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IV International Congress on Risks
“Risks and Education“
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

A realização deste IV Congresso Internacional de
Riscos, organizado pela RISCOS em colaboração
com a Universidade de Coimbra, através da Faculdade
de Letras e do seu Departamento de Geografia e
Turismo, bem como com o CEGOT - Centro de
Estudos de Geografia e Ordenamento de Território,
é mais um marco nas atividades da RISCOS Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e
Segurança, que assim vem reforçar a sua presença
não só junto dos países lusófonos, mas também junto
da comunidade internacional, com um significativo
aumento, relativamente ao anterior Congresso, tanto
do número de participantes estrangeiros, como dos
países de onde são provenientes, mais de 20, que vão
dos Estados Unidos da América à Federação Russa, ou
do Chile à Noruega.

The IV International Congress on Risks, organized
by RISCOS in collaboration with the University
of Coimbra, through the Faculty of Arts and
Humanities and its Department of Geography and
Tourism, as well as CEGOT - Centre of Studies
on Geography and Spatial Planning, is a further
milestone in the activities of RISCOS - Portuguese
Association of Risks, Prevention and Safety,
which reinforces its presence not only in
Portuguese-speaking countries, but also in the
international community, with a significant increase,
compared to the previous Congress, both in the
number of foreign participants, and in the countries
from which they come, more than 20, from the
United States of America to the Russian Federation,
or from Chile to Norway.

Deste modo, os Congressos Internacionais de Riscos
passaram a assumir-se como sendo uma das mais
importantes reuniões científicas da atualidade sobre
o tema dos riscos, nas suas diversas especialidades,
sobretudo em língua portuguesa, como se comprova
pelo elevado número de comunicações submetidas
por autores brasileiros, que é muito superior às
apresentadas por portugueses. Do mesmo modo,
também estão bem representados os autores LatinoAmericanos, através meia dúzia de diferentes países,
com a Espanha a liderar o número de comunicações.

This way, the International Congress on Risks
became one of the most important scientific
meetings on the subject of risks in its various
specialties, especially in Portuguese, as evidenced by
the high number of communications submitted by
Brazilian authors, which is much higher than those
presented by Portuguese participants. Likewise,
Latin American authors are also well represented,
through a half dozen different countries, with Spain
leading the number of communications.

A previsível boa adesão a esta iniciativa, que felizmente
se veio a confirmar, fez com que em vez dos dois dias
do anterior Congresso, destinados à apresentação de
comunicações, os tivéssemos aumentado para três,
mas, mesmo assim, eles não suficientes para conter
todos os trabalhos que foram submetidos, razão pela
qual o tempo para as suas apresentações teve de ser
reduzido para dez minutos, por forma a não desdobrar
o Congresso em demasiadas sessões paralelas.
Apesar deste esforço de contenção, não conseguimos
evitar o funcionamento de quatro sessões em paralelo,
sendo uma delas em língua inglesa e, as restantes, nas
outras línguas oficiais do Congresso, conforme se
descrimina no Livro do Programa.
No entanto, conscientes de que a apresentação das
comunicações constitui o elemento essencial e mais
importante do Congresso e, por conseguinte, a sua
razão de ser, não deixamos de considerar também
relevante a sua divulgação, tanto para a comunidade
científica que não pôde participar, como para o
grande público, pelo que incentivamos os autores a
colaborarem connosco nessa difusão de conhecimento,
transformando as suas comunicações em artigos

The predictable good response to this initiative,
which fortunately came to be confirmed, meant that
instead of the two days of the previous Congress,
intended for the presentation of communications,
we had increased it to three days, but even then, they
were not enough to contain all the works that were
submitted, reason why the time for its presentations
had to be reduced to ten minutes, so as not to spread
the Congress in too many parallel sessions.
Despite this containment effort, we have not been
able to avoid four parallel sessions, one in English
and the other in the other official languages of the
Congress, as described in the Program Book.
However, aware that the presentation of communications is the essential and most important
element of the Congress and, therefore, its
reason for being, we also consider relevant its
dissemination, both for the scientific community
that could not participate, as well as for the general
public, so we encourage authors to collaborate
with us in this dissemination of knowledge,
transforming their communications into scientific
articles, which may be submitted to the Territorium
journal or, in book chapters, to submit to the Series
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científicos, que poderão submeter à revista Territorium,
ou, então, em capítulos de livros, a submeter à Série
“Riscos e Catástrofes”, dois instrumentos com chancela
da IUC, Imprensa da Universidade de Coimbra, que
a RISCOS coloca à disposição de todos autores para
que, através deles, possam difundir os trabalhos que
apresentaram ao Congresso.
Certos da sua colaboração neste desafio de promoção
dos seus trabalhos, desejamos a todos os participantes
uma excelente estada em Coimbra e, em particular, na
nossa Universidade, marcando já um novo encontro
para daqui a três anos, no V Congresso Internacional
de Riscos, o qual decorrerá nesta mesma Universidade
de Coimbra, entre 19 e 22 de maio de 2020.

Coimbra, 8 de maio de 2017

“Risks and Catastrophes“, two instruments with a
stamp of the IUC, University of Coimbra Press,
which RISCOS makes available to all authors so
that, through them, they can disseminate the work
they presented at the Congress.
Certain of their collaboration in this challenge to
promote their work, we wish all participants a great
stay in Coimbra and, in particular, in our University,
scheduling a new meeting for three years from now,
at the V International Congress on Risks, the which
will take place in this same University of Coimbra
between 19th and 22th of May, 2020.

Coimbra, 8th of May, 2017

(Luciano Fernandes Lourenço)
Presidente da Comissão Organizadora
President of the Organizing Committee
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23 de maio de 2017

09:00

Abertura do Secretariado
Registo e acolhimento dos participantes
Distribuição da documentação

10:00

Sessão de Abertura (Anfiteatro II)

11:30

Conferência de Abertura: (Anfiteatro II)
“Educação e ciência - um importante contributo para a redução dos riscos de catástrofes, o papel da
Unesco”, pela Dr.ª Irina Pavlova, seguida de debate, com moderação da Prof.ª Doutora Fátima
Velez de Castro

13:00

Almoço (restaurante Universitário)

14:00

Sessões paralelas de painéis temáticos:
Painel 2 e 5 - (sala 7)
Painel 1 - (sala 9)
Painel 3 - (sala 10)
Painel 5 - (sala TP2)

16:00

Intervalo para café

16:30

Sessões paralelas de painéis temáticos:
Painel 1 - (sala 7)
Painel 1 - (sala 9)
Painel 3 - (sala 10)
Painel 3 - (sala TP2)

18:30

Porto de Honra

21:00

Visita à Universidade de Coimbra (Património Mundial)

24 de maio de 2017

09:00

Conferência: (Anfiteatro II)
“Erros de escala no planeamento da paisagem para mitigar o risco de incêndio florestal – alguns
exemplos no oeste dos EUA –”, pelo Doutor Alan Ager, seguida de debate, com moderação do
Eng.º Tiago Oliveira.

10:30

Intervalo para café

11:00

Sessões paralelas de painéis temáticos:
Painel 4 - (sala 7)
Painel 1 - (sala 9)
Painel 3 - (sala 10)
Painel 1 - (sala TP2)

13:00

Almoço (restaurante Universitário)

14:00

Sessões paralelas de painéis temáticos:
Painel 3 - (sala 7)
Painel 1 - (sala 9)
Painel 3 - (sala 10)
Painel 5 - (sala TP2)
Workshop sobre incêndios florestais

16:00

Intervalo para café

16:30

Mesa Redonda “Mais Educação, Menos Risco”, com moderação da Prof.ª Doutora Ana Teresa
Peixinho (Anfiteatro II)
Workshop sobre incêndios florestais

19:00

Sessão de posters

20:00

Jantar Social
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23th of May, 2017

09:00

Opening of Secretariat
Registration and reception of participants
Documentation Distribution.

10:00

Opening Session (Amphitheater II)

11:30

Opening Conference: (Amphitheater II)
“Education and science - an important contribution to disaster risk reduction, unesco’s role”, by
Dr.ª Irina Pavlova, followed by debate, with moderation by Professor Fátima Velez de Castro.

13:00

Lunch (University restaurant)

14:00

Parallel sessions of thematic panels:
Panel 2 and 5 - (room 7)
Panel 1 - (room 9)
Panel 3 - (room 10)
Panel 5 - (room TP2)

16:00

Coffee break

16:30

Parallel sessions of thematic panels:
Panel 1 - (room 7)
Panel 1 - (room 9)
Panel 3 - (room 10)
Panel 3 - (roomTP)

18:30

Port of Honor

21:00

Visit to the University of Coimbra (World Heritage)

24th of May, 2017
09:00

Conference: (Amphitheater II)
“Scale mismatches in landscape planning to mitigate wildfire risk – some examples from the western
US”, by Doctor Alan Ager, followed by debate, with moderation by Eng. Tiago Oliveira.

10:30

Coffee break

11:00

Parallel sessions of thematic panels:
Panel 4 - (room 7)
Panel 1 - (room 9)
Panel 3 - (room 10)
Panel 1 - (room TP2)

13:00

Lunch (University restaurant)

14:00

Parallel sessions of thematic panels:
Panel 3 - (room 7)
Panel 1 - (room 9)
Panel 3 - (room 10)
Panel 5 - (room TP2)
Workshop on forest fires

16:00

Coffee break

16:30

Round Table “More Education, Less Risk”, with moderation by Professor Ana Teresa Peixinho
(Amphitheater II)
Workshop on forest fires

19:00

Posters session

20:00

Social Dinner

General Programme
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25 de maio de 2017
09:00

Conferência: (Anfiteatro II)
“Velhos Riscos, Novas Ameaças”, pelo Major Sérgio Trindade, seguida de debate, com moderação
do Tenente-General António Campos Gil

10:30

Intervalo para café

11:00

Sessões paralelas de painéis temáticos:
Painel 3 - (sala 7)
Painel 1 - (sala 9)
Painel 3 - (sala 10)
Painel 2 - (sala TP2)

13:00

Almoço (restaurante Universitário)

14:00

Sessões paralelas de painéis temáticos:
Painel 5 - (sala 7)
Painel 1 - (sala 9)
Painel 3 - (sala 10)
Painel 4 - (sala TP2)

16:00

Intervalo para café

16:30

Conferência de Encerramento: (Anfiteatro II)
“Educação, Riscos e Currículos Escolares”, pelo Prof. Doutor Sérgio Claudino, seguida de debate, com
moderação da Prof. Doutora Adélia Nunes

18:00

Sessão de Encerramento (Anfiteatro II)

26 de maio de 2017
08:15

Concentração no Largo D. Dinis (Universidade de Coimbra) e saída;

20:00

Hora provável de chegada ao Largo D. Dinis (Universidade de Coimbra.
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25th of May, 2017
09:00

Conference: (AmphitheaterII)
“Old risks, new treaths”, by Major Sérgio Trindade, followed by debate, with moderation by
Lieutenant-General António Campos Gil

10:30

Coffee break

11:00

Parallel sessions of thematic panels:
Panel 3 - (room 7)
Panel 1 - (room 9)
Panel 3 - (room 10)
Panel 2 - (room Tp2)

13:00

Lunch (University restaurant)

14:00

Parallel sessions of thematic panels:
Panel 5 - (room 7)
Panel 1 - (room 9)
Panel 3 - (room 10)
Panel 4 - (room TP2)

16:00

Coffee break

16:30

Closing Conference: (Amphitheater II)
“Education, Risks and school Curricula”, by Professor Sérgio Claudino, followed by debate, with
moderation by Professor Adélia Nunes

18:00

Closing Session (Amphitheater II)

26th of May, 2017
08:15

Concentration in Largo D. Dinis (University of Coimbra) and departure;

20:00

Estimated time of arrival at Largo D. Dinis (University of Coimbra).

General Programme
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Irina Pavlova
Earth Sciences and Geo-Hazards Risk Reduction (EGR)
Division of Ecological and Earth Sciences (SC/EES), UNESCO
Nota BIOGRáFIcA
BIOGRAPHICAL NOTE
Dr. Irina Pavlova is a specialist in environmental sciences, climate change and natural hazards. Her scientific
background is based on the experience at the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia) and the National
Centre for Scientific Research (CNRS, France).
Throughout ten years of professional experience, she has been involved in and managed several international
multidisciplinary projects on sustainable development, climate change adaptation and disaster risk reduction in
different parts of the world. During these ten years, she has worked in Europe (Russia and France), Central Asia
(Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tadzhikistan), Eastern Asia (China) as well as Latin America (Bolivia and Peru).
Since 2014 Dr. Pavlova has been involved in the Geohazard Risk Reduction Programme at Natural Sciences
Sector at UNESCO HQ. She supports sectional, divisional and cross-sectional activities and initiatives and
coordinates a cross-sectoral working group on strengthening resilience at UNESCO designated sites.
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Educação e ciência - um importante contributo para a redução dos
riscos de catástrofes, o papel da Unesco
EDUCATION AND SCIENCE - AN IMPORTANT CONTRIBUTION TO DISASTER RISK
REDUCTION, UNESCO’S ROLE

Irina Pavlova
Earth Sciences and Geo-hazards Risk Reduction
Natural Science Sector, UNESCO
i.pavlova@unesco.org

Jair Torres
Earth Sciences and Geo-hazards Risk Reduction
Natural Science Sector, UNESCO
j.torres@unesco.org

Soichiro Yasukawa
Earth Sciences and Geo-hazards Risk Reduction
Natural Science Sector, UNESCO
s.yasukawa@unesco.org

Leontien Bielen
Earth Sciences and Geo-hazards Risk Reduction
Natural Science Sector, UNESCO
l.bielen@unesco.org
Margherita Fanchiotti
Earth Sciences and Geo-hazards Risk Reduction
Natural Science Sector, UNESCO
m.fanchiotti@unesco.org

RESUMO

Abstract

A UNESCO atua na interface entre as ciências naturais
e sociais, a educação, a cultura e a comunicação,
desempenhando um papel vital na construção de uma
cultura global de comunidades resilientes. A UNESCO
auxilia os países a desenvolver as suas capacidades
na gestão de catástrofes e riscos climáticos e na sua
capacidade de lidar com catástrofes. O trabalho da
Organização está a ser desenvolvido e implementado
através dos seus diferentes Sectores, Gabinetes de
Campo, Locais Designados, Filiais, Centros de
Categoria I e II, Cátedras UNESCO. Por exemplo, a
Universidade de Coimbra, anfitriã do IV Congresso
Internacional de Riscos, faz parte da família da
UNESCO, pois acolhe uma cátedra de Biodiversidade:
Salvaguarda para o Desenvolvimento Sustentável.
Na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas,
realizada em Sendai, no Japão, a 18 de março de 2015,
os Estados Membros e a comunidade internacional
adotaram a “Estrutura de Sendai para a Redução
do Risco de Catástrofes 2015-2030”. O trabalho da
UNESCO sobre Redução de Risco de Catástrofes
opera de acordo com as quatro Prioridades de Ação
definidas pela Estrutura de Sendai para a Redução
do Risco de Catástrofes 2015-2030: Prioridade 1:
Entender o risco de catástrofe; Prioridade 2: Reforçar
a governação dos riscos de catástrofes para gerir o risco
de catástrofes; Prioridade 3: Investir na redução dos
riscos de catástrofes para a resiliência; Prioridade 4:
Reforçar a preparação para as catástrofes como forma
de dar uma resposta eficaz e melhorar a reabilitação,
recuperação e reconstrução.
Em particular, a UNESCO concentra as suas
atividades em: Capacitação, Desenvolvimento de

UNESCO operates at the interface between natural
and social sciences, education, culture and communication playing a vital role in constructing a global
culture of resilient communities. UNESCO assists
countries to build their capacities in managing disaster
and climate risk and with their ability to cope with
disasters. The work of the Organization is being
developed and implemented through its different
Sectors, Field Offices, Designated and Affiliated
Sites, Category I and II Centers, UNESCO Chairs.
For instance, the University of Coimbra, hosting the
IV International Congress on Risks, is a part of the
UNESCO family hosting a Chair in Biodiversity:
Safeguard for Sustainable Development.
Member States and the international community
adopted the “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030” at the Third UN World Conference in
Sendai, Japan, on March 18, 2015. UNESCO’s work
on Disaster Risk Reduction operates in accordance with
the four Priorities for Action of the Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction 2015-2030: Priority 1:
Understanding disaster risk; Priority 2: Strengthening
disaster risk governance to manage disaster risk; Priority
3: Investing in disaster risk reduction for resilience;
and; Priority 4: Enhancing disaster preparedness for
effective response and to Build Back Better in recovery,
rehabilitation and reconstruction.
In particular, UNESCO focuses its activities on:
Capacity building, Policy development, Networking,
Early Warning Systems and DRR at UNESCO
designated sites.
UNESCO provides a forum for governments to
work together and it provides essential scientific and
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Políticas, Redes, Sistemas de Alerta Rápido e RRC em
locais designados pela UNESCO.
A UNESCO oferece um fórum para que os governos
trabalhem em conjunto e fornece conselhos científicos
e práticos essenciais na redução do risco de catástrofes.
Trabalhando sozinha ou em colaboração com agências
das Nações Unidas e outras entidades científicas, a
UNESCO tem sido um catalisador para a cooperação
internacional interdisciplinar em muitos aspectos da
redução, mitigação e resiliência do risco de catástrofes.
A UNESCO tem desempenhado um papel valioso no
âmbito da Aliança Global para a Redução do Risco
de Catástrofes e Resiliência no Sector da Educação
(GADRRRES). Dentro da aliança, a UNESCO e as
suas agências parceiras promovem uma abordagem
abrangente da educação em RCR baseada em três
pilares que se sobrepõem: Instalações de Escola
Segura; Gestão de Catástrofes Escolares; Redução de
Riscos e Educação Resiliência.
Exemplos concretos de assistência da UNESCO aos
Estados-Membros na redução do risco de catástrofes
no sector da educação estão relacionados com o reforço
das capacidades nacionais através da implementação
da metodologia UNESCO-VISUS para avaliar as
instalações escolares e fornecer informações críticas
aos decisores. A metodologia UNESCO-VISUS visa
fornecer aos decisores do Ministério da Educação e à
comunidade educacional evidências científicas sobre
os riscos afectam infra-estruturas educativas, ao
mesmo tempo que se reforçam as capacidades locais
e nacionais para a avaliação das instalações escolares.
Fornece também informações práticas que permitem
tomar decisões sobre as necessidades de investimento
e as áreas de preocupação em que este investimento
deve ser priorizado. O método considera cinco
questões: condições do local, desempenho estrutural,
criticalidades estruturais locais, componentes não-estruturais e aspectos funcionais.
Além disso, a Assembleia Geral das Nações Unidas
adoptou, em 25 de setembro de 2015, a Agenda
para o Desenvolvimento Sustentável de 2030. A
Agenda, que compreende os Objectivos e Metas
para o Desenvolvimento Sustentável, convida os
Estados Membros e a Organização Internacional
a “melhorarem as instalações educativas de forma a
proporcionarem um ambiente de aprendizagem seguro
e eficaz” (Objectivo 4.o), como forma de garantir uma
educação inclusiva e equitativa de qualidade, bem
como oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida para todos. A metodologia UNESCO-VISUS
também contribui para o cumprimento dos objetivos
do Desenvolvimento Sustentável. Este e outros
exemplos serão discutidos durante a apresentação.

practical advice in disaster risk reduction. Working
alone or in collaboration with both UN Agencies and
other scientific entities, UNESCO has been a catalyst
for international, inter-disciplinary cooperation in
many aspects of disaster risk reduction, mitigation
and resilience.
UNESCO has been playing a valuable role within
the Global Alliance for Disaster Risk Reduction and
Resilience in the Education Sector (GADRRRES).
Within the alliance, UNESCO, and its partner
agencies promotes a comprehensive approach to
DRR education based on three overlapping areas
of focus (pillars): Safe School Facilities; School
Disaster Management; and Risk Reduction and
Resilience Education.
Concrete examples of UNESCO assisting Member
States in disaster risk reduction in the education
sector are in areas related to the strengthening of
national capacities through the implementation of
the UNESCO-VISUS methodology for assessing
school facilities and providing critical information to decision-makers. The UNESCO-VISUS
methodology aims to provide decision-makers at
the Ministry of Education, and the educational
community with science-based evidence concerning the risks affecting educational infrastructure in
a multi-hazard approach, while building local and
national capacities for school facilities assessment.
It also provides practical information that allows
decisions to be made on the investment needs and
areas of concern where this investment should be
prioritized. The method considers five issues: site
conditions, structural performance, local structural
criticalities, non-structural components and functional aspects.
Moreover, the United Nations General Assembly,
adopted on 25 September 2015 the 2030 Agenda
for Sustainable Development. The Agenda, which
comprises the Sustainable Development Goals
and targets calls Members States and International
Organization to “upgrade education facilities in order
to provide a safe and effective learning environment”
(Goal 4.th) as a way to ensure inclusive and equitable
quality education and promote lifelong learning
opportunities for all. UNESCO-VISUS methodology
also contributes to fulfil the Sustainable Development
goals. This and other examples will be discussed
during the presentation.
Keywords: UNESCO, ISDR, Disaster Risk Reduction,
Sendai Framework, GADRRRES.

Palavras-chave: UNESCO, ISDR, Redução de Risco
de Catástrofes, Sendai Framework,
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ASSESSING THE QUALITY AND UNCERTAINTY IN DISASTER LOSS DATA
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CONSTRUCT-LESE, Faculty of Engineering
University of Porto (Portugal)
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University of Porto (Portugal)
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ABSTRACT
In recent years, disaster impact analysis methodologies have grown and their importance has gained worldwide
recognition. Among other aspects of disaster analysis, the importance of estimating economic losses resulting
from natural or man-made disasters is well known. Adequate accounts of disaster losses yield valuable
information for governments and international organizations to make decisions about providing disaster relief
assistance. Reliable disaster loss accounts are also fundamental to establish loss trends and spatial patterns. These
are then used to measure the success and failure of global policies related to public health and safety. Disaster
loss data is also particularly important for defining priorities on what scientific research fields to fund and for
evaluating the contribution and effectiveness of scientific advances for disaster mitigation.
Standardized approaches are required for loss quantification methodologies and loss data collection systems (i.e.
databases). The purpose of these standards is to obtain more reliable loss estimates providing adequate support
for the higher-level strategic objectives of disaster loss analyses. Achieving a high level of reliability in disaster
loss estimates is seen to depend on two factors. One is the reliability of the procedure that quantifies a given loss
component and the second is the availability of adequate and sufficient data to perform such quantification.
Both factors can be associated to a characteristic generally termed as quality. Quality is measured according to
the ability of that datum or process to fulfil a certain need or objective. This lack of quality is usually the result of
the existing uncertainty of the data or processes that are used. Uncertainty in these components is thus a source
of inaccuracy, errors, subjectivity and leads to failure in achieving a high level of quality. Hence, before grading
the quality of a certain component of a disaster loss assessment framework, the sources of uncertainty that are
involved must first be characterized.
Currently there are no standardized processes to characterize uncertainty in disaster loss data. Although
some database providers identify factors that need to be accounted for, no standard approach exists so far
addressing all the necessary aspects and formalizing a methodology to quantify the level of uncertainty. A
comprehensive approach is thus proposed to characterize different types of uncertainty in disaster loss data
according to their sources and occurrence in the data management process. Moreover, to establish a measure
of the overall uncertainty in a certain datum, an uncertainty quantification procedure is also proposed. The
proposed approaches are based on existing methods of uncertainty analysis and characterization that are adapted
to the specificities of disaster loss data. To illustrate the application of the proposed uncertainty classification
framework, two case studies are also presented.
Keywords: Loss data, disaster, uncertainty, qualitative method.
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SIMPLIFIED RISK ANALYSIS METHODOLOGY FOR CULTURAL HERITAGE ASSETS
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ABSTRACT
Over the years, several international initiatives have been promoted to address the issues of disaster risk
reduction (DRR) and disaster risk management (DRM) in order to establish new approaches to reduce the
impact of disasters in society. In 2005, the adoption of the Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015
was an important step towards these objectives. The HFA was the first internationally accepted framework
where international agencies and national governments have set targets and commitments for DRR which were
defined through five priorities for action. Of those five priorities, Priority Action 2 specifically addresses risk
assessment and monitoring. Even though the HFA has ended in 2015, efforts towards DRR continue since
the HFA has now been replaced by the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. This new
framework is expected to build on the achievements of the HFA to establish a set of improvements. Among
other aspects, the importance of cultural heritage and its irreplaceable value for society have been explicitly
recognized, thus emphasizing the need to assess the impact that potential hazards may have on cultural heritage.
Despite these concerns, irreplaceable losses of cultural heritage continue to occur throughout the world as a
result of disasters. Even though numerous cultural heritage assets require the implementation of risk mitigation
measures, the development of such measures needs to be based on adequate knowledge about the risks these assets
are facing. However, for most countries, carrying out a multi-hazard risk analysis for a large number of cultural
heritage assets requires efforts and budgets that are frequently unavailable. Therefore, assessing the risks for a large
number of assets with limited resources is only feasible when based on simple methodologies.
To address this need, a methodology developed to perform the qualitative risk assessment of a large number
of assets with limited resources is presented herein. The methodology involves all the components in a risk
analysis and can be used as a screening procedure for the preliminary assessment and identification of built
and immovable cultural heritage assets that require a more refined and resource demanding risk evaluation.
Given the general format of the methodology, it is expected to be applicable to any type of cultural heritage
asset threatened by any type of hazard. The proposed qualitative risk analysis is based on a series of structured
questionnaires that address the main components of a risk analysis: the likelihood of the hazard, the consequences
of the hazard, the vulnerability of the asset to the hazard, the loss of value of the asset and the capacity to recover
from the event. Specific aspects of the method are further detailed for the case of seismic risk and applications
are presented to illustrate the procedures.
Keywords: Risk assessment, vulnerability, hazard, built immovable cultural heritage, cultural heritage value.
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TSUNAMI HAZARD ASSESSEMNT IN PORTUGAL

