

unificação da terra e mar, com elementos de transição defensivos entre os dois 

sistemas.  

No capítulo 4, analisou-se a viabilidade da arquitectura flutuante como o próximo 

passo evolutivo na arquitectura urbanística. A arquitectura de adaptação, que propõe a 

água como zona de implantação, encontra-se assim preparada para enfrentar as 

subidas de nível da água, flutuando sobre o problema. É um tipo de intervenção não 

impositivo na paisagem e não intrusivo e destrutivo dos eco-sistemas submersos, 

reitera-se como uma excelente proposta em zonas com necessidades de migração, 

motivadas pela subida gradual do nível das águas.  

Finalmente, no Capítulo 5, que se estabeleceu como um ponto de chegada “a casa”, 

analisaram-se algumas das principais fragilidades do litoral português, agravadas pela 

subida do nível das águas. Neste ponto, apresentaram-se propostas baseadas nas 
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intervenções analisadas, nos capítulos anteriores, e no estudo das zonas escolhidas 

para a sua implantação.  

Pretende-se que as ideias postuladas, neste trabalho, se estabeleçam como pontos de 

partida para uma reflexão, ou mesmo intervenções a realizar no litoral Português, com 

vista à minimização dos impactos. 

Ainda que a execução destes projectos, que evolvem sempre análises e estudos a 

levar cabo por equipas multidisciplinares, impliquem custos muito significativos, 

considera-se que serão plenamente justificados, e que esta necessidade de 

intervenção se torna premente, face aos cenários catastróficos previstos, como 

consequência da subida do nível das águas e outros fenómenos meteorológicos que 

naturalmente lhe estão associados. 
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