Ângela Santos
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ABSTRACT
The 1755 Lisbon Earthquake and Tsunami is the worst natural disaster that occurred in Portugal. Although
several researches have been studying this historical event, many features remain unknown. Therefore, the aim
of this paper is to present and discuss the state-of-art of the 1755 Lisbon Tsunami in Portugal mainland, by
conducting a comprehensive analysis of it. With this research the author hopes to provide more realistic details
about the historical facts of the event, as well as scenarios which could be useful tools to emergency management
for civil protection and spatial planning agents.
To fully understand this historical event it is necessary to combine several methodologies. Thus, the summary
of the historical accounts in Portugal are briefly presented, as well as the review of the seismo-tectonics offshore
the southwest of the country. The time and duration of the earthquake were calculated by the combination
between historical accounts, interpretation of the religious context of the 18th Century and astronomical tools.
The tsunami source area was calculated by the application of the Wave Ray Analysis, supported by the seismotectonics of the area and the travel times reported by the witnesses. In addition, tsunami numerical modelling
was carried out in order to obtain the tsunami propagation at regional scale; the calculated tsunami travel times
were validated by the historical accounts. The use of new data allows the improvement of the numerical model
results. Finally, a criterion to classify the tsunami hazard was applied, which combines the maximum water level
with travel times.
The main results show the combination of earthquake, fire (Lisbon and Setubal) and tsunami caused more than
12 000 fatalities. The earthquake started most likely at 10:15 –10:16 UTC, hitting Lisbon from 10:16.8 UTC
and Cadiz from 10:17.2 UTC. The tsunami source area was most probably located on the Gorringe Bank,
triggered by an earthquake with magnitude 8.7. In addition, the tsunami numerical model results validate the
travel times reported by the witnesses at regional scale: Sao Vincent Cabo (from about 16 minutes), followed
by Cruz Quebrada and Lagos (23-30 minutes), Bugio light house (about 30 minutes), Cadiz (78 minutes)
and Funchal (90 minutes). These results were further supported by other studies, conducted at the local scale.
Moreover, new data and results show the tsunami hazard is classified as high on some areas offshore Lisbon,
Setubal, Beja and at the west of Faro districts, and low from Coimbra district northward.
This study shows that although earthquakes and tsunamis are rare in Portugal mainland, the impact of this kind
of natural disaster could cause many fatalities and severe damage. Therefore, it is necessary that both Academia
and Authorities (national and local) work together in order to mitigate these type of disasters, especially on the
Portuguese coastline and low ground areas.
Keywords: 1755 Lisbon Tsunami, historical accounts, numerical modeling, hazard classification.
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PRECIPITATION VARIABILITY IN THE ANTHROPOCENE: CHANGES AND EXTREMES
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ABSTRACT
While there is much discussion on the increasing vulnerability of the environment and the society to
precipitation and precipitation driven earth processes, there is nevertheless relatively little understanding of the
variability in precipitation across relevant ranges of space and time scales. Such understanding is a necessary step
for adequately modelling and forecasting precipitation, evaluating the probable effects of climate change on this
process, and characterizing extreme events. Extreme events have been recently ranked as the most likely global
risk and as having the second-highest potential impact, with a “global risk” being defined as an uncertain event
or condition that, if it occurs, can cause significant negative impact for several countries or industries within
the next 10 years.
Deepening our understanding of the space-time structure of precipitation requires a quantitative assessment of
the non-linear variability in this process and understanding of the associated driving mechanisms. Although these
goals are not yet fully achieved, recent developments in understanding the scaling structure and dynamics of the
atmosphere are shedding more light on the temporal and spatial structure of precipitation. The identification
and characterization of different scaling regimes – weather, macroweather and climate, from higher to lower
frequencies – are leading to a better evaluation of the variability in precipitation, and of the origin of this
variability: natural or anthropic. These are key findings towards lessening the uncertainty in predicting changes
in precipitation associated to global warming, and opens routes to forecast this process beyond weather scales.
The impact for the assessment of risk is significant.
In this work we will discuss several ways forward that are based on the systematic application of scaling
fluctuation analysis. The discussion is supported by the empirical analysis of long records of local instrumental
data from different origins and three qualitatively different global precipitation products (from gauges, reanalyses
and a satellite and gauge hybrid), available at the monthly resolution. The scaling behavior of precipitation is
explored up to centennial scales, in time, and from the grid size scale up to the size of the planet, in space.
The precipitation products allow to study precipitation over the continents, the oceans and globally. This
approach allowed to identify and characterize different scaling regimes and to better evaluate the variability
in precipitation and changes in its statistics, namely of anthropic origin; the study gives special attention to
precipitation extremes.
Keywords: Precipitation, fluctuations, macroweather, climate change, extremes.
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ABSTRACT
The institutional management of emergencies situations carries a highly complexity, that increases at the
same time with the new media system grownup. Managing an emergency raises one of the greatest challenges
for any public administration. The hypermedia context makes it difficult to manage critical situations, and
citizen perception is often conditioned by the ‘noise’ generated in conventional media and, above all, in new
participatory media such as digital social media. The performance of public services such as police, emergency
services, health services, civil protection and even the army is key to saving lives, reducing casualties and damages,
and restoring normality; However, it is not possible to speak of a complete management of emergencies without
taking into account the media and information and communication technologies, as increasingly relevant actors
in the public management of emergencies, risk or crises.
From the theoretical perspective of political communication, the communicative interaction is between three
types of actors or groups of actors: politicians, Media, and citizens. The objective of this work is to know how
the public administrations manage emergencies in digital social media and which are the interactions that occur
between these actors.
This paper analyzes the management of communication in the case of emergency situation in Spain by The
Germanwing flight 9525 accident. With a quantitative methodology, several profiles are analyzed in Twitter,
of the groups of actors mentioned. We analyzed the behavior of the main Twitter profiles related with the case
study, we performed a measurement of the tweets and retweets directly related to the tags and keywords linked
to the case of study, which were generated during the period of collecting data, corresponding with the period
of information treatment of the crisis. The most influential profiles are detected, the number of followers of
the accounts directly related to the institutional responsibility of the conversations were analyzed, how many
profiles are followed and the classification of these profiles, as well as the main hashtags directly related with the
case and elaborates a thematic classification of retuits that mention institutional and non-institutional actors
through the chronological measurement of interest in these profiles from the onset of the critical event.
One of the most relevant conclusions is that public institutions in Spain still make a poor use of emergency
political communication in digital social networks.
Keywords: Political communication, emergencies, social media, Germanwings, quantitative methodology.
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MANAGING RISK AT HIGH ALTITUDE AGRICULTURE: FOUR THOUSAND YEARS OF HIGLY
SPECIALIZED, COMPLEX AND PRODUCTIVE FARMING SYSTEMS IN THE HIGH ANDES
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ABSTRACT
The evolution of plant domestication, a world record of tropical highland crops, and their elaborate and
highly productive farming systems was based on a detailed knowledge of how to reduce risk in a context of
unpredictable and extreme weather conditions in a tropical highland environment characterized by record biodiversity along latitude, altitude, longitude, soil types, sun exposure, soil gradient, etc. However severe climate
unpredictability created conditions for high risk and crop loss, conditions that were confronted with a rich and
elaborate knowledge and technologies which even took advantage of very disadvantageous conditions, thus
resulting in a massive food productive outcome.
The gradual evolution of a complex and highly productive and risky farming system was the response from
a diversity of strongly agrarian societies oriented towards diversification of technologies along the varied
landscapes, genetic diversification of over 90 native crops, along with a crop freeze-drying technologies
designed for food crops´ long term storage of surpluses from productive years, managing unpredictable and
risky weather conditions in lean years. Thus, a keen and elaborate system of weather prediction based on natural
and astrological indicators, and an ethic of austerity and hard work resulted on a multi-factor risk reduction
strategy. The climax of a succession of cultural traditions confronting unpredictable weather conditions at high
altitude is best represented by the Inca civilization.
Today, introduction of new crops and associated innovative technologies, market pressures for specific and poorly
paid crops, migration to cities for better paid jobs, inappropriate agricultural extension programs, new pests
and plant sicknesses related to chemical pest control and climate change, impact of mining, and reorientation
of a former agricultural society are creating severe environmental impacts. Abandonment of agriculture and of
Andean camelids (llama for transportation and alpaca for wool) herding adds to environmental degradation. To
these, a formal educational system aimed at making of the rural children citizens of an expanding urban nation
is severely impacting the survival of an elaborate sustainable farming systems, highly productive even under
severe conditions, along with degrading impacts on a fragile environment.
The paper discusses the consequences of the above mentioned processes and trends and the few options left
under the pressures of the expanding urban centers along the highlands, coastal cities, as well as pressing
migration to the eastern Andean slopes (upper Amazon watershed), switching from traditional coca leaf growing
for barter, trade, and health and nutritional objectives, for its cultivation for dollars coming from drug traffic.
Keywords: Andes, risks, high altitude agriculture, education.
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ABSTRACT
The areas most susceptible to the occurrence of mass movements in Brazil are those on the Serra do Mar, Serra
da Mantiqueira and the Serra Geral, stretching from the South to the North. In the city of Caraguatatuba, in
the State of São Paulo, in 1967 one of the most expressive mass movements occurred in the state and in Brazil.
The aim of this work is to investigate and identify the main parameters and variables involved in the great event
of 1967, in the city of Caraguatatuba (SP/ Brazil), in order to assist in understanding, mitigating and preventing
the occurrence of future processes.
For this purpose, we were performed photointerpretation activities in post-event aerial photos to delimit the
landslide scars, elaboration of slope maps and DTM as auxiliary products for the mapping of physiographic
compartmentalization and bibliographic/cartographic survey about the 1967’s process. Analysis by bibliographical
survey showed the existence of 482 landslide scars in the post-event area, and photo interpretation activities in
orthophotos Emplasa (2011) evidenced that the processes still occur in the area.
The heavy rains that occurred in the region in 1967 triggered mass movements since the statistical analysis did
not show significant correlations between the variables slope, geological units, and area of the landslide scar.
We are developing simulation models to define scenarios of occurrence of mass movements in the Serra do Mar
region, from the morphometric modeling in 2D software (FLO-2D and TRIGS).
Keywords: Retro-analysis, landslide scars, physiographic compartmentalization, mass movements, Brazil.
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RESUMO
O conceito geral de “risco” e os múltiplos riscos específicos que identificamos, face à vida humana e a patrimónios
diversos ou à natureza não-humana, têm, em geral, como denominador comum a identificação de perdas ou
danos. Algo que se entende ser de evitar. No entanto, nem sempre é assim tão simples.
Uma forma proposta de melhorar o relacionamento com o “risco” consiste na educação contra ou para o risco.
Neste contexto, há conveniência em definir quadros de referência e enquadramento antes da definição das
diferentes “cartas de missão” educativa. Estes quadros têm múltiplas dimensões, nomeadamente as vertentes
científica, técnica e social e as vertentes de gestão empresarial e política. Uma outra dimensão está associada
à natureza epistemológica e ontológica das ameaças. Neste contexto, salienta-se o binómio risco-incerteza e
o eventual predomínio do conceito de possibilidade justificada ou percepcionada sobre a probabilidade
quantificável e a gestão de vulnerabilidades versus a gestão de riscos.
Finalmente, focam-se duas posturas (aparentemente antagónicas) quanto ao sentimento estimulado face a riscos:
1)

a genuína vontade de os diminuir, limitada por avaliação de custos (conceito de risco socialmente
aceitável ou tolerável); e

2) a vontade de aceitar mais riscos limitada por considerações prudenciais (conceito recente de “apetite pelo
risco”- “risk appetite” desenvolvido na gestão empresarial e financeira).
No fundo, pode ser a “separação de águas” entre a educação para uma “cultura de segurança” ou para uma “cultura
do risco”.
A comunicação terá como objecto a estruturação de reflexões sobre estes assuntos.
Palavras-chave: Risco, educação, vulnerabilidade e incerteza.
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RESUMO
O assunto desta comunicação é parte de conteúdos contemplados em revisão bibliográfica de pesquisa de
mestrado em andamento, sobre o tema risco e risco ambiental. Devido à variedade de tipos de riscos e às
diferentes abordagens dos mesmos, por diversas áreas do conhecimento como Geografia, Geologia, Demografia,
Sociologia, Psicologia; esta revisão objetivou levantar as ideias, concepções e aproximação entre as abordagens de
risco, entre diversos autores que estudam e pesquisam o tema. Para o texto foram realizadas leituras em autores,
cujos textos estavam disponíveis em páginas e bibliotecas virtuais.
Como resultado identificaram-se, a princípio, duas abordagens sobre o tema. A primeira refere-se à perspectiva
objetiva, na qual risco é concebido como algo com probabilidade de acontecer, ou seja, risco se constitui a partir
da existência de processos diversos, combinados com condicionantes físico e ou antrópicos e com a exposição
humana a evento danoso. A segunda abordagem apreende risco na perspectiva subjetivista/construtivista, ou seja,
atem-se para o conceito como um constructo social. Dentro dessas duas abordagens, verificam-se subdivisões e
classificações dos tipos de riscos de acordo com diferentes autores.
Entre pesquisadores da Geociências e da Geografia Física a perspectiva do estudo do risco tem a ênfase no
trinômio fenômeno/processo/risco; preocupam com a identificação e caracterização do evento natural indutor
do acidente e suas consequências, físicas, econômicas e sociais.
A abordagem do risco por autores do campo da Sociologia, Demografia e da Geografia Humana ocorre a partir
da perspectiva da vulnerabilidade, ou seja, consideram tanto as condições e estruturas objetivas e subjetivas
de fatores que aumentam a predisposição da comunidade ser afetada por um fenômeno/processo quanto a
percepção do risco pela população e indivíduo. Nessa abordagem considera-se a vulnerabilidade do ser humano
como questão fundamental para entender e gerenciar o risco, portanto observa-se na discussão dos autores a
presença do trinômio vulnerabilidade/processo/risco.
De comum, nos referenciais, é evidente o consenso dos autores ao considerarem o risco como probabilidade,
possibilidade de ocorrência de um determinado evento e suas consequências, assim como a questão do risco
ser associado a algo negativo, sua incerteza, a ideia de exposição a um processo perigoso e ocorrência de dano
ao homem.
Verifica-se entre autores a preocupação com a confusão e imprecisão na tradução do termo, uma vez que essa
confusão ocorre, também, devido às diferentes áreas de formação dos autores, como Geografia, Geociências e
Sociologia, fato que permite diferentes abordagens e conceituações.
Palavras-chave: Risco, vulnerabilidade, perigo, fenômeno.
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Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal)
luciano@uc.pt
RESUMO
Todos sabemos que a teoria do risco assenta em três conceitos fundamentais, alinhados numa sequência
hierárquica, que habitualmente designamos por risco, perigo e crise. No entanto, apesar desta concordância
generalizada, o significado destes três conceitos nem sempre é entendido da mesma forma por todos
os utilizadores, o que dá azo a esta reflexão, a qual também se aplicará a outros termos menos consensuais
habitualmente usados em ciências cindínicas.
Com efeito, ao sermos cada vez mais pressionados para produzir rapidamente, mesmo sabendo que a pressa
é inimiga da perfeição, os resultados da nossa investigação nem sempre são devidamente ponderados, em
função de um conjunto variado de circunstâncias que concorrem para tal e, por conseguinte, nem sempre
serão os mais satisfatórios.
De facto, no que à terminologia do risco diz respeito, foram atribuídos alguns significados a conceitos que,
etimologicamente, em português, possuem um sentido diferente daquele em que estão a ser usados, o que na
nossa ótica está errados, mereciam ser corrigidos.
Sem queremos propor um “saneamento cindínico” e sabendo que estamos a travar uma luta desigual, inglória
e condenada ao fracasso, mesmo assim entendemos ser nosso dever alertar para aquilo que, na nossa modesta
opinião, corresponde a uso incorreto de certos termos, por razões que naturalmente resultaram e se prendem
com o atual modo de difusão da informação, em que tudo tem de ser muito rápido e em que muitas vezes ela é
perpetrada por jornalistas em busca de sensacionalismo, por políticos sedentos de mediatismo, por operacionais
ansiosos de inovação, ou por técnicos e cientistas ávidos de reconhecimento, que usam termos desfasados do
seu sentido etimológico ou acabam por propor significados não suficientemente amadurecidos, que aplicam
a termos que são divulgados com significado diferente daquele que tradicionalmente lhe está consagrado e é
reconhecido na linguagem popular.
Procuraremos, pois, lançar alguma luz sobre o significado genuíno de alguns destes conceitos, no sentido
de promover uma reflexão sobre o uso dos mesmos, independentemente da liberdade de que cada um goza
para, depois, poder continuar a usar o significado que considera mais se lhe adequar. De todas formas, uma
coisa é fazê-lo por rotina, por nunca se ter debruçado sobre o assunto, ou seja, sem dele ter tomado a devida
consciência, outra coisa bem diferente será continuar a fazê-lo por opção consciente, mesmo depois de ter
refletido e concluído que essa não será a opção mais correta.
Não sendo especialistas de linguagem, estaremos obviamente abertos e recetivos à discussão de qualquer dos
conceitos que serão analisados e se nos for demonstrado que o nosso raciocínio não será o mais adequado em
relação a determinado(s) vocábulo(s) estaremos naturalmente dispostos a alterar a nossa forma de pensar e o
modo de interpretar qualquer um deles.
Palavras-chave: Perigo e perigosidade, fogo e incêndio, incidente e acidente, cheia e inundação, climático e
meteorológico, ambiente e meio.
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A DISSEMINAÇÃO DE UM ARTIGO CIENTÍFICO NO CONTEXTO DE RISCO E DE EDUCAÇÃO

Mário Talaia
CIDTFF - Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores”
Departamento de Física, Universidade de Aveiro (Portugal)
mart@ua.pt
RESUMO
A comunidade científica tem disseminado muito do que considera relevante e importante para o crescimento
e alicerce da Ciência e da Educação. Muito do conhecimento científico e pedagógico está alicerçado em artigos
que geram pontes para outros patamares do conhecimento. Há o conhecimento geral que é relativo, ouve-se
falar, gosta-se, pouco ou nada é aplicado em benefício da humanidade e fica-se com a informação de ouvido. O
conhecimento exato é diferente e atinge um patamar de maior relevância. É aplicado, dá frutos na humanidade e
controla Riscos e Educação. Mas, os critérios que definem o conhecimento exato nunca serão clarificados (todo
o ser humano é limitado no uso da sua inteligência, e o “ponto de vista” pode afogar revelações).
A história está repleta de inúmeras contribuições, umas foram ouvidas, outras rejeitadas e ainda outras só mais
tarde repescadas. Houve quem negasse a sua sabedoria perante acusações arbitrárias. O valor de um artigo
muitas vezes é suportado por pares que fazem parte de uma rede. Esta muitas vezes faz as citações. Um artigo
pode ter vários autores, mas seria oportuno definir contribuições. No geral, os laboratórios usados são pagos e/
ou financiados por dinheiros públicos (via impostos), como o caso das Universidades Públicas. Aqui o espaço
para a investigação é rateado, mas este pode ser retirado de forma arbitrária. Assim, o chamado poder de
intervenção torna-se dominante e a investigação é bloqueada.
Cada investigador deverá refletir o que está a contribuir para a Ciência, Educação, Cidadania, Proteção ambiental,
Risco de Saúde, … para o seu país. Um país em termos de Risco e Educação deveria ter estatísticas, tipo
contabilidade analítica, para se conhecer os benefícios das publicações face aos dinheiros públicos consumidos
e a sua importância para a sociedade. Nesta perspetiva poderiam acontecer grandes surpresas. Numa reunião
científica (2/11/16) quando se debatia informações de elegibilidade de membro científico face a publicações,
alguém referiu que não concordava pois era árbitro de revistas e esse papel não era valorizado … como alguém
é árbitro de revistas sem publicar?
Esta comunicação aborda o impacto no Risco e na Educação do artigo “Terminal Velocity of a Bubble Rise in
a Liquid” publicado na World Academy of Science, Engineering and Technology, em 2007. A investigação foi
realizada num espaço que foi abortado por um sistema de poder, mas fica a história, de um artigo de apenas
um autor, que não pode dar seguimento à investigação em curso que tinha traçado. Até ao momento gerou o
interesse de investigadores em todos os continentes habitados. Se bem que o conceito de continente não seja
totalmente claro, consideraram-se 6 continentes (América do Norte (inclui América Central), América do Sul,
Europa, Africa, Ásia e Oceânia). Até ao momento, o artigo foi, sem interferência do autor, usado em 25 países,
87 Centros de investigação/Universidades, 38 revistas, 9 PhD, 7 Conferências, 2 Patentes.
Palavras-chave: Ciência, riscos, educação, sociedade, disseminação.
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O TRABALHO DE CAMPO COMO METODOLOGIA PARA O RECONHECIMENTO E
REPRESENTAÇAO DE ÁREA DE RISCO AMBIENTAL, CONSTRUÍDA PELA CRIANÇA

Milla Barbosa Pereira
Universidade Federal de São João del-Rei/MG (Brasil)
millabpgeo@gmail.com
Carla Juscélia de Oliveira Souza
Universidade Federal de São João del-Rei/MG (Brasil)
carlaju@ufsj.edu.br
RESUMO
O estudo apresentado é fruto e parte de uma pesquisa-ação, de mestrado em Geografia, em andamento, que
tem como uma de suas análises o desenvolvimento do conhecimento e da compreensão de áreas de risco, pela
criança, através da percepção de perigo e risco, expressa em representação gráfica.
O trabalho de campo, como parte das atividades da pesquisa, mostrou a possibilidade de outras discussões
que não constituem objetivo específico da pesquisa em andamento, mas que merecem ser trazidas para outros
fóruns de discussões. Logo, este objetiva discutir a experiência do trabalho de campo como metodologia para o
reconhecimento de uma área de risco ambiental, fundamentado no conceito de paisagem e na importância da
representação cartográfica.
Nos estudos, além das leituras específicas comuns às pesquisas, foi necessário levantar, por meio do endereço e
respectivas localizações, as escolas estaduais de São João Del- Rei, Minas Gerais – Brasil, que possuem classes
de 5º ano, ou seja classe com alunos com idade média de 10 à 12 anos, uma vez que o propósito era trabalhar
com crianças do término do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Após o reconhecimento dos endereços
das escolas, de acordo com o Plano Diretor da cidade, os endereços foram relacionados aos das áreas de risco,
definidas pela Defesa Civil.
A partir dessa correlação escolheu-se a escola, a qual apresenta parte de seu terreno em área considerada de risco
de inundação e alagamento. Durante o período de chuvas excedentes à média local, as águas superficiais e fluviais
atingem parte da escola. Após estabelecidos os acordos com a direção e professores de duas turmas escolhidas
para o trabalho, atentos aos conteúdos curriculares presentes nas orientações dos parâmetros educacionais
estaduais, as turmas foram acompanhadas semanalmente, a fim de conhece-las e observá-las de perto, quanto ao
conhecimento que os alunos apresentavam sobre representação gráfica e cartografia.
A temática risco ambiental foi introduzida por meio de aula expositiva dialogada, e o conteúdo discutido foi
sobre enchentes, inundação e alagamentos. O trabalho de campo, no entorno da escola, foi inserido como
procedimento no qual observação, descrição, discussão e representação dos elementos identificados na área foram
trabalhados por meio de problematizações sobre os riscos de inundações e alagamentos, causas e consequências
Os alunos foram orientados a elaborarem representações – croqui - como registro de elementos físico-naturais
e sociais presentes no espaço geográfico e que fossem retomados nos mapas mentais, realizados posteriormente
como trabalho extra classe. No total foram 43 mapas mentais confeccionados. Entre esses podem-se observar
que os elementos mais presentes, relacionados ao risco ambiental, no entorno da escola, foram representações
que retrataram as moradias que estão próximas ao córrego e ao Rio das Mortes, moradias que no período das
chuvas sofrem com alagamentos e inundações.
Palavras-chave: Área de risco, trabalho de campo, representação, ensino fundamental.
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CEMADEN EDUCAÇÃO: REDE DE ESCOLAS NA PREVENÇÃO DE DESASTRES

Rachel Trajber
Projeto Cemaden Educação
Cemaden - Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Brasil)
rachel.trajber@cemaden.gov.br
Débora Olivato
Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, Projeto Cemaden Educação
Cemaden - Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Brasil)
debora.olivato@cemaden.gov.br
Victor Marchezini
Cemaden - Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Brasil)
victor.marchezini@cemaden.gov.br
Fernando de Oliveira Pereira
Cemaden - Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Brasil)
fernando.pereira@cemaden.gov.br
Regina Alvalá
Cemaden - Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Brasil)
regina.alvala@cemaden.gov.br
RESUMO
A atual crise civilizatória multiplica relações de causas e efeitos surpreendentes com agravantes: o impacto
das mudanças climáticas combinado ao crescimento das populações urbanas. Fatos que potencializam a já
insustentável situação de risco econômico, cultural, social e ambiental, aumentam a frequência de eventos
extremos que provocam desastres e exacerbam as vulnerabilidades existentes. Tal situação requer a urgência de
investimentos em medidas não- estruturais de educação, estratégias de médio e longo prazo, baixo custo e que
permitem uma correta percepção do risco (Marcos de Hyogo e Sendai - UNISDR (United Nations International
Strategy for Disaster Reduction)).
Como transformar essas recomendações em práticas voltadas às escolas e comunidades? Como fortalecer as
capacidades locais de monitoramento e alertas? O projeto Cemaden Educação propõe que escolas dos mais de
mil municípios brasileiros suscetíveis a desastres atuem em rede para produzir conhecimentos e intervenções
locais de proteção das comunidades. O objetivo é contribuir para a geração de uma cultura da percepção de
riscos de desastres, no contexto da educação ambiental e da construção de sociedades sustentáveis e resilientes.
A metáfora Cemaden micro-local facilita o entendimento de que cada escola participante se torne um espaço
de pesquisas, monitoramento e emissão de alertas de risco de desastres. Para tal, o projeto utiliza tecnologias de
informação e comunicação em três eixos: 1. ciência cidadã; 2. crowdsourcing - http://educacao.cemaden.gov.br;
e 3. Com-VidAção - envolvendo a comunidade escolar e defesa civil para a gestão participativa de intervenções
transformadoras.
O projeto Cemaden Educação foi reconhecido como prática inspiradora pela UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Change).
Palavras-chave: Educação para prevenção de risco de desastres, educação ambiental, ciência cidadã, tecnologias
de informação e comunicação, Cemaden.
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RÁDIO ESCOLA E O PROGRAMA HORA DO RISCO: AÇÃO EDUCATIVA NO CONTEXTO DA
GEOGRAFIA E DA COMUNICAÇÃO

Carla Juscélia de Oliveira Souza
Departamento de Geociências
Univ. Federal de São João del-Rei (Brasil)
carlaju@ufsj.edu.br
Filomena Maria Avelina Bomfim
Departamento de Letras, Artes e Cultura
Univ. Federal de São João del-Rei (Brasil)
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Mariana Carvalho Silva de Assis Nogueira
Departamento de Geociências
Univ. Federal de São João del-Rei (Brasil)
maricarvalho12@yahoo.com.br
Patrícia Pires Ferreira
Departamento de Geociências
Univ. Federal de São João del-Rei (Brasil)
patriciaferreira1661@yahoo.com.br
RESUMO
O trabalho apresenta e discute ações educomunicativas realizadas pelo Curso de Geografia em parceria com
o Jornalismo, no contexto de escola pública estadual em Minas Gerais, Brasil. Essas estratégias compreendem
programas de rádio na escola, palestras e oficinas, para alunos do ensino fundamental II e médio.
Tais iniciativas têm como objetivo principal contribuir para o processo de prevenção do risco ambiental, por
meio de conhecimentos, comunicação e informação, desenvolvidos a partir de uma consciência de cidadania
inerente a práticas de responsabilidade social.
As atividades e ações têm como fundamento teórico-metodológico o princípio da Educomunicação, da Educação
geográfica e da ideia de “Educação para o Risco”, no âmbito escolar. Em 2016, já foram realizados doze programas
de rádio, intitulados “Hora do Risco”. Os conteúdos variaram de aspectos conceituais e tipologias de riscos a
informativos e orientações sobre queimadas, incêndios florestais, alagamentos e inundações na cidade, entre outros.
Desde setembro de 2016, nos dias do programa “Hora do Risco”, ocorrem também reuniões do Clube do
Risco – organizadas pelos graduandos dos dois cursos - com jovens do ensino fundamental II. Esse convívio
semanal com os estudantes permite reafirmar que a escola constitui importante e potencial espaço de formação
humanística e de formação para a “Educação para o Risco”, apesar do currículo, da programação e dos conteúdos
disciplinares rígidos e fragmentados, que precisam ser repensados e resignificados pelos/para os jovens e suas
práticas sociais contemporâneas.
A Rádio escola e o Clube do risco constituem um conjunto de estratégias educomunicativas que buscam superar
práticas pedagógicas tradicionais de ensino e aprendizagem, além de promover condições para a construção de
uma cultura de prevenção entre jovens do bairro Matosinhos, que frequentam a escola Estadual Governador
Milton Campos, em São João del-Rei.
Adicionalmente, a articulação transdisciplinar entre os graduandos busca, também, por meio do estreitamento
das relações entre eles, aproximar os estudantes, a despeito de suas diferentes naturezas. Busca, ainda,
possibilitar aos alunos do Jornalismo vivenciar processos de solidariedade, aliados a oportunidades de expansão
e aprofundamento das suas habilidades técnicas durante o compartilhamento desse saber.
Palavras-chave: Educomunicação, geografia e riscos, cidadania.
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EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO: A PERSISTÊNCIA DA TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO
TECNOCIENTÍFICO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO RISCO

Samia Nascimento Sulaiman
Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo (Brasil )
samia.sulaiman@gmail.com
RESUMO
A perspectiva educativa, tematizando riscos, de desastres direciona-se à construção de uma cultura de prevenção
baseada em processos de comunicação e formação social. No entanto, esses processos têm-se baseado no
conhecimento acumulado da história humana e no modelo de sociedade que o apoia, sem considerar incertezas,
riscos e desigualdades que foram produzidas e materializam-se no espaço urbano e nas áreas de risco.
Diante da promulgação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil Brasileira (Lei nº 12.608) em 2012,
que ressaltou a cultura de prevenção de desastres naturais e a inserção da temática no currículo escolar nacional,
esta pesquisa, exploratória e qualitativa, analisou o estado da arte de conteúdos e práticas educativas para a
prevenção no Brasil, tendo como recorte temático: inundações e deslizamentos, e recorte temporal: março de
2011 a março de 2014.
Os dados foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica, documental e observação participante. O corpus
foi composto por materiais impressos e digitais (linguagem verbal e não-verbal), e atividades de informação/
capacitação. Por meio do método da análise de conteúdo, identificamos no plano interpretativo dois enfoques:
tecnocêntrico e de individualização do risco.
Esse resultado configurou a educação como instrumento de transmissão de conhecimentos tecnocientíficos
e de comportamentos individuais de adaptação para a convivência com o risco. Essa abordagem perpetua o
que definimos como “inquestionabilidade do risco”, baseada num pensar e agir sobre o risco instalado, pela
incapacidade cultural e política de enfrentar as causas produtoras do risco. Verificou-se, assim, uma educação
para prevenção que não reconhece os saberes locais nem considera os contextos sociais de vulnerabilidade, o que
fragiliza a conscientização e mobilização social para redução do risco.
Essa constatação nos impulsiona a repensar conteúdos e práticas educativas que oportunizem o diálogo e a
participação social, tematizem a construção social e multicausal dos riscos, considerem os conhecimentos
comunitários e apoiem a corresponsabilização na gestão de riscos de desastres naturais nas cidades brasileiras.
Palavras-chave: Educação, prevenção, conhecimento científico, risco, vulnerabilidade.
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EVOLUÇÃO TEMPORAL (2009-2015) DOS MOVIMENTOS DE MASSA NA
REGIÃO LESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Geórgia Jorge Pellegrina
Centro de Meteorologia de Bauru, Instituto de Pesquisas Meteorológicas - IPMet
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru/SP (Brasil)
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Anna Silvia Palcheco Peixoto
Departamento de Engenharia Civil
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru/SP (Brasil)
anna@feb.unesp.br
Ilza Machado Kaiser
Departamento de Engenharia Civil
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru/SP (Brasil)
ilzakaiser@feb.unesp.br
RESUMO
As chuvas intensas, tanto de curta duração, quanto de longa duração, fornecem condições favoráveis à
diminuição da resistência do solo, atuando como um dos principais deflagradores dos movimentos em massa.
Na análise de risco, a suscetibilidade do local, que diz respeito às condições físicas, e a vulnerabilidade da
população, são parâmetros essenciais, e essa questão permeia o cotidiano das cidades e seus habitantes a cada
estação chuvosa.
A identificação dos fatores que atuam na ocorrência desses eventos é fundamental para adoção de medidas
preventivas ou corretivas, mas é dificultada pelo fato de que vários fatores podem atuar simultaneamente.
A proposta deste trabalho foi utilizar as informações de eventos de movimentos em massa do banco de dados
de desastres naturais do IPMet (Centro de Meteorologia de Bauru) para dois períodos: setembro/2009 a
fevereiro/2010 e setembro/2014 a fevereiro/2015, períodos estes com volumes de precipitação acima da média
climatológica.
De modo a retratar um panorama da distribuição espacial dos índices calculados com vista a definir as áreas de
risco e vulnerabilidade, foram elaborados mapas para os municípios estudados na região leste do estado de São
Paulo/Brasil.
As ações de prevenção e alerta tornam-se cada vez mais necessárias no sentido de preservar a vida e a propriedade.
Dessa maneira, os mapas gerados, mostraram ser uma importante ferramenta para a gestão de riscos que servem
de suporte aos órgãos que trabalham com a assistência às vítimas.
Palavras-chave: Banco de dados, desastres naturais, movimentos em massa, eventos severos, gestão de riscos.
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ELABORAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PARA GESTÃO DE RISCOS DE MOVIMENTOS
EM MASSA EM COIMBRA – PT E ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS
PRINCIPAIS CONDICIONANTES ATMOSFÉRICOS

Geórgia Jorge Pellegrina
Centro de Meteorologia de Bauru, Instituto de Pesquisas Meteorológicas - IPMet
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Bauru/SP (Brasil)
georgia@ipmet.unesp.br
Lúcio Cunha
Departamento de Geografia e Turismo, CEGOT
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal)
luciogeo@ci.uc.pt
RESUMO
As instabilidades de vertentes compreendem um conjunto complexo de movimentos individuais e em massa
dos terrenos, em vertentes naturais e taludes artificiais, estão presentes principalmente em regiões montanhosas
e serranas em várias partes do mundo.
O crescimento desordenado do edificado em áreas suscetíveis, somado à falta de planejamento do uso do solo,
tem aumentado a ocorrência de desastres relacionados com estes processos.
É necessário estudar a situação climática atual para o acompanhamento e a prevenção das ocorrências de
movimentos em massa, já que são deflagrados por eventos de precipitação extrema e/ou de longa duração.
Num clima de tipo mediterrâneo como o de Portugal, períodos de anos com chuvas bem distribuídas revezam-se
com períodos em que a pluviosidade aumenta e se concentra em quantidade e intensidade, ocasionando índices
pluviométricos excepcionais, capazes de desencadear novos desequilíbrios.
O Concelho de Coimbra possui características geotécnicas favoráveis a episódios de instabilidades de vertentes.
Baseado nesses eventos, foi elaborado um banco de dados de movimentos em massa no período de janeiro/2000
a março 2013, e realizadas pesquisas nos boletins meteorológicos do IPMA, acrescidos dos dados de precipitação
cedidos pelo IGUC (Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra) para o mesmo período.
Os eventos foram organizados e espacializados com elaboração de mapas das ocorrências e analisados os
principais condicionantes atmosféricos associados aos eventos. Além disso, foram elaborados diagramas de
dispersão para índices NAO (Oscilação do Atlântico Norte) relacionados com a precipitação dos invernos para
associar os altos volumes de precipitação com os eventos de movimentos em massa ocorridos em Coimbra-PT.
Palavras-chave: Banco de dados, movimentos em massa, eventos severos, NAO, gestão de riscos.
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RESUMO
A avaliação espacial da suscetibilidade à ocorrência de processos perigosos, como é o caso de
movimentos em massa, apresenta-se como uma tarefa fundamental no âmbito do planeamento
e ordenamento do território, nomeadamente em territórios topograficamente complexos.
A identificação das áreas com valores de suscetibilidade mais elevados reveste-se de grande importância, um vez
que permite definir medidas direcionadas à redução da vulnerabilidade a estes processos.
Tendo em conta a importância que os modelos espaciais podem representar em termos de suporte às decisões
neste âmbito, e dada a variabilidade de resultados em função de decisões metodológicas, o processo de validação
dos modelos, como forma de aferir a qualidade ou desempenho destes, afigura-se como um elemento crítico.
Baseado em unidades geográficas distintas (bacias hidrográficas) de um território de relevo acidentado (Ilha
da Madeira), este trabalho explora diferentes estratégias de validação de modelos espaciais de suscetibilidade à
ocorrência de deslizamentos superficiais:
i) validação com base em amostra independente;
ii) validação com base em processo de projeção espacial;
iii) validação cruzada com base em algoritmos de natureza distinta.
Tal como esperado, os resultados obtidos revelam que a qualidade dos modelos está muito dependente do tipo
e resolução espacial das variáveis utilizadas no processo de calibração.
Conclui-se ainda que há grandes vantagens em validar os modelos produzidos com base nos resultados de
diferentes técnicas de modelação, uma vez que algumas medidas que avaliam o desempenho dos modelos
individualmente são influenciadas pela diversidade de condições territoriais em que ocorrem os processos em
análise.
Palavras-chave: Processos perigosos, modelação preditiva, avaliação de desempenho.
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RESUMO
O presente trabalho consiste em apresentar uma análise de risco associado a movimentos de massa utilizando
como fonte de dados o mapeamento de susceptibilidade e dados censitários. Os dados censitários foram
levantados a partir de uma nova unidade de recenseamento pela qual foi possível fazer análises mais detalhadas,
a face de quadra, atualmente a menor unidade de coleta de dados censitários utilizada pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
Foi considerado o conceito de risco como sendo o produto entre a susceptibilidade do terreno a movimentos
de massa, a exposição da população a essas ameaças e as vulnerabilidades (físicas, sociais e econômicas)
da população. A associação de dados censitários com setores de susceptibilidade é uma dificuldade para a
obtenção do mapeamento de risco, já que esses dados obedecem a dinâmicas e fenômenos que se manifestam
de formas diferentes.
Visando, então, a obtenção de uma nova base que possibilitasse a associação de dados censitários a setores de
susceptibilidade, foram realizados processos que utilizaram interpretação de imagens de satélites e combinações
entre diferentes fontes de dados, tendo como resultado a geração de um novo mapa de susceptibilidade,
onde cada setor apresentava os respectivos dados censitários. Com esse novo mapeamento é possível realizar
tabulações, diferentes métodos de cálculos de exposição e de vulnerabilidade. Através da construção de matrizes
que cruzam dados de grau de susceptibilidade, exposição e vulnerabilidade, permite-se definir o grau de risco de
cada setor pré-definido no mapa de susceptibilidade.
A metodologia desta pesquisa foi aplicada à área central do município de Angra dos Reis (Estado do Rio
de Janeiro, Brasil), município que tem seu sítio entre pequenas planícies litorâneas e escarpas de cadeias de
montanhas, que convive historicamente com desastres associados a movimentos de massa. Através dessa
metodologia foi possível a utilização de um mapa com dados censitários que permitiram definir as componentes
de vulnerabilidade e de exposição de forma mais detalhada e, consequentemente, um mapa de risco também
mais detalhado.
Com dados que oferecem uma maior precisão ao dizer quais áreas são mais vulneráveis ou com populações mais
expostas, é possível planejar melhor as diferentes ações do ciclo de redução de riscos de desastres (prevenção,
preparação, resposta e recuperação).
Palavras-chave: Risco, vulnerabilidade, mapeamento, movimentos de massa, dados censitários.
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RESUMO
A cidade de Garanhuns surgiu entre sete colinas, localizada no Agreste Meridional de Pernambuco e vem
passando por um rápido crescimento desordenado ao longo dos anos, com pouca ou nenhuma oferta de
infraestrutura, como redes de saneamento, pavimentação e drenagem de vias, abastecimento de água e energia.
Devido a esses fatores, os processos erosivos são intensificados, levando ao surgimento de várias incisões lineares
como ravinas e voçorocas. Diante do exposto o presente trabalho teve como objetivo analisar o risco a erosão e
movimentos gravitacionais de massa em Garanhuns visando fornecer subsídios suficientes para o ordenamento
territorial e para prevenir o surgimento de novas áreas de risco no município.
A carta de Suscetibilidade à erosão e Movimentos Gravitacionais de Massa foi produzida na escala local,
1:25.000, com a aplicação da análise multicritério AHP (Analytic Hierarchy Process). Realizou-se o cruzamento
dos fatores condicionantes como declividade, curvatura das vertentes, geologia e pedologia do município. Os
dados de uso e ocupação da terra, bem como os relacionados aos padrões de ocupação foram acrescentados
para se identificar a suscetibilidade induzida. A vulnerabilidade foi elaborada por meio do cálculo do Índice de
Vulnerabilidade Social, para isso utilizou-se 5 indicadores: número de morador no setor, média de moradores
por domicílio, soma da porcentagem da população acima de 65 e abaixo de 12 anos, pessoas analfabetas acima
de 12 anos, soma da porcentagem dos responsáveis sem rendimento e com rendimento de até 1 Salário Mínimo;
os quais foram obtidos a partir dos dados gerados pelo censo demográfico realizado em 2010 agregados por setor
censitário. Para o mapeamento de risco realizou-se o cruzamento dos mapas de suscetibilidade e vulnerabilidade.
Ao final da pesquisa constatou-se que a população de baixa renda, com número elevado de moradores por
domicílio e pouca instrução ocupa os setores próximos as voçorocas ou até mesmo nas encostas destas,
configurando-se as áreas de maior vulnerabilidade e, por se configurar como áreas de cabeceira de drenagem,
são áreas de suscetibilidade muito alta e, consequentemente, áreas de risco muito alto. Analisar a suscetibilidade
de todo o município foi muito importante, tendo em vista que Garanhuns vem passando por um processo
acelerado de urbanização e a intensificação dos processos erosivos (ravinas e voçorocas) na zona rural é expressiva,
principalmente nas áreas utilizadas para pecuária leiteira. Assim, a atuação do poder público no ordenamento
territorial com a elaboração de plano diretor municipal e uma maior intervenção para deter o surgimento de
novas áreas de risco é de caráter emergencial.
Palavras-chave: AHP, suscetibilidade, risco, Garanhuns.
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RESUMO
Os locais escolhidos para as zonas residenciais têm em conta, a proximidade aos locais de emprego, os
bons acessos e ao aspeto paisagístico, desprezando muitas vezes a topografia do terreno, nomeadamente, a
existência de ravinas ou linhas da água, que se traduzem em zonas de forte suscetibilidade à ocorrência de
cheias e/ou inundações e a deslizamentos de terra. Esta problemática é na sua grande maioria potenciada com
a errónea intervenção humana, tornando-se urgente tomar medidas para minimizar os danos causados por
estes fenómenos.
Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) aliados ao avanço tecnológica no que respeita à aquisição de
imagens aéreas a partir de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) constituem uma mais-valia como ferramentas
de apoio às tomadas de decisões nesta temática por parte das entidades gestora do território.
Pretende-se com este trabalho produzir cartografia de suscetibilidade à erosão hídrica. Este objetivo é alcançado
pela integração da informação cartográfica dos estados erosivos (fator intrínseco) e da agressividade da chuva
(fator extrínseco). O elemento de base do estudo é o Modelo Digital de Terreno (MDT) obtido com recurso
a imagens captadas por um sensor RGB acoplado num VANT. Este estudo é realizado na cidade do Luena da
província de Moxico (leste de Angola) em três áreas com presença de ravinas.
Palavras-chave: Erosão, VANT, Luena, SIG, ravinas.
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RESUMO
A erosão é um dos processos geomorfológicos mais importantes para análise de risco, pois além de ser responsável
pelo modelamento do relevo, pode desencadear acidentes e desastres naturais. Apesar da denominação da palavra
“acidente” sugerir algo súbito e imprevisível, a maior parte das ocorrências que incidem ao longo das malhas
ferroviárias são, em certa medida, previsíveis, embora não seja possível antever exatamente quando ocorrerão e
qual ou quais trabalhadores serão atingidos.
Sob a ótica preventiva que subsidie a atuação em áreas propensas aos riscos ambientais ocasionados por processos
erosivos, o uso das ferramentas de geoprocessamento se torna aplicável uma vez que lida com a localização
geográfica e a interação dos principais atributos influenciadores deste tipo de acidente.
Neste contexto, o desenvolvimento deste trabalho teve como principal objetivo identificar áreas de maior
suscetibilidade à processos erosivos e que oferecem risco à acidentes para trechos ferroviários localizados no
estado de Minas Gerais. Para tanto, manipulou-se os dados públicos oriundos do Zoneamento Ecológico
Econômico de Minas Gerais – ZEE - MG e os dados primários que registram os acidentes ocorridos entre 2014
e 2016 em um Sistema de Informações Geográficas.
A partir dos resultados obtidos detectou-se correlação espacial em mais de 51% do trecho avaliado entre as
áreas definidas como “alta” e “muito alta vulnerabilidade a erosão” e as áreas que sofreram acidentes envolvendo
queda de barreira. Vale destacar que o percentual encontrado reflete a característica dos dados de vulnerabilidade
a erosão trabalhados cuja escala de mapeamento é pequena, com alto nível de generalização cartográfica,
conferindo restritos níveis de detalhe para as áreas onde ocorreram os acidentes. Ainda assim, a correlação
espacial esperada se fez presente e foi comprovada no cruzamento das variáveis.
Desta forma, recomenda-se que estudos incrementem nas análises espaciais elementos de vulnerabilidade à
erosão de maior escala, podendo dar maior exatidão na correlação destes fatores e assim servir como uma
ferramenta que reduz as análises subjetivas e incertezas, auxiliando na tomada de decisão no que diz respeito a
logística ferroviária e a prevenção de acidentes.
Palavras-chave: Gestão de riscos, vulnerabilidade ambiental, geoprocessamento, queda de barreira,
acidentes ferroviários.
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RESUMO
O cenário atual das cidades brasileiras retrata intensas alterações dos ambientes naturais para o empreendimento
dos sítios urbanos com grande diversidade de problemas socioambientais. A rápida urbanização brasileira, em
virtude dos seus contextos políticos, sociais, econômicos e culturais, ocorreu de forma precária na gestão e
fiscalização territorial e ambiental. As intervenções nos ambientes de maior fragilidade ambiental potencializam
historicamente esses problemas, produzindo impactos e riscos à sociedade, mas, sobretudo, aos grupos sociais
mais vulneráveis que habitam esses territórios.
Essa situação é verificada nas principais cidades dos países subdesenvolvidos, em destaque Fortaleza, capital
do Estado do Ceará, localizada na porção setentrional do Nordeste do Brasil, representada como metrópole
regional. Essa capital apresentou acelerado crescimento e adensamento populacional em meio século em
diante e sua expansão demográfica não foi acompanhada pelo desenvolvimento socioeconômico, urbanístico e
habitacional, relegando grupos sociais de menor renda às situações de riscos.
Enfatizam-se nesse contexto as planícies fluvial e flúvio-marinha do rio Maranguapinho, segundo maior curso
fluvial da cidade, onde no baixo curso é intensa a ocupação da planície flúvio- -marinha por assentamentos
precários sujeitos a eventos de inundações, provocando extensivos impactos ambientais, contribuintes para
instalação das situações de risco sobre a população exposta à dinâmica natural.
A problemática exposta enseja o desenvolvimento da pesquisa, cujo objetivo principal é analisar a espacialização
dos riscos de impactos dos eventos naturais nas comunidades localizadas no baixo curso do rio Maranguapinho
em função da fragilidade ambiental e da vulnerabilidade social.
Para tanto, o estudo se baseia na metodologia de autores que versam sobre a análise da fragilidade ambiental em
ambientes urbanos e que tratam de temáticas que integram fragilidades, vulnerabilidades e riscos na perspectiva
socioambiental. São utilizados proce-dimentos operacionais envolvendo levantamentos de campo; coleta de
dados primários e secundários; técnicas de geoprocessamento; tratamento de produtos de sensoriamento remoto
orbital e aerotransportados. A carência dos grupos sociais é estabelecida pelo índice de vulnerabilidade social,
elaborado a partir do tratamento geoestatístico que realiza correlações de dados censitários.
Os resultados permitem interpretar que no baixo curso do rio Maranguapinho é evidente a relação espacial
entre a localização dos grupos sociais e os setores de maior fragilidade ambiental urbana. Essa constatação serve
à identificação das áreas de risco ambiental relativas às inundações nesse setor do sítio urbano e a compreensão
de que o contexto sócioespacial em pauta representa condições propícias à ocorrência de desastres, necessitando
de medidas de ordenamento territorial destinadas à prevenção e redução de desastres.
Palavras-chave: Sítio urbano, fragilidade ambiental, vulnerabilidade social, riscos.
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RESUMO
Os desastres naturais, entendidos como resultado da interação entre um evento físico e a vulnerabilidade de
uma sociedade, potencializam os riscos em cada evento. Seus impactos afetam as populações de forma desigual,
devido as características do evento e da vulnerabilidade socioambiental da região. Dos dez maiores desastres
naturais ocorridos no Brasil, entre 1900 e 2013, ordenados pelo número de mortes, oito estão relacionados
a chuvas intensas. Em 2004, o ciclone Catarina atingiu o litoral norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa
Catarina. Em 2011, deslizamentos de terra e inundações ocorreram na Região Serrana do Rio de Janeiro,
considerado o mais grave desastre em termos de óbitos imediatos. Em 2013, três em cada quatro municípios
do Nordeste estavam em situação de emergência por conta de uma seca iniciada em 2010, considerada uma das
mais longas dos últimos 50 anos.
Na cidade serrana de Petrópolis no estado do Rio de Janeiro, ocorrem chuvas intensas entre 12 a 15 de
novembro de 2016 com deslizamentos de terra e alagamentos. A precipitação acumulada em 24 horas, nos dias
12 e 13, foi de aproximadamente 155 mm. O presente trabalho analisa o ambiente sinótico e de mesoescala que
gerou o evento nesta cidade, utilizando o Brazilian Regional Atmospheric Modeling System (BRAMS). Foram
analisados dados observacionais e imagens do satélite GOES 13. Um experimento numérico foi realizado
utilizando o BRAMS com as reanálises (R1) do National Center for Environmental Prediction e do National
Center for Atmospheric Research, para caracterizar os campos de vento, precipitação, razão de mistura de água
precipitável e índices de instabilidade. Utilizou-se 3 grades com resoluções de 40x40 km, 10X10 km e 2,5x2,5
km, centradas em 22º,52’ S e 43º.20’ W, seguindo as parametrizações do modelo.
Na análise da carta sinótica de superfície das 00Z observou-se um sistema frontal com o ramo frio a leste do
estado do Rio de Janeiro, prosseguindo pelo oceano Atlântico até uma área de baixa pressão de 1004 hPa
localizada em 47º S / 20º W. Às 22 horas do dia 14 ocorreu deslizamento de terra. A carta sinótica de superfície
mostrou uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU), atuando desde o estado do Pará, alcançando o
estado do Rio de Janeiro até o oceano Atlântico onde havia um cavado sobre o estado do Rio de Janeiro e
oceano Atlântico.
O modelo BRAMS capturou o ambiente sinótico e de mesoescala de forma coerente com os dados observacionais,
sendo uma importante ferramenta para estudos de fenômenos meteorológicos adversos e no auxílio à tomada
de decisão em áreas de risco.
Palavras-chave: Chuvas Intensas, desastres naturais, BRAMS.
56

Painel 5 - Estudos de caso de risco e de plenas manifestações (acidentes graves e catástrofes) de riscos naturais,
antrópicos (tecnológicos e sociais) e mistos (ambientais)

IV International Congress on Risks
“Risks and Education“
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

O PAPEL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL.
- SITUAÇÃO METEOROLOGICA ADVERSA – PERCIPITAÇÃO INTENSA –
1 DE NOVEMBRO 2015 – ALBUFEIRA

Leonor Teixeira
Serviço Municipal de Proteção Civil
Câmara Municipal de Albufeira (Portugal)
leonor.luz@cm-albufeira.pt
RESUMO
Há muito esquecidas e ignoradas, a magnitude das inundações que assolaram a baixa de Albufeira, em meados
do século passado, repetiu-se no dia 1 de novembro de 2015. É verdade que, amiúde e nos últimos anos, têm
sido noticiadas diversas inundações na cidade, mas as últimas grandes cheias tinham ocorrido ainda nos anos
de 1950.
A 1 de novembro, vários concelhos algarvios foram afetados por chuva intensa e prolongada, tendo colocado
Proteção Civil em ação para fazer face a várias ocorrências.
O Serviço Municipal de Proteção civil de Albufeira envolvido nesta ocorrência teve um papel elementar no
âmbito da logística e na organização, coordenação de 1180 voluntários.
Palavras-chave: Voluntariado, proteção civil, emergência, inundação.
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RESUMO
É largamente reconhecido que as mudanças climáticas (MC) constituem já uma realidade com impactes directos
visíveis nas dinâmicas naturais e antrópicas. Um efeito combinado das MC com a acção de fenómenos regionais,
como o ENSO (El-Niño Southern Oscillation), num país com rápido crescimento económico e demográfico,
como é o caso de Moçambique, tornou-se notória a alteração dos padrões de erosão do solo anteriormente
identificados tidos como sendo de fácil determinação através de modelos matemáticos generalizáveis a todo o
território com o respectivo mapeamento.
A partir da revisão bibliográfica sobre as mudanças climáticas em Moçambique, incluindo a observação directa
em extensos trabalhos de campo, defende-se neste trabalho que é preciso centrar mais a atenção na variabilidade
espacial e temporal dos contextos da erosão do solo do que na regularidade climática, como era prática
anteriormente, através da adopção de uma abordagem inclusiva nuançada, que tome em consideração a elevada
vulnerabilidade das comunidades, tanto rurais como urbanas, ao comportamento cada vez mais imprevisível das
variáveis, tanto biofísicas como humanas no espaço.
Uma cartografia, a uma escala adequada para os utentes, dos riscos da erosão, tomando em consideração o
comportamento da variabilidade da precipitação actual, contribuiria para uma maior capacidade de prevenção
dos danos da erosão hídrica em Moçambique e permitiria uma melhor gestão daquele risco, através do
ordenamento territorial.
Palavras-chave: Erosão do solo, mudanças climáticas, Moçambique.
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RISCO DE INUNDAÇÃO NA CIDADE DE MIRANDELA (NE DE PORTUGAL).
UM EXEMPLO DA SUA MANIFESTAÇÃO NO JÁ LONGÍNQUO ANO DE 1909
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RESUMO
Uma parte da cidade de Mirandela é suscetível ao risco de inundação, que começa por se manifestar através
de sinais de alerta, anunciadores do perigo que se aproxima e que rapidamente passa a iminente, os quais
se relacionam, por exemplo, com episódios de precipitação intensa, ou seja, de quantitativos elevados num
curto espaço de tempo, ou com a abertura das comportas de barragens situadas a montante da cidade, por
incapacidade destas conseguirem reter os caudais a elas afluentes, fenómenos que originam a rápida subida do
nível das águas do rio Tua e as consequentes inundações em Mirandela.
Ora, as manifestações desse risco são conhecidas desde há muito e, de entre elas, vamos analisar a que se registou
nos dias 22 e 23 de dezembro do ano de 1909 por, no relatório da Reserva Ecológica Municipal elaborado em
2015 pelo Município de Mirandela, no âmbito da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Mirandela, ter
sido considerada a maior cheia conhecida em Mirandela. Essa análise far-se-á com recurso a notícias publicadas
nos dias 23 e 30 de dezembro de 1909 e, depois, a 5, 6, 12 e 13 de janeiro de 1910, às quais se teve acesso na
Biblioteca Nacional, em Lisboa, e na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.
As descrições efetuadas nestas notícias foram bastante pormenorizadas, ao ponto de serem mencionados nomes
de estabelecimentos comerciais e identificadas habitações de particulares. Foi, ainda, possível contar com a
preciosa ajuda de elucidativos bilhetes-postais, denominados “Recordação de Mirandella”, que foram produzidos
a partir de fotografias obtidas nos dias seguintes à da enchente de 1909 e que destruiu parte da ponte românica,
os quais foram, mandados elaborar pelo Sr. Fernando Ferreira, proprietário da Mercearia Moderna, e que foram
sendo publicados em vários jornais, com diferentes datas.
As reproduções mais recentes, no jornal Notícias de Mirandela, datam de 2002 e 2009 e denotam que o ocorrido
em 1909 foi mesmo muito importante. A reprodução em 2002 esteve relacionada com o 43.º aniversário deste
jornal, que foi comemorado com a publicação, em primeira página, do postal com a representação do vaivém
construído em 1910 e intitulado “Mirandella. Efeitos da cheia do Rio Tua - 1909”. Depois, a reprodução deste
postal de novo em 2009, juntamente com um outro, esteve relacionada com a notícia sobre o centenário das
cheias, a que o jornal deu destaque.
A minúcia das descrições das notícias associadas a estes bilhetes-postais permitiu-nos aprimorar a identificação
e a localização das áreas afetadas pela cheia. Assim, para além de proporcionarem um excelente conhecimento
das caraterísticas das manifestações deste tipo de fenómeno, a partir deles também nos foi possível estimar e
cartografar a área que terá sido afetada pelas inundações que decorreram no ano de 1909.
Deste modo, a análise histórica das manifestações do risco de inundação na cidade de Mirandela tem como
objetivo contribuir para a melhoria do conhecimento das causas e das consequências da manifestação do
fenómeno de cheias no rio Tua, bem como da distribuição espacial das consequentes inundações na cidade
de Mirandela, contribuindo-se, assim, para um melhor conhecimento das caraterísticas e da extensão da área
inundada, bem como da forma como ela tem evoluído ao longo dos tempos.
Palavras-chave: Cheias, inundações, rio Tua, cidade de Mirandela.
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RESUMO
O baixo rio Paraíba do Sul caracteriza-se por ser uma vasta planície flúvio-marinha quaternária com 4.469 km²
de área, localizada na região norte do estado do Rio de Janeiro (Brasil).
Devido ao fato de apresentar baixos totais pluviométricos anuais (entre 735 e 950 mm) e chuvas concentradas
no verão, as inundações nesse ambiente são eventos episódicos. Apesar de serem esporádicas, verifica-se que a
partir da década de 60 as inundações não só passaram a apresentar um intervalo de recorrência menor, quanto
têm proporcionado prejuízos socioeconômicos cada vez maiores, a exemplo do evento de 2007.
Para fins de comparação, toma-se como referência o evento de 1966 que é considerado o de maior magnitude
do ponto de vista socioambiental por ter inundado uma área estimada em 50 km2 e ter se estendido por uma
área correspondente a 120 km entre a foz do rio e o interior do continente. Nesta ocasião, a cota fluvial de
transbordamento que é de 10,40 m foi ultrapassada alcançando o valor de 11,74 m, e a vazão atingiu o valor
de 8.376 m3/s.
Desde então foram feitas intervenções na região com o intuito de reduzir as áreas alcançadas pelos
transbordamentos e minimizar os seus impactos, como a ampliação dos diques de ambas as margens do rio
e da rede de canais artificiais que o interligam com outros corpos hídricos, para aumentar a eficiência do
escoamento de suas águas nos períodos das cheias. Contudo, verifica-se que apesar de tais intervenções, pelo
menos à princípio, terem atingido o propósito almejado, diversos problemas relacionados à manutenção e gestão
dessas estruturas, como o fracionamento dos diques, o assoreamento dos canais, o mau funcionamento das suas
comportas, assim como os conflitos entre ruralistas e pescadores quanto à decisão sobre o momento considerado
adequado para manter as comportas dos canais abertas ou fechadas, contribuíram significativamente com a
diminuição progressiva da eficiência do escoamento das águas do rio Paraíba do Sul.
Esta, por sua vez, culminou no aumento da magnitude tanto das inundações, quanto dos prejuízos
socioeconômicos provocados pelo desastre de 2007 quando comparados ao de 1966, ainda que do ponto de
vista hidrológico tenha se assemelhado a este evento apenas pelo fato de ter alcançado uma cota fluvial próxima
(11,60 metros e vazão de 5.563 m3/s).
Outros fatores também são considerados agravantes dos impactos das inundações ao longo do tempo, sendo
os principais: (1) a tendência histórica de declínio das vazões provocada pela transposição de 2/3 das águas
à montante da área em questão, em 1952, com vistas à geração de energia e ao abastecimento da região
metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, que contribui com o aumento da sedimentação que, por sua vez,
diminui o espaço da calha fluvial para comportar a água nos momentos de cheias; e (2) a potencialização dos
transbordamentos pela abertura dos reservatórios posicionados à montante, no médio vale, em especial, quando
estes têm sua capacidade máxima excedida.
Palavras-chave: Baixo Rio Paraíba do Sul, inundações, desastres mistos, diques, canais artificiais.
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RESUMO
O troço terminal do rio Ceira atravessa áreas urbanas e rurais. Este rio é o principal afluente do rio Mondego
no território do concelho de Coimbra, cujos caudais de cheia contribuem de forma significativa para as cheias
no Mondego. O rio Ceira tem um registo histórico de cheias e inundações de que se destacam pelas suas
magnitudes a de 15/10/1979, de 27/01/2001 e de 5/2/1979, com caudais máximos de 720m3/s, de 660m3/s e de
407 m3/s, respetivamente. Mais recentemente, em 14/02/2016, foi registado, na estação limnimétrica da Ponte
da Conraria, um máximo de altura limnimétrica de 6,54m.
Os vários episódios têm originado inundações em algumas áreas urbanas e numa produtiva área agrícola, com
elevados prejuízos económicos e sociais, com perdas sucessivas de património, vias de comunicação encerradas,
infraestruturas afetadas, isolamento de povoações e número considerável de pessoas evacuadas e desalojadas.
Através da reconstituição histórica das cheias e inundações, da aplicação da Matriz de Risco da Autoridade
Nacional de Proteção Civil e da Matriz do Oregon Emergency Management, designada de Hazard Analysis
Methodology, bem como da utilização de três elementos cartográficos para a dinâmica hídrica, áreas inundáveis,
áreas alagáveis e pontos críticos de escoamento superficial, elaborados com apoio de sistemas de informação
geográfica, delimitaram-se as áreas de suscetibilidade à inundação, identificaram-se os elementos expostos,
elaborou-se a cartografia de suscetibilidade a inundações e avaliou-se o risco de inundação.
A Matriz de Risco da Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Matriz do Oregon Emergency Management são
concordantes ao estabelecer o risco de inundação como muito elevado.
A análise de detalhe permitiu identificar 28 pontos críticos de escoamento fluvial e 7 áreas de elevada
suscetibilidade de inundação, onde o risco é, também, muito elevado.
Para a redução do risco e minimização dos impactos associados é necessário implementar as seguintes ações
não estruturais: proceder à requalificação dos leitos menores de escoamento da rede fluvial; aumentar o nível
de informação pública e envolver todos os stakeholders; criar uma rede adequada de monitorização de toda
bacia hidrográfica do rio Ceira, através do Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos; melhorar os
sistemas, níveis de comunicação e articulação entre entidades com responsabilidades na gestão do risco de
cheia/inundação e sua articulação com o Plano Especial de Emergência de Cheias e Inundações no Concelho
de Coimbra. Como medidas estruturais apontam-se a construção de uma barragem no médio Ceira para
regularização do escoamento fluvial em situação de cheia e a construção de um dique de proteção às inundações
na localidade do Cabouco.
Palavras-chave: Risco de inundação, pontos críticos, áreas inundáveis, medidas de mitigação.
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RESUMO
O cenário energético brasileiro caracteriza-se, atualmente, pela opção governamental assente na matriz hidráulica,
pautada na construção de grandes projetos hidrelétricos, com aproveitamento da considerável disponibilidade
dos recursos hídricos existentes no país.
Neste contexto, a Amazônia se tornou um espaço energético estratégico, por abrigar rios com grandes caudais.
São muitos os projetos construídos, em construção e planejados, localizados neste bioma.
O rio Madeira, o segundo maior afluente do rio Amazonas, abriga o Complexo Madeira, um projeto hidrelétrico
que comporta as Usinas Hidrelétricas (UHE) de Jirau e de Santo Antônio, com capacidade instalada de 50
turbinas geradoras, cada uma.
Os impactos ambientais e, sobretudo, sociais decorrentes deste projetos são muitos e já visíveis. Entre os problemas
elencados, um dos mais significativos diz respeito ao deslocamento de famílias e ao seu reassentamento. Dentro
desta conjuntura, elementos diversos compõem a dura realidade das populações tradicionais da Amazônia
que foram expropriadas, deslocadas e reassentadas, em decorrência da instalação de projetos hidrelétricos,
configurando situações de risco social bem estabelecidas.
Neste trabalho, trataremos a situação das famílias deslocadas da vila histórica de Mutum-Paraná, localizada no
município de Porto Velho, Rondônia/Brasil, reassentadas na “vila” de Nova Mutum, construída pelas empresas
construtoras da UHE de Jirau. Abordaremos as circunstâncias em que este deslocamento aconteceu, as condições
de vida no novo espaço, bem como as implicações psicossociais para aquela comunidade, como o sentimento de
pertencimento, a reorganização das relações sociais e com o meio de vivência, os riscos de desterritorialização e
os impactos na vida subjetiva do deslocado.
O trabalho está sendo realizado através de observações e acompanhamento contínuo da comunidade, em
parceria com o Movimento de Atingidos por Barragens (MAB), bem como a aplicação de questionários às
famílias afetadas. Salienta-se que se trata de uma investigação que ainda está em andamento.
Palavras-chave: Amazônia, hidrelétricas, impactos socio-ambientais, deslocados, Mutum-Paraná.
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RESUMO
Os impactos ambientais e sociais decorrentes de grandes projetos energéticos na Amazônia são diversos.
As comunidades direta e indiretamente atingidas são fragilizadas, apropriadas e exploradas pelas levas
migratórias, comuns em zonas de construção. Os problemas socioambientais são recorrentes, cumulativos e
quase sempre irreversíveis.
A falta de estruturas para comportar a quantidade de migrantes, como habitação, segurança, educação,
infraestrutura urbana, além dos problemas de aumento populacional, aumento da insegurança, prostituição,
inclusive prostituição infantil e desestrutura familiar, são significativos.
As famílias veem seu cotidiano alterado e passam a assistir a destruição do seu modo de vida. A atuação do
poder público é incipiente e as compensações socioambientais realizadas pelos consórcios construtores são
insuficientes. Sem muitas informações sobre seus direitos legais, as populações tradicionais ficam a mercê da
própria sorte.
Este quadro é comum em praticamente todas as zonas de grandes construções de infraestruturas energéticas e
é o retrato fiel do distrito de Jaci-Paraná, uma vila localizada no Município de Porto Velho/Rondônia, entre
as duas grandes usinas hidrelétricas (UHE) que compõem o Complexo Madeira, a UHE de Jirau e a UHE de
Santo Antônio.
Neste contexto, a escola assume um papel importantíssimo, no sentido de prevenir e mitigar alguns dos riscos
sociais a que está sujeita esta população.
Neste estudo, abordamos o trabalho realizado através da disciplina de Geografia, no Colégio Tiradentes da
Polícia Militar/Unidade de Jaci-Paraná, onde são realizadas oficinas de elaboração de roteiro e produção
de vídeos ambientais, aos alunos e com membros da comunidade. São trabalhados conceitos de Cidadania
e de Educação Ambiental e estes são traduzidos para os roteiros e posteriormente transpostos para as
produções audiovisuais.
Palavras-chave: Hidrelétricas, impactos socioambientais, cinema ambiental, educação ambiental, Jaci-Paraná.
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EMERGENCY PREPAREDNESS OF SCHOOLS:
THE CASE OF STAVANGER, NORWAY
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ABSTRACT
The city of Stavanger has extensive experience in prevention and preparedness based on an all-hazard risk
assessment. One of the subjects that has been prioritized in the city’s risk assessment is emergency preparedness
of schools. The lessons from these activities might be beneficial for schools in other countries. In 2014 all 44
public schools in the municipality of Stavanger participated in a course on emergency preparedness over three
half days. During this course they learned to make a risk analysis, an emergency preparedness plan and they
had a «table-top» exercise.
During this course, several of the School Principals asked for more knowledge on how to handle serious incidents
that can occur in schools; for example school shootings and other terror attacks. In 2015 The Norwegian
Directorate for Civil Protection decided to add school shootings as an incident that Norway should be prepared
for. Therefore, in 2016 the city of Stavanger arranged a new course over three half days, based on the most
serious incidents that can occur at schools. This course had the following content:
Day 1:
•

Who are the school shooters, and why do they shoot? Where do school shootings occur? International
experience and data.

•

Risk analysis.

•

How to prevent school shootings. Most of the school shooters have had thoughts about suicide and some
of them have tried to commit suicide. How can teachers discover early signs of suicidal ideation – and
what to do about it?

Day 2:
•

Police; what do the police patrol do when they arrive to a shooting scene, and what do the police expect
from the school?

•

Psychosocial emergency team; how can they assist schools after a traumatic incident?

•

Communication in crisis and how to handle media.

Day3:
•

Practice at a school; how can the school handle an ongoing school shooting while waiting for the police
to arrive?

In 2017 the city of Stavanger will train the kindergartens for three half days in serious incidents that can happen
there, for example kidnapping and violent parents.
Keywords: Risk management, assessment, mitigation, prevention.
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ABSTRACT
Disaster reduction is crucial for the normal functioning of societies and their development.
The disaster experience has shown that people’s knowledge and skills, which are the expression of their
risk culture, influence significantly their reactions and acts face the disaster. Thus, a proper risk culture can
contribute to the mitigation of the negative consequences of the disasters. Consequently, in the last decades,
the hard (structural) measures were no longer considered as best solution for risk mitigation and the soft (nonstructural) measures were brought forward. Among these, people informing and education concerning the risk
they are exposed are considered important ways to resilient societies developing. The informing and educating
actions play a major role in risk awareness rising, which is a key factor in effective disaster risk reduction. Risk
education and information are basic components of the “risk culture” whose development is one of the major
challenges for current societies, particularly under the conditions of climate change.
This paper focuses on the measures aiming the public informing and awareness on flood risk. In the context
of climate change, where floods are expected to be more frequent and intense, flood risk mitigation is a major
issue of water policies and sustainable development strategies at different spatial scales (from European Union
to national, regional and local scale). The paper presents the example of Romania, country having one of
the highest flood risks in Europe. The damaging floods occurred in the last years in this country led to the
development of new strategies, plans and regulations in the field of flood risk management.
The paper is based mainly on data and information obtained from bibliographical research and from own field
investigations in some areas in Romania affected in the last years by damaging floods. The field investigations
were performed in many campaigns, during a period of more than 10 years, which included observations and
questioning of city residents and local authorities. The main methods were the synthesis of the data from the
scientific literature, field observations, surveys and their statistical analysis.
In the first part, the paper presents aspects concerning: the legislative and action general framework on flood
risk management at national scale; potential measures for flood risk mitigation, with special focus on public
informing, education and awareness actions; institutions and tools for public informing on flood risk in
Romania. In the second part, some examples of actions aiming flood risk informing and awareness at local scale
(communes and towns hit by floods) are presented.
The results of our study showed the noteworthy progress in last years towards the development of non-structural
measures to diminish the flood risk in Romania, including people informing and awareness actions on the flood
risk, which have been identified at both national and local level.
Keywords: Flood risk, information, education, awareness, Romania.
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ABSTRACT
The objective of this work is to present the experience of Eletrobrás Furnas in risk analysis for engineering
projects. This experience began 12 years ago, when the company opened IPO (Initial Public Offering) in
the New York Stock Exchange, where one of the requirements was the implementation of Integrated Risk
Management. At the time, there was also the questioning of the Government Audit Agencies regarding the
absence of risk analysis of power generation and transmission projects, and currently, the Director’s requirement
of risk analysis for all Business Plans.
Consistent risk analysis can help in assessing the risks of projects and their impacts on the budget, so as to
increase the likelihood of success, allow for the preparation of action plans to mitigate strategic and operational
risks, as well as support the Director for the Decision-making. The methodology was divided into stages.
The first stage of the integrated risk management project was the elaboration of the Corporate Risk Management
Master Plan and the Risk Events Catalog. After the treatment of corporate risks, several specific methods were
applied for operational risks.
The second stage of the project was the risk analysis of schedules and deadlines, applied to the general plan of
transmission projects.
The third step consisted in the analysis of qualitative and quantitative risks for the portfolio of 18 landfill and
concrete dams.
The fourth step was the risk analysis applied to the feasibility of projects of hydroelectric, solar, wind,
transmission lines and substation plants.
In the fifth stage, the Research and Development project “Analysis and Forecasting of the Analytical Matrix of
Risks in Power Generation and Transmission Projects” was developed, which developed a risk analysis software,
including the FAHP-Fuzzy Analytic Hierarchy Process methodology; Geotechnical risk analysis; Qualitative
risk matrix; Quantitative risk analysis using the Monte Carlo method, addressing the risks of cost increases in
projects; Analysis of dams in the portfolios applying different criteria.
As a result, energy generation and transmission projects, applying different methods of risk analysis, could be
better prioritized and analyzed by the Board.
Keywords: FAHP, methods and tools for risks, risk analysis, safety of dams, analysis of risks in a portfolio
of dams.
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ABSTRACT
The engagement of the population has an important role in disaster risk reduction. On this scenario we present
the Brazilian strategy to enhance the risk perception of the population exposed to landslide and flood risk.
The premise considered was that the participative monitoring of precipitation could enhance the risk
perception of communities. In this manner, the National Centre for Monitoring and Early Warning of
Natural Disasters (Cemaden) launched the project Rain Gauges in Communities in Brazil, which consists of
a national strategy to encourage the population, who live in risk area, to monitor the precipitation by using
semiautomatic rain gauges.
Basically, the target audience were institutions involved in natural disaster risk prevention, e.g. non-governmental
organizations, civil defense, schools and universities. The collaborators of the project indicated locals to install
rain gauges permitting easy access to the population, for example, civil defense headquarters, community leader
residences, etc.
The main results obtained were:
i partnerships were made in 287 Brazilian municipalities;
ii 1050 rain gauges are providing data to monitor geological and hydrological risk;
iii about 800 people were trained to install and use the rain gauges.
Moreover, it was possible to verify how communities were involved in monitoring precipitation.
We concluded that although rain gauges contributed to risk perception, the strengthening of local network of
cooperation it is essential.
Keywords: Risk perception, monitoring, precipitation.
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ABSTRACT
The development of rural areas (including of agricultural production) in Latin America is more and more
defined in the literature in terms of it being a “new rurality” (nueva ruralidad). In line with this concept, authors
point to possibilities by which the concept of rural development and real policies and strategies applied in
promoting this development may be integrated. There appear attempts at indicating those instruments that
could make more effective management of rural land a possibility, as well as ensuring that local authorities
become more inclined to engage in action to help local communities (instead of thinking solely of their own
political career interests).It is thereby recognised that the identification of (production- or service -related)
activity that can bring additional income for village-dwellers is of key importance in the fight against poverty
and the struggle to reduce developmental disparities vis-à-vis other (central) parts of the country. In other
words, the approach to development research from the point of view of the assessment of the territorial activity
of a given community leads to changes in the community relations generated specifically in the given area.
The vulnerability context relates to unpredictable events that are capable of posing a threat to the existing
livelihood. In regions that are weak economically or vulnerable to crises, each external event, and each event
whose cause is an inherent aspect of the given area or social group, may impact dramatically upon what is
already a non-equilibrium existence situation, ensuring that a household finds itself in poverty. The vulnerability
context may in some way be set by the given locality, with people living there forever under the pressure that the
given context imposes, as for example in earthquake-prone areas, and areas regularly hit by hurricanes or floods.
The effects that ensue are abrupt, predictable only with great difficulty, and not always evaluated adequately
by inhabitants, who may not resort to protective action (such as evacuation) in advance. The vulnerability
context also reflects natural conditions undergoing modification, e.g. in line with the influence of climate
change as precipitation comes to be in short supply, or else is such as to stimulate processes of soil erosion. The
process goes forward only more slowly than with the phenomena referred to, but it leads to a pauperization of
livelihood, and indeed to poverty in the longer term.
Social and ecological vulnerability as the braking factor of the economic development was carried out in three
different regions of Peru and the results will be analysed by the authors.
Keywords: Social and ecological vulnerability, peripheral regions, Peru, mountain areas.
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ABSTRACT
Knowledge of the moisture content of vegetation has long been a priority area of research for hydrology
(forecasting of water balances) and agronomy (monitoring of irrigation). At present, however, it constitutes
a highly exploited forestry research avenue to prevent the risk of an increasingly frequent and significant fire
caused by global warming and prolonged drought. Indeed, several forest fire prevention systems are interested
in the water status of plants inversely related to the flammability of forest cover.
The limitations of direct methods of measuring the moisture content of vegetation (costly in terms of time
and materials, not very representative of the region) prompted the researchers to develop other indirect
methods, mainly based on satellite remote sensing. The latter is a promising tool for monitoring the spatial and
temporal variability of the hydric state of the fuel, since it has the advantage of providing regular and synoptic
observations of the state of the vegetation. In addition, it represents the integrated response of vegetation to the
various factors influencing its condition. Satellite remote sensing also has the advantage of not destroying the
resource being studied and of acquiring data on remote and hardly accessible areas.
This work aims to develop an appropriate methodology for monitoring a vegetation cover, for estimating its
daily actual evapotranspiration and for the diagnosis of its water state through the resolution of the equation
of the water balance, energy to the surface through the SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land)
model. The algorithm for solving the energy balance equation involves, as input, the NDVI vegetation index,
the surface temperature and the albedo. The data set consists of the Landsat ETM+ satellite bands as well as
agrometeorological field measurements.
To extract the latent heat flux, we have evaluated in hierarchical order the terms of the energy balance, namely
the net radiation, the conductive flux and the sensible heat flux. For the estimation of the latter, we have opted
for a method based on the use of the profiles in the surface layer, with the coupling that takes place in the flux
at the base of the convective boundary layer. This allowed us to calculate the sensible heat flux and to estimate
the actual evapotranspiration from the resolution of the energy balance equation.
We also evaluated various moisture indices derived from evapotranspiration, such as the evaporation fraction,
the Priestley-Taylor parameter and the surface resistance to evaporation. These indices allow quantitative
diagnosis of the water state of the pixel. The evaporation fraction, considered constant on the scale of the day,
allowed us to quantify the actual daily evapotranspiration, which gives us information on the risk of fire.
Keywords: Evapotranspiration, Sebal model, remote sensing, fire risk, Algeria.
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ABSTRACT
The present research aims to : 1) study the perception and knowledge that ancient population had of their
environment ; 2) analyze experiences and feelings of these societies about climate risks such as storms, sea
submersions, floods, droughts and 3) define the risk awareness through, among others, memory and the
implementation of specific cultural practices using examples from West of France, between the end of the
Middle Ages to the Modern Period (XIVth-XVIIIth centuries).
The methodology consists on the use of ancient documents, whether archives (post-disasters surveys, minutes,
city repair registers), narrative sources (chronicles, diaries) or maps. The content of these documents provides an
opportunity to analyze population’s reactions to climate disasters and their risk awareness. They may also allow
studying the environmental and danger perceptions of ancient societies too.
The society’s processing of climate extreme hazards and the « emotion » generated by them are important to
study. The term « catastrophe » is not present in the sources of the XIVth-XVIIIth centuries. However, people
noticed the extraordinary nature of the event they were experiencing. In his diary, Guillaume Oudin reports
in 1493 there were very great heat which burned vines, herbs and vegetables. The drought was so significant
that in Angers the production of wine was lost. Indeed, the damage generated were exceeding the threshold of
tolerance and absorption of societies. This then allows us to question the accepted and the acceptable level of
risk of ancient populations. Moreover, the XIVth-XVIIIth centuries society’s perception of the environment and
danger rests on experience and on a long practice of observation of the environment. In 1618, after the terrible
flooding of the rivers of Vienne, Loire and Maine in March 1615, François Bourneau publishes a book named
Le déluge de Saumur (The Great flood of Saumur). There, the author depicts the Loire river as an audacious,
inflated, impetuous, ruinous element.
Old communities had a good risk awareness illustrated, among others, by maintaining a memory of hazards
and the development of particular cultural practices. For instance, sustained as much by oral as by writing,
the memory of past storms and submersions is collective. It is based on diffusion and conservation through a
time long enough to raise a real risk awareness among populations. In a memorandum dated from 1775, the
inhabitants of Bouin mention and explain the consequences of the storms and sea floods of the winter 15091510, of the 31th december 1598 and 7th-8th september 1599. As part of the long duration, history allows us to
take a step back in terms of perception and awareness of risks. In doing so, it can make a valuable contribution
to the current risks awareness, the prevention and management of natural hazards.
Keywords: Perception of danger, risk awareness, climate disasters, France, history.
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RESUMEN
La gestión del riesgo surge de la necesidad de generar una mediación, entre los seres humanos y la naturaleza, la
mediación es requerida dada la generación de distintos conflictos emergentes por las diferentes racionalidades
de carácter económico que inciden en los ritmos naturales y en la calidad de la vida. La gestión del riesgo, tiene
un carácter público y busca anticiparse a los eventos que resulten desastrosos.
Sin embargo, este fin resulta complicado debido a que como se mostrará, sus orientaciones y fines no
pueden nacer exclusivamente desde los que piensan los diseñadores de política, tampoco puede ser una labor
exclusivamente de los científicos y expertos, dado que hay temas de fondo que deben responder a cuestiones
como por ejemplo; ¿hacia cuál tipo de riesgos se debe enfocar la gestión? ¿Cuál es el riesgo socialmente aceptable?
y, estructuralmente ¿cuáles son las concepciones que se tienen de esa relación entre las sociedades y su medio
natural? expresadas de manera concreta en los territorios. En el desarrollo de un enfoque alternativo sobre la
gestión del riesgo se plantea la necesidad de reconocer como los grupos sociales construyen sus concepciones
particulares acerca de lo que significa amenaza, peligro, riesgo y sobre las propias acciones de gestión que se hace
desde las instancias públicas.
En Colombia el camino de construcción de una política adecuada de gestión del riesgo ha avanzado desde
las primeras propuestas normativas, sin embargo, los enfoques de manejo están orientados desde un enfoque
más coyuntural y remedial, que proyectadas hacia la prevención desde una perspectiva que contemple las
variaciones culturales de las poblaciones, que se manifiestan en imaginarios y percepciones sobre el significado
del medio natural, sobre sus propias situaciones de vulnerabilidad y sobre la misma gestión que hacen las
entidades encargadas.
Los desencuentros entre comunidades locales en zonas de riesgo y autoridades encargadas se han constituido en
un punto crítico para una adecuada gestión. El enfoque que plantea que la percepción del riesgo es diferencial
y construido desde distintos acervos culturales de los grupos sociales brinda elementos analíticos para entender
los desencuentros entre comunidades afectadas y autoridades locales en lo relacionado con lo que se considera
como un factor de riesgo para la vida.
El objetivo de esta ponencia es presentar las construcciones culturales de diferentes grupos ubicados en zonas
rurales y urbanas, actores sociales campesinos, indígenas o habitantes urbanos sobre la naturaleza, las amenazas,
el riesgo y su gestión, y con base en ello se propone una estrategia para involucrar el conocimiento local y el
técnico científico para lograr una gestión del riesgo que responda a las lógicas y dinámicas locales.
La metodología utilizada es de carácter etnográfico basado en instrumentos como entrevistas, encuestas y la
sistematización de las observaciones de campo.
Palabras clave: Percepciones, conocimiento local, memoria histórica.
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A NORMA ISO/DIS 45001 E O REGIME JURÍDICO DA REVELAÇÃO E DO APROVEITAMENTO
DOS RECURSOS GEOLÓGICOS
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RESUMO
A Organização Internacional para Padronização (ISO) anunciou em junho de 2013 que o Comité Técnico
(ISO Committee) ISO/PC 283 – Occupational Health and Safety Management Systems, tinha sido constituído
com o objectivo de desenvolver e publicar uma norma internacional para a Segurança e Saude Ocupacional,
baseada na OHSAS 18001; a nova norma seria designada como ISO 45001. Na primeira reunião do ISO/
PC 283, em outubro de 2013, foi desenhado um plano de desenvolvimento e publicitação da norma ISO
45001. Como resultado, desde o passado dia 12 de fevereiro (2016) está disponível a versão “rascunho”
(DIS-Draft International Standard) da ISO/DIS 45001:2016 – (Occupational health and safety management
systems; Requirements with guidance for use) da futura norma para os Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde
no Trabalho.
A nova ISO/DIS 45001 persegue o mesmo objetivo central (como vertido na OHSAS 18001) de prevenir os
riscos laborais e aqueles relacionados com a saúde e a segurança das organizações. A norma reforça o estabelecido
referente aos requisitos legais relacionados com a coordenação, não só a parte documental, assim como na
adoção de procedimentos de controlo específicos e efetivos para a referida coordenação.
A Lei n.º 54/2015 de 22 de junho publica as bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos
recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo os localizados no espaço marítimo nacional.
A cultura da prevenção dos riscos é identificada conforme estabelecido no Art. 4.º - Princípios gerais “[…]
na revelação e no aproveitamento de quaisquer recursos geológicos devem ficar convenientemente salvaguardados,
sempre que possível preventivamente, os interesses: a) Das pessoas potencial ou efetivamente afetadas por essas
atividades; […]”.
Num quadro de responsabilidade organizacional, importa desenvolver uma análise comparativa entre os
requisitos presentes na estrutura da norma ISO/DIS 45001 e as prescrições do regime jurídico português da
revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos.
Palavras-chave: Sistemas de gestão, segurança e saúde ocupacionais, recursos geológicos.
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RESUMO
Este projeto se interroga quanto às condições possíveis de diálogo entre trabalhadores, técnicos, sindicalistas,
pesquisadores, empresários e assessores face às contradições estruturantes presentes em ambientes de trabalho na
mineração, que, com especial atenção, dedicaremos ao que denominamos de “estado de acidente”.
Ou seja: o ambiente ou condição ambiental, natural ou artificial, onde a integridade física e/ou mental está
ameaçada com a existência imanente do perigo, do insalubre e/ou do penoso, com ou sem a exposição (ou ação)
do trabalhador. Nesse estado, o uso de equipamentos de proteção (equipamento de proteção individual – EPI
ou equipamento de proteção coletiva - EPC), significa a submissão à causa e ao efeito potencial de acidente,
cuja consequência permanece imaterializada, oculta ou latente no corpo ou na mente do trabalhador com o uso
do equipamento de proteção.
Pretendemos, com essa reflexão, estabelecer parâmetros conceituais críticos, baseados no diálogo e na
“hipótese de o saber operário”, para constituir ferramentas que deem conta de expressar a práxis na experiência
de trabalho e, assim, questionar se há prevenção onde o risco à integridade física e mental existe. Se a resposta
for sim, é provável perdermos o referente daquilo que é a própria prevenção e o estado de salubridade em
detrimento do que consideramos como a sujeição do trabalhador ao “estado de acidente”, e, consequentemente,
a possibilidade real da concepção do indigno e da conduta antiética no ambiente de trabalho. A submissão
à causa e ao efeito potencial de acidente pode ser identificada nos espaços e ambientes de trabalho a partir
dos agentes físicos, químicos e biológicos, além dos ergonômicos e mecânicos, ou ainda (pior) quando da
possibilidade de suas associações.
Na mineração, a causa e o efeito potencial de acidente, em diversos casos, ambientes e condições de trabalho,
pode até ser perceptível aos sentidos quando visibilizados seus espaços de produção, o que, via de regra, não
acontece. Infelizmente, a razão disso é que podemos identificar a existência de um paradoxo na instalação dos
empreendimentos desse setor produtivo (enclaves em florestas/matas, quase sempre, em princípio, desabitados,
pois são inacessíveis e longe de cidades).
Ainda que o bem/produto derivado da mineração esteja presente no dia a dia de toda a sociedade (do alimento
aos equipamentos de alta tecnologia) e como matéria prima está presente e é determinante para a manutenção
de diversas cadeias produtivas, mesmo assim a visibilidade desse processo produtivo só é exposta por ocasião de
tragédias criminosas como a provocada pela mineradora Samarco, controlada pela Vale e BHP Billiton, ocorrida
em Mariana-MG, no dia 5 de novembro de 2015.
Palavras-chave: Estado de acidente, risco, ética, formação humana, mineração.
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ABSTRACT
Si la voiture est le moyen de transport le plus utilisé, les accidents de la route sont la principale cause de décès
des personnes âgées de 2 a 33 ans.
Les acteurs principaux de la conduite d’un véhicule sont: le Conducteur, le Véhicule et l’Infrastructure. La
conduite est un enjeu de santé publique et la sécurité sociale est un droit pour la population et elle a donné
naissance à des d’institutions sanitaires et sociales chargées de la santé, d’éducation, des incapacités de l’âge, des
déficiences physiques et mentales.
L’Algérie est classée parmi les pays qui enregistrent un nombre très élevé d’accidents de la circulation, lequel
fait de nombreux morts et blessés chaque année. Cette étude est fondée sur les causes de ces accidents et sur
les statistiques établies à partir des différents cas et situations critiques provenant des routes en Algérie et plus
particulièrement la ville d’Oran.
Le nombre d’accidents de la circulation est de 42477 accidents à travers l’ensemble du territoire algérien soit 116
accidents par jour pour l’année 2012 avec 69141 blessés.
En 2012, les statistiques du centre national de prévention et sécurité routière (CNPSR) algérien, montrent
que les causes directes des accidents de la circulation sont liées à l’être humain à hauteur de 90,64%, au moyen
de transport (5,09%) et à l’environnement avec 4,27%. Le comportement de l’être humain se manifeste
principalement par l’excès de vitesse avec des taux élevés de 24,63% et 18,30% pour 2012 et 2011 suivi du taux
d’alcoolémie positif et le non respect du code de la route. Les causes se rapportant aux moyens de transport sont
liés à l’état du véhicule et c’est pour cela que l’instauration de l’obligation du contrôle technique des véhicules
est applicable en Algérie. Pour sa part, l’environnement routier influe sur les accidents de la circulation à cause
de la chaussée glissante et dégradée, du climat, et de la présence d’obstacles sur les routes.
En conclusion, nous proposons de nouvelles mesures pouvant contribuer dans la réduction des accidents à travers
l’adoption et l’application des lois prenant en compte les facteurs de risque, les compagnes de sensibilisation et
de prévention des catégories sociales concernées par la mortalité routière, lancées à travers les mass-médias, la
réduction de l’utilisation du véhicule individuel et l’encouragement des moyens de transport en commun pour
les longues distances en ville et à l’extérieur en contribuant à la.
Keywords Accidents de circulation, Algérie, vitesse, sécurité routière.
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DESAFIOS NA FORMAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS PARA
PATRIMÓNIO CULTURAL EDIFICADO

Esmeralda Paupério
Instituto da Construção, CONSTRUCT-LESE
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal)
pauperio@fe.up.pt
Xavier Romão
CONSTRUCT-LESE
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal)
xnr@fe.up.pt
RESUMO
A preservação e a proteção do património cultural edificado são temas de grande atualidade atendendo
à importância multidimensional desse património na sociedade. A importância histórica, cultural e
socioeconómica do património cultural espelha, no entanto, a sua elevada vulnerabilidade aos múltiplos
processos que o ameaçam e as dificuldades na implementação de estratégias para mitigação dos riscos.
A multiplicidade de riscos intensivos e extensivos que afetam o património cultural edificado reflete assim
a necessidade de desenvolver estratégias de cariz multidisciplinar para a sua gestão eficaz. Neste contexto,
observa-se frequentemente que a comunidade técnica envolvida na gestão do património cultural não está
adequadamente sensibilizada para muitas das questões envolvidas no processo de gestão de riscos, nem possui os
conhecimentos necessários para a sua implementação.
De modo a alterar esta situação, considera-se fundamental promover um maior envolvimento entre as partes
interessadas na gestão do património cultural e o setor da gestão de riscos, o qual deverá contemplar ações de
formação e sensibilização que abordem as temáticas específicas dos riscos e da sua gestão em património cultural.
A implementação desse tipo de ações envolve, no entanto, um conjunto de desafios relacionados com a
adaptação das abordagens e instrumentos do setor da gestão de riscos às especificidades do património cultural.
Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo abordar alguns desses desafios, discutindo possíveis
estratégias para a sua resolução. As problemáticas discutidas abordarão as questões relacionadas com a
implementação de metodologias de análise de perigosidade, vulnerabilidades e de risco em património
cultural, recorrendo inclusivamente à experiência dos autores nas formações efetuadas em sítios Património
Mundial dos PALOPs (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) por solicitação da UNESCO e da Ecóle
du Patrimoine Africain.
As dificuldades abordadas no estudo vão desde a terminologia, a escala do património cultural (i.e. a escala da
construção vs a escala urbana onde se insere) e a comunicação do risco até à avaliação de perdas socioeconómicas
devido a danos em património cultural. Adicionalmente, serão ainda abordadas questões relacionadas com o
desenvolvimento de planos de atuação em situação de emergência para património cultural.
Palavras-chave: Gestão de património cultural, gestão de riscos, formação.
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DO ATIVISMO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS DA SAÚDE NA PARTILHA DE
INFORMAÇÃO E GESTÃO DO RISCO

Paulo Nossa
Departamento de Geografia e Turismo
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal)
paulonnossa@gmail.com
RESUMO
Na presente comunicação, do ponto de vista metodológico, propomo-nos realizar uma revisão da literatura
associada à evolução do conceito de risco e da sua natureza, fato que tem convocado um número crescente
de domínios científicos, percorrendo o trajeto histórico associado à construção da noção de risco, desde a
antiguidade até á múltipla dimensionalidade que o vocábulo encerra nos nossos dias. Adicionalmente, discutirse-á, como base num estudo de caso encontrado na literatura, a aplicação do modelo da gestão da informação/
risco em saúde, enquanto prática produzida por peritos, orientada para leigos, conduzindo à geração da
denominada “terceira informação” e o modo esta pode passar por processo(s) de reapropriação/agregação de
valor ao nível do recetor.
Inerente a esta revisão, está a problematização da difusão massiva de alertas e de partilha de informação específica
sobre comportamentos humanos associados ao risco, de forma individual ou coletiva, sublinhando a utilidade
de se proceder a uma destrinça preliminar entre o que a literatura nomeia como perceção do risco e análise de
risco, conformando o modo como os leigos e peritos avaliam um determinado grau de ameaça potencial face a
um acontecimento.
Adicionalmente, importa discutir a diversidade de fatores sociais e culturais que são convocados na (des)
construção da perceção de risco. Diversos autores, ao conceptualizarem do ponto de vista teórico a denominada
sociedade de risco e o modo como a gestão da informação sobre riscos e/ou comportamentos de risco é
apropriada e/ou reconceptualização por diferentes atores, seja sob a forma de grupos portadores de risco ou sob
a forma de defensores dos portadores de risco, contribuem para uma melhor compreensão da dimensão cultural
associada à perceção do risco.
Tendo como base a descodificação de comportamentos de risco em saúde, pretendemos dar conta de como grupos
de portadores de risco tem vindo a assumir um protagonismo associativo na forma como gerem e difundem
a informação em canais formais, informais e semiformais, identificando procedimentos de reapropriação de
informação e agregação de valor.
Neste contexto, abordaremos a relação de agenciamento ao nível da prevenção em saúde, que trata do
relacionamento entre agentes nas trocas económicas, onde um ator (o principal) tem poder sobre o
comportamento de um outro ator (o agente) em seu favor.
Palavras-chave: Risco, peritos, leigos, portadores de risco.
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RISCOS SOCIAIS E MIGRAÇÕES:
O CINEMA COMO PROMOTOR DA EDUCAÇÃO PARA A INTERCULTURALIDADE

Fátima Velez de Castro
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Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal)
velezcastro@fl.uc.pt
Juliani Cristina dos Santos
Departamento de Geografia e Turismo
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal)
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RESUMO
O uso da imagem como objeto de trabalho em Geografia, ganhou importância a partir dos anos 70 do século
XX. A Geografia Cultural tem explorado este campo metodológico em vários domínios, sobretudo em termos
dos impactes gerados pelas imagens em movimento (objetos fílmicos), na apropriação, transformação e
construção dos territórios. Mas não é apenas a jusante dos fenómenos geográficos que a materialidade visual
atua. Em termos de educação geográfica, o uso de imagens fixas e em movimento, pode servir para desenvolver
nos alunos a consciência para a cidadania.
Nessa linha de ideias, este trabalho tem como objetivo explorar o contributo do cinema para a discussão em torno
dos riscos sociais, mais concretamente no que diz respeito aos movimentos migratórios (entrada de cidadãos
não europeus) na Europa. Para isso, partir-se-á do contexto académico universitário, com a apresentação de um
estudo de caso realizado com recurso ao método de observação sistémica, assim como à observação indireta
através da aplicação de questionários por inquérito. O grupo-foco foram alunos de licenciatura, a frequentar
unidades curriculares na área das migrações e dos riscos, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Tendo como base os resultados deste trabalho de campo, explorar-se-ão as preconceções associadas aos territórios
e às sociedades de chegada dos migrantes, que na atualidade vivem no continente europeu. Com recurso a um
painel de visualização de imagens em movimento – obra(s) fílmica(s) – verificar-se-á até que ponto, a exposição
a este tipo de metodologia de ensino-aprendizagem, poderá contribuir para mitigar os riscos de fricção social
nos territórios e nas sociedades de chegada.
Além disso, o debate será orientado em torno da importância da educação geográfica em contexto universitário,
para a preparação de futuros profissionais das humanidades e das ciências sociais, áreas essas que poderão
requerer funções em torno da mediação e de gestão do risco antroposocial.
Palavras-chave: Riscos sociais, migrações, interculturalidade, cinema, educação geográfica.
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REGULAÇÃO DA NANOTECNOLOGIA COMO INOVAÇÃO:
O SURGIMENTO DE UM QUADRO DE META-INOVAÇÃO?
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Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (Portugal)
Bolsista Capes do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas UFPR (Brasil)
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Noela Invernizzi
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas
Universidade Federal do Paraná (Brasil)
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RESUMO
A regulação de novas tecnologias carrega um problema paradoxal pela sua função de controle e prevenção de
riscos diante de incertezas. Os regulados, ao passo da atuação de agentes reguladores, podem não recepcionar
adequadamente as diretrizes regulatórias, no caso de empresas se negarem a cumprir recomendações precautórias
por receio de aumento de custos e de novas obrigatoriedades diante de potenciais riscos incertos.
Muitas vezes a regulação pode ser vista como um impeditivo para inovar, quando o processo regulatório
não abarca satisfatoriamente o conhecimento de tecnologias de fronteira, como ocorre com os produtos
nanotecnológicos em que não há critérios globais uniformizados para aplicação direta de regulação. Para além
do mercado, no aspecto científico há considerações concernentes a conflitos que surgem quanto à legitimidade
da ciência como impulsionadora de inovações.
Episódios precursores de erros na condução do desenvolvimento científico de tecnologias fornecem lições
importantes para a regulação. Dentre eles, destacamos a importância da confiança pública na ciência e a
transparência, considerando como episódio contundente na credibilidade da ciência o caso da Encefalopatia
Espongiforme Bovina (EEB), quando as autoridades britânicas asseguraram que a doença não afetaria
humanos e isto aconteceu colocando em descrédito a competência dos reguladores e deslegitimando a
autoridade reguladora.
Posteriormente, os desastres de Chernobyl e Fukushima provocaram pressões ao debate regulatório devido à
negligência sistêmica. As políticas de ciência e tecnologia, nesse viés, tem o imperativo de evitar potenciais riscos
para a saúde, o meio ambiente e trabalhadores (aspectos EHS – Environmental, Health and Safety issues).
Assim, o princípio da preocupação é fundamental em políticas públicas para a detectação prévia e o controle
de efeitos de toxicidade (corpo), poluição (ambiente) e riscos ocupacionais (trabalho) em esquemas regulatórios
efetivos e seguros. Os aspectos EHS se relacionam a regulações sociais que englobam diversos níveis de regulações
institucionais visíveis em ações, recomendações e normas.
Esta comunicação propõe um diálogo entre as teorias dos sistemas de inovação e da ciência regulatória, por
sua especificidade no dever de ser uma ciência preditiva, com a emergência da nanotecnologia na sociedade.
Ressalta-se que o enfoque regulatório e precautório nos aspectos EHS enfatiza a necessidade de regular mesmo
em situação de relativa incerteza. O trabalho enfoca o aspecto prático das categorias que constituem a regulação
institucional enquanto cerne da administração de riscos. Diante disto, avalia-se como os conceitos de regulação
contribuem para o desenvolvimento de políticas de ciência e tecnologia atualizadas para a segurança do meio
ambiente e saúde a partir de um caráter que torna a inovação responsável.
Palavras-chave: Regulação, prevenção de riscos, nanotecnologia, inovação.
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IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES DE LOS INCENDIOS FORESTALES DE 2017
EN LA REGION MEDITERRANEA DE CHILE.(31º - 37º S.)

Victor Quintanilla
Departamento Ingenierìa Geogràfica
Universidad de Santiago de Chile (Chile)
victor.quintanilla@usach.cl
RESUMEN
En Chile Central (30°- 38° S.) como en otras regiones mediterráneas, los incendios forestales son un fenómeno
recurrente. Lamentablemente en menos de dos meses de este verano, se produjeron los fuegos más intensos y
consecutivos de la historia del país.
Se exponen aspectos relevantes de voraces incendios forestales acaecidos en numerosos sectores de Chile central,
entre los días 18 de enero al 12 de marzo de este año. A esa fecha se habían quemado más de 700.000 has de
matorrales, plantaciones forestales, predios agrícolas, cultivos vinícolas, bosque nativos y pastizales en 5 regiones
administrativas del país que en total alcanzan a los 10.000.00 de habitantes. A su vez fueron arrasadas alrededor
de 8000 viviendas, quedaron 6.700 familias damnificadas, 16 fallecidos y entre ellos 4 bomberos y 2 policías.
A esta fecha nuestro objetivo es establecer un estado de la cuestión.
Esta ha sido la temporada de mayor número de incendios y de superficie quemada en la historia de Chile en un
período de 70 días con un número total de 131 siniestros detectados en ese período. Las causas de los fuegos,
además de la acción antrópica, fueron las altas temperaturas, la baja humedad y la circulación de fuertes vientos
(Al.30-30-30)
Se utilizó estadísticas de la CONAF (Corporación Nacional Forestal), imágenes satelitales Google Earth Pro del
verano de este año y se desarrolló trabajo de campo en una de las áreas geográficas incendiadas.
Sólo en la Región de menor superficie (30.278 km2 Provincia del Maule) fueron afectadas184.387 has. Aquí
la rápida propagación de los incendios por los montes y valles de la Cordillera de la Costa se debió a los
monocultivos forestales de Pinus radiata y Eucalyptus globulus de rápido crecimiento que mantienen la mayor
parte del territorio bajo un alto riesgo de fragmentación y degradación, peligro de incendios y agravamiento de
la escasez hídrica. Por otra parte, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, favorecen la extensión de los
fuegos en Chile mediterráneo con importantes impactos en la subsistencia campesina.
En la Región del Maule en la localidad rural de Santa Olga, eminentemente campesina y de 5.000 habitantes,
se quemaron 1200 casas además de viñas y praderas ganaderas. Los fragmentos de bosque nativo de robles
(Nothofagus sp.) y que constituían remanentes de biodiversidad en el secano costero de la región fueron muy
afectados. El 11 de marzo pasado se quemaron 16 viviendas, 450 has. de matorral esclerófilo y también
plantaciones de pino insigne, en las colinas de Viña del Mar.
A su vez los modelos predicen una reducción en precipitaciones, de tal forma que el material seco acumulado
bajo los bosques mediterráneos se descompone con más lentitud, de esta manera aumentando el volumen de
material combustible y por ende la intensidad de los fuegos y daño ocasionado a los árboles y a toda la rica
biodiversidad asociada.
Palavras chave: Fuegos, medio rural, forestaciones, cambio climático.
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PAISAGENS PROTEGIDAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS EM BRASÍLIA:
SISTEMA DE ALERTA E A PRODUÇÃO VOLUNTÁRIA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
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Centro Univers. Eurípides de Marília (Brasil)
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RESUMO
As áreas protegidas do cerrado no território do Distrito Federal (DF), na região central do Brasil, estão sendo
progressivamente afetadas pela urbanização. As mudanças no ordenamento espacial estão, também, associadas
à ocorrência de incêndios florestais, que comprometem, anualmente, as principais unidades de conservação
criadas após a fundação de Brasília. A análise inicial dessas condições, a extensão das áreas atingidas e o quadro
de recorrências justificam a estratégia de ampliar a participação da sociedade local nas dinâmicas de gestão
de situações de risco. De forma complementar a programas locais de prevenção e de sistemas nacionais de
monitoramento de queimadas, este estudo, multidisciplinar e multi-institucional, propõe um sistema de alerta
para estruturar a gestão da informação em processos decisórios e estimular o reconhecimento social do problema
por meio da produção voluntária de informações geográficas.
A área de estudo foi pré-determinada por uma poligonal de 3 km projetados a partir dos limites do Jardim
Botânico de Brasília e de sua Estação Ecológica, esta última, unidade de proteção integral criada em 1992, tendo
em vista caracterizar as relações espaciais determinantes do processo de ocupação territorial.
A metodologia aplicada abrange o levantamento e análise de dados espaciais e ambientais, no sentido de observar
o processo de ocupação urbana e sua transformação histórica, desde a fundação de Brasília, para identificação de
territórios de risco. A primeira etapa consistiu na análise do impacto da urbanização sobre a área protegida, em
termos de densidade ocupacional, traços populacionais e tendência ao insulamento. Esses dados, baseados em
fontes imagéticas, cartográficas e estatísticas de população, foram estruturados em um Sistema de Informações
Geográficas (SIG). Na segunda fase, considerando o período 2010-2016, pois o ano de 2011, em Brasília, foi o
de maior criticidade em incêndios florestais recentes, foram levantados e agrupados os dados de focos de calor,
de todos os satélites, constantes na base de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
O mapeamento resultante permitiu observar o arco do fogo da unidade de conservação e propor uma série de
requisitos para estruturação do sistema de alerta.
A escala de análise será ampliada para atingir outras unidades de conservação do DF, tendo em conta situações
diferenciadas e aperfeiçoamento dos requisitos do sistema, em termos de sua complexidade e relevância. Notese que o sistema gestor, em fase de pesquisa e desenvolvimento informático, poderá ser adequado a outros
contextos, com a integração de dados diversos: as notificações voluntárias de ocorrência de incêndios florestais
por meio de aplicativos em dispositivos móveis, os componentes da logística de prevenção e combate do corpo
de bombeiros, o mapeamento das zonas de maior vulnerabilidade, tanto ambientais quanto populacionais, além
de dados dinâmicos, climáticos e meteorológicos.
Palavras-chave: Paisagens protegidas, incêndios florestais, cerrado, urbanização, sistema de alerta.
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INCÊNDIOS FLORESTAIS NA PROVÍCIA DE MAPUTO, MOÇAMBIQUE
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RESUMO
No presente aborda-se a temática dos incêndios florestais (queimadas) na província de Maputo (Moçambique),
procurando, depois de caraterizar a sua evolução e repartição geográfica, compreender as causas que estão na
origem da realização das queimadas.
Os incêndios florestais têm-se revelado um grave problema, a par das inundações, da seca e dos ciclones, e têm
provocado mortes, perda da biodiversidade e degradação ambiental, perda de habitações, destruição de escolas
e outras infraestruturas sociais e a degradação de extensas áreas florestais.
A província de Maputo localiza–se no extremo sul de Moçambique, fazendo fronteira a norte com a província
de Gaza, a sul e oeste com a África do Sul e Reino da Suazilândia e a este com Oceano Índico.
Para a realização do trabalho recorreu–se a uma revisão bibliográfica, que, consistiu na leitura das poucas obras
que abordam esta temática em Moçambique e de relatórios sobre incêndios florestais. Por forma a complementar
a pouca informação disponível, recorreu–se a entrevistas dos líderes comunitários (12) e secretários de cada
distrito (7) da província Maputo, tendo sido realizada uma entrevista estruturada e acompanhada de um guião.
Findo o trabalho constatou–se que os incêndios florestais são causadas principalmente pela realização de
queimadas para a pratica da agricultura, da caça, do afugentamento de animais ferozes, da produção de carvão
e por incêndios transfronteiriços.
Palavras-chave: Incêndios florestais, queimadas, causas.
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ESSAI DE SYNTHESE STATISTIQUE DES RISQUES DE FEUX DE FORET
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University of Rouen (France)
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RESUMÉ
Le changement climatique est maintenant largement reconnu par la communauté scientifique. Dans son
dernier rapport, le GIEC évalue la tendance moyenne de la température mondiale au cours de la période
1880 - 2012 à 0,85 °C avec une incertitude comprise entre 0,65 °C et 1,06 °C. L’année 2015 est considérée par
l’organisation mondiale de la météorologie (WMO) comme la plus chaude jamais enregistrée (effet conjugué
de l’action anthropique et du phénomène El Nino) avec une anomalie de 0,76 ± 0,1 °C (calculée sur la période
1961-1990) et de près de + 1°C par rapport à la normale 1850-1900. Cette situation, si elle se poursuit dans
les prochaines années, accroitra la recrudescence des événements extrêmes et ne manquera pas d’exacerber le
risque d’aléas météorologiques dont les sécheresses et les vagues de chaleurs constituent un facteur déclenchant
et aggravant du risque de type «feux forêt».
Le climat du sud de la France tout autour du bassin méditerranéen est caractérisé par des hivers doux, des étés
chauds, un fort ensoleillement et des vents violents, c’est la zone la plus sensible pour le risque de feux de forêt.
La partie sud-ouest atlantique du pays, de climat océanique, est moins sensible à ce risque, mais elle est tout
aussi vulnérable compte tenu de la présence d’une forêt des landes de Pin maritime, mais aussi d’un couvert
végétal composé de bruyères, ajoncs et graminées (cette végétation devient sèche et donc plus inflammable dès
l’arrivée du printemps).
Compte tenu des prévisions des modèles climatiques, la France devrait connaitre dans un avenir proche
(2021-2050) une hausse des températures moyennes d’environ 0,6 et 1,3°C et une augmentation du nombre
de jours de vagues de chaleur en été (plus prononcées dans le quart sud-est du pays). Ces résultats montrent
la nécessité de porter une attention particulière à la gestion, la prévention et le suivi des feux de forêt d’autant
plus qu’un quart du territoire français (4 millions d’ha) est recouvert de forêts et que cette superficie est en
constante évolution.
L’objectif de cette contribution est double:
•

Faire une analyse statistique des sinistres qui se sont produits en France sur plus de 40 ans
d’observations (recherche de tendance, analyse spatio-temporelle, évaluation de l’impact du
réchauffement climatique sur les feux de forêt, analyse comparative avec les pays européens de
la Méditerranée);

•

Montrer les stratégies de lutte et de gestion et les comparer aux dispositifs qui sont mis en place dans
d’autres pays européens et d’Amérique du Nord

Les données utilisées proviennent des bases de données Prométhée (forest fires database for Méditerranéen area
in France) et EFFIS (European Forest Fire Information Système). La période d’étude est comprise entre 1973
et 2015.
Mots-clés: Feux de forêt, réchauffement climatique, Bassin Méditerranéen.
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INCENDIOS FORESTALES EN ESPACIOS DE FRONTERA. ANÁLISIS DE PATRONES
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RESUMEN
La presencia del fuego en la Cuenca Mediterránea se refleja en la existencia de una serie de regímenes del fuego
donde el equilibrio entre los procesos fenológicos y la frecuencia, extensión o intensidad del fuego guardan
un estrecho equilibrio. Cualquier variación en esta interrelación supone un aumento de la vulnerabilidad
del espacio forestal. Actualmente diferentes procesos de cambio están propiciando la aparición de regímenes
alterados, que superan la capacidad de adaptación y ponen en grave peligro la biodiversidad de estos ecosistemas.
En este estudio se han analizado los condicionantes que inciden en la ocurrencia de incendios forestales en los
paisajes de montaña de la Raya Central Hispano-Lusa. Espacios de frontera donde se conjugan factores físicos
similares y sistemas de poblamiento, económicos y de gestión de los bosques diferenciados. Los binomios Sierra
de Gata-Serra de Malcata y Sierra de San Pedro-Serra de São Mamede, a un lado y otro de la frontera son dos
de los enclaves analizados en detalle.
La identificación de patrones espaciales se ha centrado en los puntos de ignición de incendios forestales, a través
de un análisis de agrupamiento (Grouping Analysis) basado en un algoritmo de valores medios K (k-means).
Se ha obtenido una clasificación del territorio en cuatro grupos bien diferenciados en función de diferentes
combinaciones entre el número de incendios y la superficie quemada. Este análisis pone de manifiesto la
existencia de patrones que traspasan las fronteras administrativas y agrupan bajo un mismo clúster a entidades
de uno y otro lado de la frontera.
Por otro lado se han identificando las variables territoriales, socioeconómicas o relacionadas con procesos
de cambio que ayudan a explicar la presencia del fuego y los diferentes comportamientos identificados en el
análisis de clúster. La metodología utilizada se ha fundamentado en la comparación de dos métodos estadísticos,
la Regresión de Mínimos Cuadrados (OLS) y la Regresión Ponderada Geográficamente (GWR). La GWR
logra un modelo con mayor explicación de la varianza, lo que nos revela que la ocurrencia de incendios
forestales en espacios de frontera es un fenómeno no estacionario, con una gran variabilidad espacial explicada
principalmente por factores físicos y territoriales (pendiente, combustibles, poblamiento, etc.), pero también
por factores socioeconómicos comunes, como la disminución de la cabaña ganadera, rumiantes principalmente.
A todo ello se añade otro factor, la intencionalidad de los incendios.
La identificación de patrones espaciales transfronterizos de incendios y la caracterización de los factores que
explican la ocurrencia del fuego ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los espacios de montaña ante el riesgo
de incendio, no sólo por su predisposición física, sino también por los procesos demográficos y económicos que
se desarrollan en estos espacios de frontera. Los resultados también nos ayudan a relativizar factores como los
usos del suelo o la gestión forestal, muy diversa y hasta divergente en uno u otro lado de la frontera, pero que
finalmente al combinarse con los condicionantes socioeconómicos genera escenarios similares.
Palabras clave: Incendios forestales, montaña, frontera, estadística espacial, patrones.
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RESUMO
Portugal é frequentemente afetado por incêndios de grande dimensão e/ou com comportamento extremo
caracterizado, por exemplo, por parâmetros elevados da intensidade e velocidade de propagação do fogo e
acompanhado por condições ambientais (e.g. declive e estado da vegetação) extremas. Por estas razões, estes
incêndios são muito difíceis de combater, têm consequências de muito maior dimensão (e.g. área ardida,
outros danos socioeconómicos, erosão dos solos quantidade/qualidade da água) e maior potencial de causar
danos de natureza diferente (e.g. ferimentos e morte de bombeiros e civis, afetadas infraestruturas, perturbar
o normal funcionamento das instituições e serviços). Os incêndios extremos têm ainda a capacidade de criar
elevado alarme social e atrair a atenção dos Media. Por todas estas razões, estes incêndios constituem um desafio
para todas as entidades e instituições responsáveis pela gestão do fogo e das florestas, encarregues das ações de
planeamento, preparação e execução de ações de prevenção e combate ao fogo.
Estes incêndios extremos tendem a ocorrer principalmente no verão, tirando partido das condições climáticas
do país. Por um lado, o clima é caracterizado por invernos amenos e húmidos que favorecem o aparecimento e
o desenvolvimento da vegetação, e de verões quentes e secos que promovem o seu stresse térmico e hídrico. Por
outro lado, a variabilidade climática permite a ocorrência de extremos meteorológicos durante o verão, como
longos períodos sem precipitação significativa e extremos de temperatura do ar, as ondas de calor. No caso destes
incêndios extremos, as condições meteorológicas anómalas permitem igualmente justificar o local da ocorrência
destes incêndios extremos. Contudo, muitas outras variáveis biofísicas e humanas têm igualmente demonstrado
a capacidade de influenciar a distribuição espacial destes incêndios. Assim, o objetivo deste estudo consiste em
definir o que são incêndios extremos em Portugal, avaliar a sua distribuição espácio-temporal e, por último,
identificar e caracterizar os principais fatores de risco a si associados.
Foram analisados todos os grandes incêndios identificados no período 1980–2015 através da utilização
de ferramentas vetoriais e raster disponíveis no SIG QGIS e de análise climatológica de vários campos
meteorológicos. Os resultados demonstram que aumento do número de eventos de fogos extremos está
relacionado com fatores humanos como a densidade populacional da área envolvente, e com fatores biofísicos,
como as condições meteorológicas durante a época de fogo.
Palavras-chave: Incêndios florestais, Incêndios extremos, Portugal, clima.
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RESUMO
A erosão é uma das ameaças mais importantes ao recurso solo em Portugal, colocando em risco de degradação
áreas consideráveis, o que é muito evidente no NE Transmontano, com extensas zonas de montanha,
particularmente sensíveis face às condições topográficas e com solos geralmente delgados e pedregosos, que
evidenciam as limitações da região quanto a este recurso. As áreas ardidas em consequência dos incêndios
florestais possibilitam a expressão plena deste quadro de risco potencial de erosão severa, traduzido em perda
da capacidade de recuperação dessas áreas e em impactos off-site na rede hidrográfica tanto quantitativos como
qualitativos. De resto, neste território identificam-se tendências de mudança no uso da terra com consequências
negativas para a proteção dos solos, designadamente associadas ao abandono da terra e ao crescimento das áreas
de maior risco potencial de incêndio.
Este trabalho insere-se numa linha de estudos que visam avaliar as consequências das tendências de mudança
que se registam no Distrito de Bragança, NE Portugal, para a ocorrência, magnitude e distribuição de processos
de erosão hídrica, e tem como objetivos: (i) refletir sobre os resultados da análise das estatísticas dos incêndios
ocorridos no Distrito entre 1990 e 2015, (ii) estimar a esta escala as perdas potenciais de solo nas áreas ardidas
e suas consequências para a degradação do recurso solo na região.
Foi tomada a informação disponível sobre a ocorrência de incêndios no Distrito de Bragança de 1990 a 2015
(ICNF), que compreende, para cada ano, número e data das ocorrências, área e categoria de uso da superfície
ardida, elementos que foram tratados estatisticamente. A informação georreferenciada das áreas ardidas foi
cruzada com as cartas de solos, da aptidão da terra, de ocupação do solo, e de risco de erosão potencial para o
Distrito, bem como com as cartas de grau e risco de degradação do solo e de adequação do uso à aptidão da terra,
antes produzidas pelos autores. Às escalas de severidade das várias cartas de risco foi atribuída a correspondente
quantificação, com base em modelo de erosão, do mesmo modo que para as categorias de uso e correspondente
grau de proteção do solo.
Os resultados mostram uma variação acentuada ao longo da série do número de ocorrências e da área ardida, e
uma grande concentração da área ardida em pequeno número de ocorrências, com destaque para 2013 (Picões,
ca. 13000 ha). A grande maioria da área ardida corresponde a matos, sendo residual a área agrícola. Os incêndios
afetam áreas marginais, em boa parte de solos já em risco ou grau severo de degradação, nas quais, deste modo,
o processo de recuperação é a cada ocorrência interrompido e em seguida recomeçado com progressivamente
mais limitações.
Palavras-chave: Áreas ardidas, erosão do solo, NE de Portugal.
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A AMEAÇA TERRORISTA E A RELEVÂNCIA DA PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO
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RESUMO
A palavra “terrorismo” entrou no discurso quotidiano do mundo ocidental em consequência dos atentados
do dia 11 de Setembro de 2001. Esta realidade resulta de uma maior consciência por parte da população
sobre a importância da sua segurança e da comunidade em que se insere. O terrorismo deixou de ser um
assunto do domínio militar para passar a fazer parte das preocupações diárias dos cidadãos, sobretudo dos que
viveram de perto a ameaça, em virtude dos atentados desencadeados por grupos armados. Os ataques terroristas
e a vulnerabilidade a que expõem as comunidades onde ocorrem dominam as preocupações dos governos que
accionam meios para fazer face ao novo risco.
Este estudo baseia-se em artigos de investigação, onde são utilizados conceitos como terrorismo, prevenção,
preparação, risco, safety e internet.
A escolha deste último conceito como linha orientadora justifica-se pela abordagem que é feita à preparação
de regras e ao cumprimento das mesmas por parte dos cidadãos. Em simultâneo vai ser abordado o papel da
Internet, reflectindo a forma como um produto da sociedade moderna e livre pode servir de instrumento para a
realização de atentados terroristas, que privam a sociedade dessa mesma liberdade.
A sociedade do risco, à luz de Ulrich Beck (1992) tem riscos diferentes daqueles com que nos deparámos em
épocas anteriores. De acordo com o autor, existe uma mudança nas sociedades contemporâneas, havendo uma
maior preocupação com a distribuição do risco e não tanto com a distribuição da riqueza. Para Beck, o risco “é
o modo sistemático de lidar com acidentes e com a insegurança, induzida e introduzida pela própria modernidade”.
Esta modernidade trouxe consigo inovações tecnológicas que permitiram a evolução da sociedade em sectores
como a informação. A este facto não é alheio a comercialização e a democratização da Internet, um produto
dos tempos modernos, com riscos dos tempos moderno, que permitiu que a informação circulasse de forma
rápida e imediata. Antes do ataque ao World Trade Center, o governo americano considerava a possibilidade
das organizações terroristas utilizarem a Internet apenas para causar danos às instituições, através do chamado
terrorismo Cibernético (que visava os computadores e as informações neles contidas). Os atentados vieram,
no entanto, demonstrar a forma como a rede passou a ser uma ferramenta de apoio às actividades terroristas.
Uma mais-valia na sociedade da informação, da democracia, tornou-se, desta forma, numa ameaça e
consequentemente num risco, em relação ao qual foi necessário prevenir os utilizadores para esta realidade.
Palavras-chave: Prevenção, safety, risco, terrorismo, internet.
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RESUMO
A avaliação de risco de violência e a gestão desse risco constituem um conjunto de processos e de procedimentos
cruciais para todos aqueles profissionais que possam se cruzar ou ter conhecimento no âmbito das suas funções
ou por meio destas a eventuais vítimas de violência, concretamente violência no seio da família. A sinalização
dos fatores de risco de violência não é um procedimento exclusivo das polícias e das autoridades judiciárias ou
com competência nesta matéria.
Entre os vários sistemas, segurança, judicial, saúde e social, o sistema educativo acompanha desde as idades
precoces o ciclo de vida do individuo até à idade adulta tornando-se assim um acesso privilegiado à sinalização
dos indicadores de risco. As várias portas de acesso aos sistemas evocados não deverão criar divisões artificiais
entre os diversos sectores, que resultam em avaliações iniciais inconsistentes mas outrossim os diversos sectores
dos sistemas deverão partilhar informação, numa perspetiva integrada cujo objetivo é que todos os serviços dos
diversos sistemas consigam sinalizar e avaliar os fatores de risco das eventuais vitimas, decorrentes da existência
de perpetradores de modo a estarem preparados para dar a resposta mais adequada.
Esta comunicação apresenta uma proposta de sinalização e avaliação dos fatores de risco de violência adaptada
ao contexto educativo. A abordagem passa pela análise dos fatores de risco de violência prevalentes em crianças
e jovens nas situações de abusos, maus tratos, negligência e violência intrafamiliar.
Trata-se de uma metodologia dinâmica que deve ser complementada com uma visão multidisciplinar e que deve
abranger fatores de risco estáticos e dinâmicos, de modo a alertar-nos para a presença destes como determinantes
do risco que se atribui a cada caso. Desta feita permitirá delinear estratégias de intervenção de modo a evitar
a reincidência desses comportamentos ou minimizar o risco. A importância do registo, da comunicação e da
partilha de informação sobre o risco sinalizado numa linguagem comum entre os agentes dos sistemas, bem
como as respostas e medidas de intervenção perante aos casos sinalizados serão abordados.
Com base na análise de adequados procedimentos da avaliação de risco de violência esta irá fornecer informações
para a gestão do risco de violência detetado em tempo útil. A intervenção, avaliação e gestão oportunas são
fundamentais para a prevenção. A multicausalidade do fenómeno determina a multidisciplinaridade e até a
pluri-institucionalidade das atividades a ele dirigidas, tanto no que respeita ao seu estudo como nas respostas
efetivas e operacionais; as redes de apoio e de recursos, principalmente as locais, deverão estar (continuadamente)
estruturadas e articuladas com base nos princípios da flexibilidade, da complementaridade e da cooperação, sendo
também necessário, para que possam ser obtidas as mais-valias da atuação em rede esbatendo as vulnerabilidades
desta complexidade que é o fenómeno da violência assumido como problema de saúde pública.
Palavras-chave: Gestão do risco de violência, fatores de risco de violência, educação.
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RESUMO
O consumo de drogas é milenar, no entanto, desde os anos 60, o estudo sobre o abuso dessas substâncias tem
revelado um grave problema de epidemia social e uma preocupação mundial. Somente na América Latina, o
álcool tem sido a droga mais consumida entre adolescentes.
Para se ter uma ideia, estudos desenvolvidos pela Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, em parceria com a
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, revelam que somente em 2010 já havia 370 mil
usuários de crack declarados nas capitais brasileiras. Além disso, diversos estudos revelam os fatores associados
ao baixo desempenho escolar.
Quando o assunto está relacionado com a adolescência, a atenção dos agentes públicos deve ser redobrada, pois,
existem muitos outros riscos nocivos ou fatais, tais como: acidente automobilístico com morte, envolvendo
jovens de 16 a 20 anos; aumento das chances da violência sexual; prejuízos acadêmicos, que é o foco central
desse trabalho; e comportamentos impróprios, gerando problemas familiares, perda de emprego, prejuízos
financeiros, entre outros.
Isso porque o período da adolescência é por si bastante conturbado, marcado pelas volúpias e fortes paixões,
de achar que pode mudar o mundo. É nessa fase que a curiosidade, quanto aos efeitos e sensações das drogas,
fica mais aguçada, proporcionando o exibicionismo e a autoafirmação de identidade, ratificando, portanto, a
vulnerabilidade ao risco a que esses jovens se submetem. Portanto, o objetivo desse estudo é analisar a prevalência
de comportamentos de risco à saúde, em especial com o uso contínuo de substâncias psicoativas por 2000 jovens
de 14 a 24 anos, participantes ou evadidos de um programa de qualificação profissional de uma instituição de
formação para o trabalho, situada na cidade de São Bernardo do Campo no Brasil.
A pesquisa será realizada por meio de questionário escala likert com variação de 0 a 4 (nunca experimentou,
utiliza de vez em quando, usa com frequência, apresenta compulsão ao uso). Os dados desse questionário serão
inseridos em um sistema de tratamento estatístico e correlacionado com o desempenho escolar ou com a evasão
desses jovens ao programa.
O resultado desse trabalho será utilizado para campanhas de orientação aos familiares e a comunidade em geral,
preparo do corpo docente e coordenador, bem como para elaborar estratégias de prevenção do uso de substâncias
psicoativas entre jovens ou para o devido encaminhamento para tratamento junto aos órgãos competentes.
Palavras-chave: Rendimento escolar, evasão escolar, adolescência, abuso de drogas, prevenção às drogas.
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RESUMO
O Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Penha, na Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte da cidade de
São Paulo teve a sua construção iniciada na década de 1980 por meio de mutirões organizados pela própria
população com o respaldo do poder público em uma área anteriormente ocupada por um aterro sanitário e
posteriormente disponibilizada pela Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB) para os projetos de
habitação social. A contaminação da referida área e seus riscos para a saúde e segurança da população residente
foi confirmada pela COHAB através de estudo técnico na área no mês de abril de 2001 e no mesmo ano
comunicada à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), que desde então se pronunciou
pela possibilidade de manutenção do uso habitacional da área mediante processo de descontaminação da área,
levando em consideração o solo e o lençol freático.
Assim, a pesquisa tem por objetivo investigar a perceção da vulnerabilidade socioambiental dos residentes no
Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Penha e como esse grupo populacional se sente afetado pelo contexto
de contaminação. Para caracterizar as consequências e impactos desencadeados na vida e nas relações sociais
dos residentes da área e identificar fases superadas e atuais da comunidade está sendo utilizado o método da
entrevista narrativa, buscando apreender as ligações entre os contextos social e individual inerentes ao problema
de contaminação da área. Tais narrativas confrontadas com os conceitos, estágios e postulados da teoria da
sociedade de risco e a literatura especializada em desastres permitirão identificar e compreender conflitos
oriundos da exposição ambiental da comunidade à contaminação. Esperamos com esta investigação contribuir
para a clarificação dos impactos psicossociais desencadeados pela presença de riscos e a ocorrência de desastres
em comunidades onde se sobrepõe vulnerabilidades sociais e ambientais.
Os dados coletados são entrevistas narrativas e observações realizadas in loco a partir da pesquisa participativa nas
reuniões da Associação dos Moradores da Vila Nova Cachoeirinha na qual se reúnem mensalmente os residentes
e afetados pelo problema da contaminação na área onde se desenvolveu o projeto de habitação social que deu
origem ao Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Penha. Além disso, para garantir a triangulação dos dados
e a verificação das narrativas oferecidas nas entrevistas estão sendo coletados os documentos oficiais, laboratoriais
referentes à contaminação química do local e reportagens da imprensa local e nacional sobre o caso.
Os resultados preliminares da pesquisa em andamento, na fase de coleta de dados, apontam elementos centrais
presentes na literatura de riscos e desastres, como comportamentos sociais típicos de comunidades voláteis,
riscos mistos (tecnológicos, sociais e ambientais), vulnerabilidade social e ambiental sobrepostas e componentes
de injustiça ambiental.
Palavras-chave: Contaminação, risco, vulnerabilidade.
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O CENTRO URBANO ANTIGO DA FIGUEIRA DA FOZ:
UM CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE E GESTÃO DE RISCO
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Universidade de Coimbra (Portugal)
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Nuno Osório
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RESUMO
Os Centros Urbanos Antigos (CUA) representam, por si só, importantes áreas das cidades que preservam a
história, o património e as vivências de muitas gerações.
Ao longo das últimas décadas os CUA’s foram sofrendo processos urbanísticos, económicos e sociais que
culminaram na sua sucessiva degradação.
Esta situação levou a um desinvestimento nos centros urbanos antigos em detrimento das modernas áreas urbanas,
o que resultou na degradação do edificado, das vias e numa menor capacidade de atrair novos moradores.
Neste contexto, os CUA’s enfrentam atualmente enormes desafios, sendo o risco de incêndio urbano uma das
suas maiores ameaças por representarem fenómenos que perturbam bastante as sociedades, não só por serem
bastante frequentes, mas também pelo grau de destruição que podem provocar.
Em Portugal e de acordo com os dados disponibilizados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
entre o ano de 2000 e 2011, ocorreram anualmente cerca de 7800 incêndios urbanos.
Considerando a realidade descrita anteriormente, importa efetuar o rigoroso planeamento dos CUA’s, com o
objetivo de promover o aumento dos padrões de segurança destas áreas e, consequentemente, o aumento da
qualidade de vida das populações. Este planeamento passará, necessariamente, por uma análise da suscetibilidade,
vulnerabilidade e risco de incêndio existente nestas áreas.
Tendo por base o Centro Urbano Antigo da Figueira da Foz, o estudo da suscetibilidade iniciou-se através do
levantamento das características dos 1500 edifícios e das respetivas vias de acesso. Nesta abordagem, importa
referir que o levantamento da área de estudo foi efetuado “edifício a edifico”, mas apenas quanto ao seu “aspeto”
exterior, por impossibilidade física de aceder ao interior de cada um dos 1500 edifícios.
Para a análise da vulnerabilidade, foi utilizada a base de dados dos Censos 2011 através da qual foi possível
estudar as variáveis socias.
Através da cartografia de suscetibilidade e vulnerabilidade, facilmente se produziu a cartografia de risco que
traduz as áreas do CUA onde existe maior probabilidade de eclosão e propagação de um incêndio urbano e onde
é expectável que se registem maiores perdas.
Os resultados obtidos permitem identificar as áreas de maior suscetibilidade, vulnerabilidade e risco, sendo de
destacar a área central. A partir desta análise, é possível apresentar medidas que permitam mitigar a ocorrência
de incêndios urbanos e aumentar a eficácia da resposta dos diferentes agentes de proteção civil, tendo em
consideração quer as condições de terreno, quer os meios de socorro disponíveis.
O planeamento dos Centros Urbanos Antigos torna-se imprescindível para a conservação intemporal do seu
valor histórico, económico e social.
Palavras-chave: Análise e gestão de riscos, processos potencialmente perigosos (naturais e antrópicos), vulnerabilidades.
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RESUMO
O risco em contexto urbano relaciona-se com um conjunto de fatores como os processos potencialmente
perigosos, os elementos expostos e a vulnerabilidade, dependendo igualmente da capacitação do território para
responder ao distúrbio. Esta capacitação relaciona-se com os recursos disponíveis na comunidade e engloba
ações ou processos que contribuem para a redução do risco.
Os hidrantes exteriores enquadram-se no processo de resposta à manifestação do risco de incêndio, como um
equipamento de segunda categoria, destinando a reabastecer os veículos de combate a incêndio. A sua utilização
relaciona-se com o seu funcionamento, estando a sua capacidade (l/min) relacionada com a sua eficiência,
ficando o seu posicionamento sujeito a regulamentos e normas específicas.
Para avaliar a vulnerabilidade a incêndios foram analisadas 3 áreas-amostra geograficamente distintas na cidade
de Coimbra: área urbana consolidada; área urbana não planeada; área na interface urbano/florestal. O modelo
considerou 19 parâmetros, envolvendo variáveis estruturais, ambientais e demográficas. Os resultados finais
derivam de uma análise multicritério que permitiu o cálculo de um índice final de vulnerabilidade ao risco de
incêndio, por secção estatística.
Foram avaliados 62 marcos de incêndio (MI) classificados em 5 classes: operacional, desconformidade parcial,
operacionalidade parcial, parcialmente inoperacional, inoperacional. Os resultados mostraram uma maioria de
equipamentos operacionais para as três áreas, salientando um número apreciável de MI’s inoperacionais na área
de interface urbano/florestal.
A avaliação da eficiência resultou da aplicação de um difusor de hidrante, que permite a leitura da pressão
residual usada para estimar a capacidade (l/min), somente executado aos que se encontravam operacionais
(40 MI’s).
Para esta avaliação consideraram-se 3 classes - eficientes, suficientes ou insuficientes – verifi-cando-se que a
maioria dos MI’s apresentaram-se como suficientes ou eficientes, reportando--se 6 MI’s com capacidade
insuficiente. Tomando como referência a distância técnica (200m), verificou-se que as áreas 2 e 3 apresentaram
uma cobertura insuficiente em determinadas secções, demonstrada pela falta de abrangência destes equipamentos.
Os resultados permitiram cruzar a vulnerabilidade do território com a operacionalidade e eficiência
destes equipamentos. Salienta-se a necessidade de continuamente proceder à verificação e manutenção dos
equipamentos das suas condições, assim como reconfigurar a distribuição dos mesmos levando em conta a
resposta às necessidades territoriais.
Palavras-chave: Incêndio, vulnerabilidade, operacionalidade, eficiência.
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RESUMO
A pesquisa tem como objetivo analisar as áreas ocupadas nas margens do rio Marataoan, no município de
Barras/PI, avaliando os impactos naturais e antrópicos, no sentido de despertar para a reflexão do conflito
entre dois direitos fundamentais: o direito à moradia e o direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado, numa perspectiva de discutir e confrontar os tipos de uso com a legislação ambiental vigente.
Este estudo parte da constatação da ocupação desordenada por parcela da população, das margens do rio, área
urbana do município.
Os procedimentos metodológicos utilizados foram:
•

O trabalho de campo para identificação da área;

•

A observação identificando os diferentes usos, com registros escritos e fotográficos;

•

Aplicação do protocolo de avaliação rápida que consiste em caracterizar um ambiente, através da
observação, baseada em parâmetros pré-estabelecidos.

A pesquisa revelou que as transformações observadas nas margens do rio Marataoãn, são reflexos da ocupação
desordenada, que tem contribuído com o aumento dos problemas ambientais no rio, como: assoreamento,
contaminação da água, retirada da vegetação e erosão marginal.
Verificou-se ausência de planejamento urbano por parte do poder público, principalmente no quesito saneamento
básico, favorecendo a contaminação dos indivíduos que ali residem, por diversos tipos de patologias.
Com essa pesquisa percebeu-se a necessidade de envolvimento da população e dos órgãos competentes para o
cumprimento da legislação ambiental.
Palavras-chave: Impacto, moradia, rio Marataoan, sustentabilidade.
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BIOGRAPHICAL NOTE
Alan Ager is a research forester at the USDA Forest Service Fire Sciences Laboratory in Missoula Montana.
Dr. Ager received his Ph.D. from the University of Washington and began his career with the Forest Service in
1987 as a landscape planner.
Ager has recently been studying wildfire risk transmission among US land tenure systems using large (e.g.
104 – 105 ha) fire simulation models and network analysis. In recent work he described patterns of wildfire
risk transmission among federal, state, and private landholdings on several fire prone study areas in the western
US. These analyses led to the identification of scale mismatches in current US community wildfire protection
planning that likely compromise mitigation efforts.
Ager and colleagues are now working on methods to couple wildfire and risk governance networks to understand
interactions among social and ecological systems across multiple spatial and temporal scales.
Ager has conducted and published a number of risk modeling studies in the US and has also collaborated on
wildfire risk assessments with researchers in Italy, Portugal, Spain, and Ukraine.
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ERROS DE ESCALA NO PLANEAMENTO DA PAISAGEM PARA MITIGAR O RISCO DE
INCÊNDIO Florestal – ALGUNS EXEMPLOS nO OESTE DOS EUA –
SCALE MISMATCHES IN LANDSCAPE PLANNING TO MITIGATE WILDFIRE RISK
– SOME EXAMPLES FROM THE WESTERN US –EUA

Alan A. Ager
USDA Forest Service
aager@fs.fed.us
RESUMO

Abstract

Ao entrar numa nova era de mega-incêndios em
ecossistemas propensos a incêndios, a escala de
planeamento da sua mitigação tornou-se um importante
motor de progresso para a redução de impactes
socioeconómicos e ecológicos. A fragmentação da
propriedade da terra e no desenvolvimento extra urbano
complica intrinsecamente o desenvolvimento de planos
estratégicos que abordem o risco de grandes incêndios que
se espalham por diversos mosaicos de terras e condições
ecológicas. Nos EUA, o problema transfronteiriço é
mais agudo na interface entre comunidades e grandes
áreas de terra administradas pelo governo federal, onde
os gradientes entre áreas urbanas e áreas silvestres são
cada vez mais ténues à medida que as comunidades se
expandem para na procura das amenidades derivadas de
terras silvestres públicas.

As we enter a new era of mega-fires in fire prone
ecosystems, the scale of mitigation planning has
become an important driver of progress towards
reducing socioeconomic and ecological wildfire
impacts. Fragmentation in land ownership and
exurban development inherently complicates the
development of strategic plans that address risk from
large fires that spread through diverse landowner
mosaics and ecological conditions. In the US,
the trans-boundary problem is most acute on the
interface between communities and large federally
managed tracts of land where gradients between
urban areas and wildlands are increasingly sharpened
as communities expand to meet the demand for
amenities derived from public wildlands.

O crescente problema de transmissão de risco de megaincêndios requer novos conceitos e ferramentas para
avaliar e mapear o risco transfronteiriço e identificar a
capacidade dos diferentes proprietários de terras para
fazerem a gestão dos combustíveis e responderem ao
fogo. Nos Estados Unidos, estão a ser desenvolvidos e
aplicados novos métodos quantitativos para abordar
especificamente a avaliação de riscos transfronteiriços
e para análise de redes com o objetivo de incorporar
“bacias de fogo” a fim de definir a escala de risco e para
análise de redes com o objetivo de medir a conectividade
de incêndio entre diferentes parcelas de terreno.
O objetivo geral deste trabalho é promover
uma governança eficaz dos riscos de incêndios
transfronteiriços entre terras públicas e privadas.
Uma aplicação recente destes métodos no Oeste dos
Estados Unidos forneceu evidências de disparidades
entre a escala de risco de incêndio e a do planeamento
da mitigação de risco.
A maior parte das provas e observações provém do
planeamento de proteção contra incêndios florestais
na comunidade, embora existam outros casos,
incluindo conservação da biodiversidade e esforços
de proteção de bacias hidrográficas em florestas

Conference

The growing problem of risk transmission from
mega-fires requires new concepts and tools to assess
and map transboundary risk, and identify the
capacity of different landowners to manage fuels
and respond to fire. In the US, new quantitative
methods are being developed and applied to
specifically address transboundary risk assessment
and incorporate “firesheds” to define the scale of risk,
and network analysis to measure fire connectivity
among land parcels.
The broad goal of this work is to promote effective
transboundary wildfire risk governance among
private and public lands. A recent application of these
methods in the western US has provided evidence for
mismatches between the scale of wildfire risk and risk
mitigation planning.
Most of the evidence and observations have come
from community wildfire protection planning,
although other cases exist, including biodiversity
conservation and watershed protection efforts on
federal forests. These scale mismatches are amplified
on landscapes that have fragmented ownership and
fire management jurisdictions.
In this talk we will discuss the development of
specific concepts and tools to address the problem of
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federais. Esses desajustes de escala são amplificados
nas paisagens em que a jurisdição da propriedade e do
manejo do fogo é fragmentada.

transboundary risk and risk transmission, and provide
results from a case study assessments in the US.

Nesta palestra, discutiremos o desenvolvimento de
conceitos e de ferramentas específicas que permitem
abordar o problema do risco transfronteiriço e da
transmissão de riscos, bem como fornecer resultados
de avaliações de estudos de caso nos EUA.

Keywords: Firesheds, scale mismatches, transboundary
risk governance.

Palavras-chave: Bacias de fogo, desajustes de escala,
governança de risco transfronteiriço.
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HYDROMETEOROLOGICAL REGIONAL NETWORK AND REGIONAL WARNING SYSTEM.
FLOOD WARNING, FORECASTING AND EMERGENCY RESPONSE DURING A FLOOD EVENT
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giovanni.pacifico@regione.basilicata.it
ABSTRACT
In Italy, the Directive 02.27.2004 standardizes the procedures of prevision, prevention and emergency
management of the national and regional warning system for hydraulic and hydrogeological risk. This activities
are insured by the “Functional Centre” (CF) through three phases: prevision, monitoring and “direct watch”. The
first one defines three alert levels (ordinary, moderate and elevate) for all local components of civil protection.
The alert levels are defined starting from the return period (T) of the expected events and their effects on the
territory. So we have ordinary alert for 2years<T<5, moderate for 5<T<20 and elevate for T>20 years. All Italian
regions are divided in homogeneous areas in which we can find the same hydrogeological response and climatic
conditions. In particular, the Basilicata region was divided in three zones called basi a, basi b and basi c.
For the monitoring activity the Basilicata CF manages a network composed by about 70 stations, on a territory
of about 10.000km2, connected in real time with a central unit. All stations have on board a lot of sensor such
as raingauges, hydrometers, thermometers, nivometers, etc…
On the 1st of March 2011 the Basilicata region was interested by a perturbation which sent in crisis the economic
system of the Metapontino area, on the S-E coast of our region. This event was characterized by high cumulative
precipitations in the territory with a return period (T) of 30 years. The scenario, dominated by a circulation
of winds from S-SE, determines two important aspects of ground effects: the obstacle to free water flow into
the sea due to wind in opposite direction compared to the river directions and the concentration of the max
precipitation on the hills of Matera territory. Analyzing the SWVI (Soil Wetness Variation Index), elaborated by
CNR-IMAA we can see that starting from the 27 of February the studied area was characterized by an elevate
value of the index index with a considerable variation of soil moisture. This condition, connected by the break
of the river banks, exasperated the flood effects on the territory.
The event was monitored after an intense phase of forecasting and alerting. In this way it was possible to manage
this event limiting serious consequences for the people who live and work in the Metapontino areas.
The crisis in the Metapontino area was caused by two “elements”. The first one was natural: a flood in the rivers.
The second one is connected by the human use of the territory; in fact most of the areas affected by damage are
in the floodplains. The adopted solutions, unfortunately never definitive, focused on the remake of the banks
and the rivers cleaning, but only a serious prevention and a correct planning of human activities can prevent the
general recurrence of these events.
Keywords: Monitoring, scenario, prevention.
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ABSTRACT
Fire policy of the United States emphasizes the importance of fire-adapted communities. Yet learning to “live
with fire” will require that communities conform to the fire ecology of the region. The diversity of “pyromes” in
the Western US means that the same approach to adaptation is unlikely to be appropriate for all communities.
One approach to assessing the adaptation strategies needed is to look at the distinct types of community
exposure to wildfire. In areas like the Western US, where fires can travel dozens of kilometres, it is critical that
such an approach consider the scale and mechanism by which wildfire exposure occurs.
In this presentation, we present a framework for characterizing wildfire exposure communities from surrounding
public lands in the Western US. We estimate annual wildfire exposure from US Forest Service (FS) lands for
5200 communities within 11 states of the western US including large fires capable of traveling dozens of
kilometres. We decompose transmission and exposure of simulated fires coming from National Forests (NF)
for several thousand fire seasons. We identify several common types of community exposure and discuss risk
mitigation strategies appropriate for each.
Using this typology, our research provides insights on conflicts and opportunities to co-manage fire in shared
landscapes. Adaptation to wildfire, especially under a change climate, will require flexible strategies tailored to
local context. Focusing analysis on wildfire risk on communities emphasizes the places that people identify with
and may allow leveraging local community capacity for adaptation.
Keywords: Wildfire simulations, risk transmission, community exposure archetypes, Western US, National Forests.

Panel 4 - Prediction, prevention and mitigation of consequences from disasters

111

IV Congresso Internacional de Riscos
“Riscos e Educação“
Coimbra, 23 a 26 de maio de 2017

QUANTIFYING THE RELIABILITY OF ALTERNATIVE WILDFIRE EXPOSURE METRICS
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ABSTRACT
In traditional risk assessments, exposure to wildfire is often coupled with estimates of values at risk and fire
effects to support decisions regarding the spatial prioritization of fuel and forest management treatments
intended to minimize fire spread and impacts.
Exposure maps are usually developed using dynamic variables, e.g. vegetation and fuel data, that can be
outdated by the time the actual management intervention takes place. Thus, under certain conditions, it is
possible that risk maps change faster than the time required for managers to execute fuel management projects,
thereby negating the value of risk assessments in the first place. Furthermore, wildfires are highly stochastic and
empirical data show that only a small proportion of treatments will be intersected by wildfire in any given year.
We hypothesized that the potential success of fuel management hinges on maximizing encounters between
wildfire and areas treated, which can be quantified a priori based on local patterns of fire ignition, fuels and
topography. In this work we examined the reliability of different fire exposure metrics often used in wildfire
exposure assessment prioritization– conditional burn probability, high flame length conditional burn
probability, mean fire size and conditional flame length – for 21 planning areas on the Deschutes National
Forest in central Oregon.
We identified 3 out of 21 planning areas that scored as highest priorities for treatment for each scenario based on
current vegetation conditions. We then used Envision, a landscape agent-based model, to simulate 30 replicate
wildfire seasons of 50 years each where wildfire and vegetation succession operate on an annual time step, to
calculate area burned in each planning area in a 5-year moving window. For each prioritization scenario we
calculated the odds of success based on how much burned area falls in the priority planning areas versus nonpriority planning areas.
Success odds assumed increasing burned area thresholds ranging from 10% to 100%. Additionally, we compared
the odds of success of each prioritization scenario to the odds under a null model of random allocation and
quantified how success changed through time. All prioritization metrics performed significantly better than
random allocation, with the exception of burn probability in high flame lengths. Scenarios based on burn
probability and mean fire size had the highest success rates. However, performance decreased sharply for
thresholds greater than 20% and roughly 10 years into the 50-year period.
Our results suggest the highest performing scenario will prioritize treatments in planning areas that will, on
average, experience only 20% of the area burned. Our results quantify the expected outcomes of different
prioritization scenarios and their relative performance through time, thus helping to frame forest management
decisions and public expectations regarding the performance of fuel treatments.
Keywords: Success odds, envision, fuel management, agent-based model, flammap.
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ABSTRACT
Wildland fires are responsible for the loss of invaluable human life, infrastructure, ecological values, and property
every year. Wildland fire is also an important ecological process in many ecosystems, and thus socioecological
conflicts arise in many settings on fire-prone landscapes. The problem of negative wildfire impacts is especially
acute in regions where human development is proximal to fire-prone areas. Global fire activity has dramatically
increased in recent decades and fire risks have been amplified by a number of factors including climate change,
exodus from rural areas, human development into fire-prone wildland areas, and increases in anthropogenic
ignitions. The application of risk science to wildfire issues is relatively new in comparison to natural disturbances
such as floods, earthquakes, and tsunamis. In the US, the demand for risk-based tools and assessments has
expanded substantially among public agencies responsible for managing impacts from wildfires, and many new
approaches and methods are being continually developed to support a wide range of wildfire risk management
issues. Wildfire risk assessments are now widely used in the US and elsewhere to analyze the timing, location,
and potential impacts of wildfires at a range of scales and to guide the development of a wide spectrum of risk
management strategies, including: (1) landscape fuel reduction activities, (2) fire prevention programs, (3)
community wildfire protection planning, and (4) managing fires to reduce future fires. The latter approach,
managing fires as a risk management strategy, is receiving increasing attention as an option to contain spiraling
suppression costs and reduce the wildfire deficit on fire-prone landscapes in the Western US.
There are many approaches to risk assessment in the US, and risk-based tools and planning frameworks are
supporting a wide range of fire management activities ranging from individual wildfire incidents to national
policy implementation. Advances in risk assessment have been enabled by (1) high performance fire simulation
systems for estimating burn probabilities from large fire events, (2) conterminous geospatial fuels, (3) automated
networks of weather stations, and (4) spatial data describing social and ecological values affected by wildfires.
In this talk we will discuss a number of wildfire risk assessment systems used in the US and their application to
incorporate risk science in wildfire management problems. We will also discuss the many remaining challenges
to further advance the application of risk science to reduce long-term wildfire risk on fire-prone landscapes.
Keywords: Wildfire risk, risk transmission, simulation modeling.
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WILDFIRE RISK MANAGEMENT ON LARGE MEDITERRANEAN LANDSCAPES

Fermín J Alcasena Urdíroz
Dep. of Agricultural and Forest Engineering University of Lleida (Spain)
ferminalcasena@eagrof.udl.cat
Alan A Ager
Rocky Mountain Research
USDA Forest Service (USA)
aager@fs.fed.us
John D Bailey
Dep. of Forest Engineering, Resources and Management
College of Forestry, Oregon State University (USA)
john.bailey@oregonstate.edu
Cristina Vega García
Dep. of Agricultural and Forest Engineering
University of Lleida (Spain)
cvega@eagrof.udl.cat
ABSTRACT
Wildfire risk management on large Mediterranean landscapes requires a comprehensive strategy beyond
the project scale jurisdictional boundaries. Up to date limited efforts have been conducted on southern EU
countries towards a cohesive strategy to identify the existing management opportunities and constraints for
policy-making on large areas and locally implementing the most appropriate management options. Major
management strategies comprise the implementation of fuel treatments to create fire resilient landscapes,
monitoring activities attempting to prevent accidental anthropic fire ignitions, supporting fire adapted human
communities, and efficient fire suppression.
We used a fire modeling approach to assess wildfire exposure and transmission to human assets and natural
values across the 32 thousand km2 autonomous community of Catalonia in northeastern Spain, and provide a
set of spatial priorities for wildfire management. We replicated burn patterns from ~10.000 fire seasons (more
than 150 independent fires) at 150 m pixel resolution considering historical fire ignition locations and extreme
fire weather conditions (97th percentile moisture and winds) for the main fire regime macro areas. Fire modeling
provided fire perimeters, fire intensity and burn probability results.
Fire exchange and overall exposure metrics were used to identify large fire source and hazardous priority
areas for the implementation of fuel treatment projects. Historic fire records and fire size results allowed the
identification of suitable areas to promote ignition prevention monitoring programs. We emphasized the need
for implementing self-protection actions on communities with high wildfire likelihood located in the wildland
urban interface areas. Areas with high rates of structure loss per burned area highlighted the opportunities for
an efficient fire suppression response. We discuss the legislation implications in complex-mosaic land tenure
systems and collaborative planning needs among management agents and landowners.
This work could be used as a preliminary analysis to downscaling efforts in fuel treatment allocation projects.
The framework advances a methodology for the development a of cohesive wildfire management strategy in the
large fire-prone Mediterranean basin southern EU landscapes.
Keywords: Wildfire risk management, cohesive strategy, fire modeling, wildfire exposure, Mediterranean areas.
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HIGH RESOLUTION FIRE HAZARD INDEX BASED ON SATELLITE IMAGES

Giovanni Laneve
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Università di Roma ‘La Sapienza’ (Italy)
giovanni.laneve@uniroma1.it
Lorenzo Fusilli
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Pablo Marzialetti
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Guido Bernini
Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Università di Roma ‘La Sapienza’ (Italy)
guido.bernini@uniroma1.it
ABSTRACT
In December 2015, after 3 year of activity, the FP7 project PREFER (Space-based Information Support for
Prevention and REcovery of Forest Fires Emergency in the MediteRranean Area) reached the end. The project
was devoted to respond to the need of enhancing the use of satellite images in applications related to emergency
and, in particular, to forest fires.
Therefore, the project aimed at developing, validating and demonstrating information products based on optical
and SAR (Synthetic Aperture Radar) imagery for supporting prevention and recovery/damage assessment of
forest fires. The present paper aims at presenting an improved version of one of the products developed in the
framework of the PREFER project, that is, the Daily Fire Hazard Index (DFHI).
The computation of the Daily Fire Hazard Index (DFHI), is obtained starting from the calculation of the FPI
(Fire Potential Index) that is based on the relationship provided by some authors.
The estimate processing of the current version of the DFHI involves the following steps:
1)

The availability of a fuel map of the area of interest;

2)

The computation of the Relative Greenness based on daily revisit frequency sensors (MODIS);

3)

The introduction of the meteorological data;

4)

Computation of the DFHI for three days by using meteo data of the actual day and the next two days;

5)

Correction of the live vegetation contribution by introducing the vegetation water content by;

6)

Correction of the DFHI by introducing the effect of the solar illumination conditions.

In Europe, updated information of fire hazard are daily provided by the JRC EFFIS (Joint Research Centre,
European Forest Fire Information System) system. However, the current version of DFHI has a spatial resolution
of 250 meters, whereas the FWI (Fire Weather Index) provided by EFFIS have a 10 km spatial resolution.
The enhanced version of the DFHI, described in this paper contemplates: an improved spatial resolution using
high resolution images (Landsat 8 and Sentinel 2), the introduction of the wind effects in the estimation of the
dead vegetation moisture water content, the introduction of further elements in the product processing chain
(estimate of the fire Rate of Spread, ROS). The results, in terms of improvement of the high fire hazard areas
identification, will be discussed.
Keywords: Satellite, hazard, fire, optical imagery.
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RISCOS NATURAIS NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
– AS NOVAS TECNOLOGIAS AO SERVIÇO DA SEGURANÇA -

João Santos
Direção de Serviços de Planeamento e Operações
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (Portugal)
Joao.LS.Santos@azores.gov.pt
RESUMO
A proteção civil é a atividade desenvolvida pelo Estado e pelos cidadãos com a finalidade de prevenir riscos
coletivos inerentes a situações de acidente grave, catástrofe ou calamidade, de origem natural ou tecnológica,
e de atenuar os seus efeitos socorrendo as pessoas em perigo, quando e sempre que aquelas situações ocorram.
A prevenção dos riscos naturais, antrópicos e mistos, e a atenuação e limitação dos seus efeitos é uma necessidade
atualmente reconhecida de forma unânime pelas orientações internacionais e comunitárias e que se fundamenta
nos princípios gerais da prevenção e da integração de políticas públicas com incidência territorial.
A Região Autónoma dos Açores e particularmente suscetível a catástrofes provocadas por fenómenos naturais,
como sejam, derrocadas, enxurradas, sismos, ciclones, em particular pela sua localização geográfica medio
atlântica e ser uma região tectonicamente muito complexa.
Se os Açores são uma região exposta a diversos riscos naturais, são também uma região moderna com um forte
e dedicado investimento, quer ao nível da prevenção de riscos, quer na proteção e socorro das suas populações,
dos residentes e dos que os visitam.
Do investimento referido, a modernização do seu Centro de Operações de Emergência, o portal Prociv Azores
e a congénere APP para Android e iOS, são só alguns exemplos.
Uma clara aposta nas novas tenologias da informação, para que a segurança e o socorro estejam cada vez mais
próximos, acessíveis à distância de um click.
Palavras-chave: Açores, Riscos, segurança, prevenção, APP.
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O ENSINO DOS COMPONENTES FÍSICO-NATURAIS DO ESPAÇO PARA A COMPREENSÃO
DOS RISCOS E VULNERABILIDADES NA GEOGRAFIA ESCOLAR

Eliana Marta Barbosa de Morais
Instituto de Estudos Socioambientais
Universidade Federal de Goiás (Brasil)
elianamarta.ufg@gmail.com
RESUMO
Apresenta-se, no presente estudo, o desafio de ensinar Geografia a partir da análise dos componentes físiconaturais do espaço e dos conceitos de risco e vulnerabilidade ambiental. Os componentes físico-naturais do
espaço são concebidos como elementos inter-relacionados que, embora possua suas origens desvinculadas da
ação humana, a dinâmica atual é marcada direta ou indiretamente pela forma como a sociedade é produzida.
A compreensão de riscos está associada a uma construção social, que se inscreve num contexto social, econômico
e cultural. Compreende-se o risco como a percepção de uma ameaça, da catástrofe possível para aquele que está
sujeito a ele e o percebe como tal. Portanto, não depende unicamente de fatos ou processos objetivos, sendo a
ausência da percepção do risco o que tornam as pessoas mais vulneráveis.
Nesse contexto, destaca-se a importância de contribuir com a construção de conhecimentos relativos a essa
temática no ensino de Geografia, devendo-se ultrapassar a ideia de atribuir aos componentes físico-naturais do
espaço a responsabilidades que cabe à sociedade; ultrapassar a concepção de que o risco é uma fatalidade contra
a qual não há nada que se pode fazer; ou a de compreendê-lo como punição divina, o que levariam as populações
a permanecerem passivas e terem dificuldades para gerir o risco.
Se no passado o risco estava associado à fome, guerra, epidemias que comprometeram a esperança de vida;
com o progresso científico sobressaiu a crença em atingir a segurança total (geologia, matemática, física),
com previsão e prevenção. Na atualidade, a concepção predominante é a de que o risco zero não existe e que
é preciso gerenciá-lo.
Embora possam ser apresentados vários tipos de riscos quaisquer que sejam suas origens eles são sempre social.
Assim, reduzir a vulnerabilidade não consiste em reduzir a frequência do impacto mas diminuir os efeitos
possíveis da crise. Assim sendo, essa temática faz parte do rol de preocupações geográficas visto que esta ciência
se interessa pelas relações sociais e por suas traduções espaciais, ou seja, por compreender a espacialidade
presente nas relações que se estabelecem entre os sistemas de objetos e sistemas de ações, conforme apresentado
por Milton Santos ao longo de sua obra.
Podemos refletir sobre o ensino dessa ciência a partir dos seguintes questionamentos: Para que ensinar?
ressaltando o sentido da aprendizagem; Como ensinar? Refletindo sobre as questões metodológicas; e, A quem
ensinar? Destacando o papel dos sujeitos envolvidos na aprendizagem. Portanto, enfatiza-se como os professores
de Geografia têm refletido sobre esses conceitos, em especial, quando ensinam os componentes físico-naturais
do espaço geográfico na Educação Básica. Para subsidiar o debate serão ressaltados os sistemas conceituais
de ambiente elaborados por professores que atuam na educação básica em Goiânia/Goiás/Brasil, quando do
desenvolvimento da pesquisa de doutorado.
Palavras-chave: Risco ambiental, vulnerabilidade ambiental, componentes físico-naturais, ensino de geografia.
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RISCO E EDUCAÇÃO NUMA SITUAÇÃO METEOROLÓGICA DE RISCO EXTREMO

Mário Talaia
CIDTFF - Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores”
Departamento de Física, Universidade de Aveiro (Portugal)
mart@ua.pt
Ana Augusto
Departamento de Educação e Psicologia
Universidade de Aveiro (Portugal)
anacoelhoaugusto@gmail.com
RESUMO
Os professores, com base nas orientações curriculares para o 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário no
Ensino da Física e Química, podem e devem promover uma sociedade de informação e de conhecimento
em que se vive apelando à compreensão da Ciência, não apenas enquanto corpo de saberes, mas também
enquanto instituição social.
É fundamental que o currículo escolar englobe processos e objetos técnicos usados no dia-a-dia, que se discutam
temas sócio científicos e que se considere a Ciência como uma parte do património cultural.
A obra publicada pelo Ministério da Educação e Ciência, Ensino Básico e Ensino Secundário apresenta um
enquadramento curricular da Educação para o Risco que é hoje reconhecida como uma componente da
formação da criança e do jovem que importa desenvolver desde os primeiros anos de vida. A escola tem um papel
fundamental neste processo, enquanto interveniente privilegiado na mobilização da sociedade, proporcionando
e promovendo dinâmicas e práticas educativas que visam, no espectro mais amplo da educação para a cidadania,
a adoção de comportamentos de segurança, de prevenção e gestão adequada do risco.
O Conselho Nacional de Educação sugere que se vive numa sociedade que é sistematicamente confrontada com
notícias sobre a presença do risco, desde riscos naturais aos que resultam diretamente da ação humana, sendo
certo que se interligam fortemente. As cheias e inundações são apresentadas como riscos naturais e são indicados
objetivos de aprendizagem: conhecer as causas e suscetibilidades; identificar os principais efeitos e compreender
as medidas de autoproteção.
Esta comunicação apresenta uma metodologia centrada numa dinâmica CTS e no Ensino Por Pesquisa, na
temática “Tempo Atmosférico” e foi implementada no 3.º ciclo do Ensino Básico. Inicialmente, num mapa de
Portugal, os alunos traçaram linhas de igual pressão (isóbaras ou isobáricas) com base em dados registados em
diferentes estações meteorológicas.
Uma situação meteorológica de risco extremo que ocorreu no algarve, no dia 1 de novembro de 2015, valorizada
em todo o noticiário, foi considerada. Os mapas sinóticos indicados pelo Instituto Português do Mar e da
Atmosfera e pelo Centro Europeu de Meteorologia, em termos de pressão e deslocação de massas de ar, foram
interpretados, o que permitiu compreender a dinâmica da formação do centro de baixa pressão que invadiu a
zona do algarve. O ar quente que foi obrigado a ascender sobre o ar frio gerou condensação de vapor de água
com a formação de nuvens e precipitação intensa, justificando a ocorrência da situação meteorológica de risco
extremo na região do algarve, uma cheia com risco extremo.
Este estudo mostra que os professores podem contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos sobre o tema
Tempo Atmosférico em contexto escolar e motivar alunos para o estudo da Física e da Química e Geografia na
temática Tempo Atmosférico potenciando as suas aprendizagens.
Palavras-chave: Mapas de tempo, educação para o risco, tempo atmosférico, inundações, meteorologia.

120

Painel 1 - Educação para a redução do risco, consciência do risco, perceção do perigo e cultura de segurança

IV International Congress on Risks
“Risks and Education“
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

EDUCAÇÃO PARA REDUÇÃO DE DESASTRES ASSOCIADOS A DESLIZAMENTOS.
ESTUDO DE DOIS CASOS EXPERIMENTAIS

Marcos Barreto de Mendonça
Departamento de Construção Civil, Escola Politécnica
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)
mbm@poli.ufrj.br
Adriana Valois
Secretaria de Estado de Educação
Governo do Estado do Rio de Janeiro (Brasil)
asvalois@gmail.com
RESUMO
A diretriz adotada na política de Redução Riscos de Desastres (RRD) associados a deslizamentos de terra no
Brasil baseia-se prioritariamente na execução de ações estruturais (obras de engenharia) para estabilização das
encostas. Apesar da contínua e intensa execução desse tipo de ação envolvendo elevados custos, observa-se o
aumento da frequência e magnitude e a disseminação territorial desse tipo de desastre no Brasil, evidenciando
a ineficiência dessa diretriz. Urge, portanto, avançar em ações não estruturais de redução de riscos de desastres,
entre as quais se destacam as atividades educativas.
O Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres para o periodo de 2015 - 2030 tem como uma
das prioridades de ação incorporar o conhecimento sobre o tema de risco de desastres na educação formal
e não-formal. Porém, observa-se uma demanda de metodologias orientadoras para a realização de atividades
de Educação para Redução de Desastres (ERD). Estudos recentes sobre experiências em ERD realizadas em
diferentes países observaram pouco envolvimento da comunidade e pouca evidência de interdisciplinaridade em
ERD e ressaltaram a necessidade de uma aprendizagem interativa, participativa e prática sobre o tema.
O presente trabalho discorre sobre duas experiências, com finalidade de pesquisa, de educação formal e não
formal para a redução de desastres, realizadas, respectivamente, em uma comunidade afetada por desastres
associados a deslizamentos e em uma escola pública estadual, ambas no Município de Niterói, região
metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil.
As atividades de ERD não formal consistiram em oficinas de teatro, desenho, fotografia e maquete, tendo como
tema central os desastres associados a deslizamentos, envolvendo moradores de 10 a 16 anos de idade. No caso
do ensino formal, as atividades foram integradas à disciplina de Ciências, envolvendo alunos de 10 a 13 anos.
Durante as atividades com os alunos da escola foram concebidos e experimentados formas de intervenção
e instrumentos pedagógicos que proporcionassem a criação de um campo de comunicação sobre o tema e
abordassem a importância da gestão participativa em RRD, utilizando a Teoria da Aprendizagem Significativa.
Em ambas as experiências realizadas, realizaram-se aulas expositivas e práticas, visando promover uma conexão
com a vida real em uma comunidade local. Observou-se que as atividades lúdicas foram instrumentos
facilitadores para os alunos contribuírem com suas vivências para a discussão sobre aspectos técnicos e sociais
envolvidos pelo tema.
Palavras-chave: Educação, redução de desastres, gestão participativa, aprendizagem significativa.
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PSICOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS: AS TEORIAS NA PRÁTICA

Ney Roberto Váttimo Bruck
Centro de Artes, Grupo de Pesquisa em Psicologia das Emergências
Universidade Federal de Pelotas (Brasil)
neybruck@gmail.com
RESUMO
Este trabalho apresenta a relação entre prevenção e mitigação, considerando os conteúdos do Curso de Psicologia
das Emergências e as praticas realizadas em duas importantes tragédias: da Região Serrana do Rio de Janeiro e
o incêndio da Boate Kiss.
O objetivo principal é de mostrar a pertinência das teorias apontadas neste Curso e suas viabilidades nas praticas
junto aos desastres.
O Curso de Psicologia das Emergências foi o primeiro e ainda é o único no Brasil, na modalidade de Ensino
a Distância. Destinado para profissionais de Segurança Pública, visa à prevenção e gerenciamento de crises
emocionais.
A catástrofe da Região Serrana do Rio de Janeiro (2011) é a maior tragédia climática da história do país e deixou
918 mortos e cerca de 30 mil desalojados e desabrigados. Estes dados oficiais são até hoje questionados pela
população, pois se estima mais de 3000 mil mortes.
O incêndio da Boate Kiss (2013), é considerado um dos incêndios mais graves do Brasil, somando 242 pessoas
mortas e mais de 600 feridas.
A metodologia utilizada neste estudo é o Método Cartográfico, formulado por Gilles Deleuze e Félix Guattari.
As fontes de dados foram as observações em campo e os depoimentos de vítimas, profissionais e gestores após as
intervenções realizadas conforme prescritas no Curso de Psicologia das Emergências.
A discussão dos resultados obtidos aponta para a pertinência de rever conceitos e indicadores teóricos atuais
sobre psicopatologização e reducionismo, em detrimento de abordagens humanistas nas ações de mitigação.
O estudo aponta também: para a “desnaturalização de desastres”, para a importância do que denominamos de
“epistemologia de si mesmo” e aponta também para a inserção dos primeiros auxílios psicológicos no fenômeno
de “angústia pública”.
Por fim, considera-se que o numero de aprovados no Curso de Psicologia das Emergências, mais de 18 mil
participantes, por sí só é relevante e mostra a importância de tal ação educacional no contexto mundial de
prevenção e mitigação de catástrofes.
Palavras-chave: Angústia pública, prevenção, psicologia, abordagens corporais.
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Segurança em casa, na rua e na escola

Nelson Bettencourt
Inspeção Regional de Bombeiros
Serviço Regional de Proteção Civil, IP – RAM (Portugal)
Nelson.bettencourt@procivmadeira.pt
RESUMO
Nos últimos anos, e em particular, a partir do ano de 2010, a Região Autónoma da Madeira tem sido palco de
diversos acontecimentos naturais – chuvas torrenciais, aluviões e incêndios florestais – os quais têm provocado
grandes donos matérias e perdas de vidas humanas.
Neste sentido, tornou-se essencial a implementação de uma cultura de segurança, na qual se implementou
um trabalho de proximidade essencialmente nas camadas mais jovens da população da Região Autónoma da
Madeira, para o qual se estabeleceu um protocolo de colaboração entre o Serviço Regional de Proteção Civil,
IP-RAM, Secretaria Regional de Educação e Associação Insular de Geografia.
Desta forma, o projeto – Segurança na rua, em casa e na escola - teve como alvo todas as Escolas da
Região Autónoma da Madeira – 1.º, 2.º e 3,.º Ciclos, Preparatórias, Secundarias, e Escolas privadas
- aproximadamente 350 estabelecimentos de ensino, e em complemento, os docentes, não docentes e
encarregados de educação, participaram ativamente neste projeto, participando em ações de sensibilização,
exercícios de evacuação e simulacros.
Este projeto teve início no ano de 2011, tendo essencialmente como finalidade a elaboração das medidas de
auto proteção e planos de emergência, de acordo com a legislação das Escola da RAM (Região Autónomas
da Madeira). Formação dos Delegados e responsáveis de Segurança das Escolas, execução dos exercícios de
evacuação e a posteriori a realização dos respetivos simulacros. Realização de jogos didáticos aos diversos níveis
de ensino, e finalmente execução de diversas ações de sensibilização para docentes, não docentes e encarregados
de educação.
Pretende-se com este trabalho demonstrar a importância do trabalho de proximidade realizado nas escolas,
como também apresentar o universo de indivíduos que participaram no mesmo, o qual ronda aproximadamente
as 39.000 pessoas. De igual forma pretende-se demonstrar a importância da realização e execução dos exercícios
de evacuação e simulacros realizados nas escolas da RAM – apresentação de dados estatísticos a partir do ano
de 2011.
Palavras-chave: Educação para a Proteção Civil.
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O QUE PENSAM AS CRIANÇAS ACERCA DA TEMÁTICA “OS VULCÕES”
- UM ESTUDO NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES -
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RESUMO
O ensino das ciências desempenha um papel importante na sociedade atual devido à sua aplicação no dia-adia das pessoas. Atendendo ao contexto do arquipélago dos Açores, embora os sismos com efeitos destruidores
ocorram espaçados no tempo, a sismicidade está presente no quotidiano de algumas populações das ilhas
açorianas. Já no que respeita à atividade vulcânica eruptiva, uma vez que são menos frequentes, muitas das
comunidades não têm memória de tais eventos e inclusivamente não possuem consciência de que vivem numa
região vulcanicamente ativa.
A educação em Ciência tem um papel essencial na prevenção dos efeitos de muitas catástrofes naturais, uma
vez que pode contribuir para consciencializar os alunos, as famílias e a própria comunidade para a existência de
fenómenos geológicos, levando-os a agir de uma forma segura e decidida em caso de catástrofe natural.
Assim, e tendo em conta a importância da educação na criação de alunos conscientes e
informados, foi aplicada uma proposta de intervenção em contexto escolar, em turmas do
3º ano de escolaridade, do 1º Ciclo do Ensino Básico, com o objetivo de averiguar se as atividades desenvolvidas
em contexto escolar e as aquisições de novas aprendizagens podem levar a mudanças conceptuais e atitudinais
em relação à temática dos Vulcões.
Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados privilegiados foram: o questionário, com perguntas
fechadas, previamente validado, que funcionou como pré-teste e pós-teste, com o objetivo de identificar as
conceções que os alunos apresentam em relação à temática dos “Vulcões” e verificar se a abordagem desta
temática em contexto escolar promove ou não mudanças conceptuais e altitudinais; e a observação para análise
das sessões realizadas com os alunos.
Embora seja difícil mudar as conceções dos alunos, algumas conclusões deste estudo revelam que a abordagem
desta temática em contexto escolar promove mudanças conceptuais e altitudinais nos alunos, verificando-se
uma melhoria dos resultados aquando da aplicação do pós-teste. Este estudo contribuiu para conhecermos e
compreendermos as ideias das crianças relativamente à temática “os Vulcões”, podendo-se retirar implicações para
a melhoria do processo de Ensino-Aprendizagem nesta área, no geral, e nesta temática, no particular.
Por fim, este estudo relacionado com a temática “os Vulcões”, no 1º Ciclo do Ensino Básico, permitiu abordar
conceitos e noções que se encontram, ainda, em construção por parte dos alunos e consciencializar as
crianças, famílias e sociedade para a existência de fenómenos geológicos, ajudando-os a saber como agir em
caso de catástrofe.
Palavras-chave: Ensino da ciência, vulcões, sismos, riscos, prevenção
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RESUMO
Neste resumo, apresenta-se resultados de pesquisa sobre riscos e vulnerabilidade na area urbana de Porto Velho,
localizada às margens do Rio Madeira e drenada por sete micro bacias formada por pequenos afluentes, com
população de 428.527 habitantes (IBGE, 2015) e área territorial 34.090,926 (km²) e densidade demográfica
de 12.57 hab./km² está entre as capitais brasileiras com o menor indice de saneamento (apenas 2%). O
abastecimento de agua tratatada é precário na periferia da cidade, levando a população a consumir agua de
cacimba, comprometida pelo fato das micro bacias encontrarem-se poluídas, improprias ao consumo humano,
animal ou hortifrutigranjeiro, verdadeiros esgotos à céu aberto.
As cidades na Regiao Amazonica historicamente surgiram ligadas aos rios e em Rondônia não é diferente,
porem o crescimento acelerado provocado pela “colonização dirigida” contribuíu para a expansão urbana sem
planejamento e ocupações irregulares dos fundos de vales, com intenso desmatamento, transformando as
encostas em áreas de risco com a instalação de moradias improvisadas avançando sobre as Áreas de Proteção
Permanentes (APPs).
Sobre a área elaborou-se a cartografia ambiental, levantamento dos indicadores climáticos, coleta de pontos
de GPS para identificação dos pontos vulneráveis, elaboração do perfil da população e entrevistas com
representantes dos setores públicos. Foi possivel identificar que o Bairro Triangulo drenado pela Bacia do Igarape
Grande foi um dos trechos mais afetados pela enchente ocorrida em 2014 levando à diversos deslizamentos
de encostas entre 2015 e 2016 (IBGE,2016). Ainda hoje algumas familias atingidas pela enchente de 2014
permanecem sem moradia por causa da interdição de suas antigas residencias, devido as condições ambientais
e sanitarias precárias do bairro.
Conclui-se que é necessário a população lançar mão do Arcabouço Jurídico, da Legislação Ambiental e do Plano
Diretor e atraves de Audiencias Publicas, com a interveniencia da Defesa Civil e Ministerio Publico dialogar
com o gestor público, no sentido de buscar alternativas para a construção de novas moradias, instalação da rede
de saneamento e demais equipamentos publicos em caráter emergencial visando a melhoria da qualidade de vida
da população do Bairro Triangulo.
Palavras-chave: Porto Velho, Bairro Triangulo-Bacia do Igarapé Grande, enchentes, deslizamentos.
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RESUMO
Frequentemente tem sido invocada a falta de (in)formação no âmbito da Segurança da população portuguesa
de um modo geral. Sabendo-se que a formação em matéria de Segurança (riscos) da criança, jovens em idade
escolar, jovem-adultos, trabalhadores e população sénior é incompleta, é pois oportuna a formação para uma
cultura de prevenção de riscos, quer naturais, quer tecnológicos e ainda os psicossociais num contexto de
cidadania. No âmbito desta abordagem educativa, não só se pretende prevenir como saber evitar ou mesmo
combater, todo o tipo de riscos presentes no quotidiano dos cidadãos.
A Recomendação nº 5/2011, de 20 de Outubro, designada Educação para o Risco, do Conselho Nacional de
Educação, refere que: “O risco e a cidadania - A Educação para o Risco é uma componente particularmente propícia
à educação para a cidadania pois o risco é algo que — por definição — se partilha.”. A referida Recomendação
estabelece um conjunto de propostas/recomendações: i) “A escola deve exercer uma ação pedagógica para
apresentar o risco não só como indicador da probabilidade de alguma coisa correr mal, mas também como indicador
de sucesso em empreendimentos e iniciativas pessoais”; ii) “Disseminação da informação básica para lidar com o
risco: Devem ser criados “manuais” que definam para cada tipo de risco mais comum a informação, a preparação e os
conhecimentos básicos que os cidadãos devem adquirir para estarem preparados para enfrentar os riscos inesperados,
ou aqueles que forem da sua iniciativa.”; E iii) “Formação sobre o risco: Introduzir na formação inicial e contínua
instrumentos de conhecimento e de prática nas diferentes vertentes da educação para o risco. Os profissionais da
educação devem trabalhar em parceria com profissionais de diferentes domínios da sociedade. A prevenção mas
também o empreendedorismo devem entrar nas escolas.”.
Neste contexto, pretende-se desenvolver uma cultura da segurança e de cidadania. Diminuir as sinistralidades
e aumentar a segurança da privacidade, reforçando e consolidando o conceito de cidadania. Nessa missão as
escolas podem e devem desempenhar um papel muito importante, desenvolvendo e aplicando pedagogias
participadas com iniciativa e responsabilidade partilhada de estudantes, professores e pais. Constituem Públicosalvo: Estudantes (do pré-escolar/1.º ciclo até ao 12.º ano) e a População Sénior. Esta abordagem integra a
elaboração e produção de conjuntos de informação e materiais pedagógicos e o desenvolvimento de pedagogias
relativos à “Educação para a cultura de Segurança” em função dos grupos referidos e das suas características
(grupo etário, níveis de escolaridade, enquadramento sociocultural entre outras).
São entidades intervenientes o Movimento “Rotary em Portugal - Distrito 1970” com base nos Clubes Rotários
do Porto e de Leça da Palmeira e ainda a sua integração no consórcio Porto4Ageing tendo o projeto como área
geográfica piloto, a Região Norte de Portugal.
Palavras-chave: Educação, segurança, prevenção, cidadania.
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RESUMO
O contributo do Município de Esposende enquanto coordenador e promotor de iniciativas ambientais tem
sido uma constante nos últimos 20 anos e o incremento de práticas que potenciem a formação de cidadãos
cada vez mais comprometidos com a sustentabilidade do planeta tem vindo a ocupar um lugar prioritário nas
preocupações da empresa municipal Esposende Ambiente. Tem sido sua aposta a promoção de projetos visando
a educação ambiental e a educação para a segurança, assentes na participação e na partilha de responsabilidades.
Certificada pelo normativo OHSAS 18001- Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, a Esposende
Ambiente aposta na contínua Formação/Sensibilização/Informação de todos os colaboradores, tanto em
sala como nos locais de trabalho, sobre as várias temáticas relacionadas com os riscos associados ao trabalho,
incluindo a resposta a situações de emergência, sendo um input para o incremento da melhoria contínua das
condições de segurança e de saúde nos locais de trabalho.
Ainda no âmbito da SEGURANÇA, no ano letivo de 2011/2012 surgiu o projeto VIDAS SEGURAS,
um projeto dinamizado pela Esposende Ambiente junto da comunidade escolar do concelho. Apesar da
educação para a prevenção começar desde cedo no seio familiar, prolongando-se pelos vários ciclos do ensino
escolar, nunca é demais o reforço da informação relativamente aos conteúdos relacionados com a segurança
infantil, já habitualmente trabalhados em contexto escolar. No entanto, é urgente introduzir as temáticas
relacionadas com a Segurança e a Saúde nos locais de Trabalho, dada a relevância que o assunto tem na
sociedade, nomeadamente pelo facto das crianças e jovens serem os veículos promotores da Segurança no
Trabalho junto dos pais e familiares.
O projeto VIDAS SEGURAS engloba dois programas direcionados para os alunos do 4.º ano de escolaridade,
nomeadamente o “Crescer em Segurança”, cuja temática envolve a segurança infantil, e o “Trabalho Seguro,
Melhor Futuro” orientado para a segurança no trabalho, sensibilizando, desde cedo, as crianças para práticas
seguras que deverão implementar quando, no futuro, ingressarem no mundo de trabalho. O grande objetivo do
projeto VIDAS SEGURAS é sensibilizar a comunidade escolar para a temática da Segurança - segurança infantil
e segurança e saúde no trabalho - tendo como objetivo estratégico contribuir para a redução dos acidentes e a
promoção de uma cultura de segurança.
Mais do que a quantificação das participações e das avaliações de satisfação, e não obstante a sua relevância
enquanto indicadores em constante monitorização, importa realçar o contributo da Esposende Ambiente na
gradual mudança de hábitos e responsabilização dos munícipes.
Palavras-chave: Educação, prevenção, cultura de segurança.
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RESUMO
O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) apresenta uma grade de Cursos de Formação
e Aperfeiçoamento, na qual se encontra a disciplina Defesa Civil.
Tendo em vista ser fundamental que os profissionais de Proteção e Defesa Civil envolvidos na redução do risco
de desastres, em todos os níveis, independente da esfera administrativa em que estejam inseridos trabalhem em
concordância entre si e seguindo as recomendações da Lei 12.608, da Presidência da República, de 10 de abril
de 2012, da Instrução Normativa n.º 01 de 24 de agosto de 2012, do Ministério da Integração Nacional e do
Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres (2015 – 2030), o objetivo deste estudo é, avaliando os
currículos em Defesa Civil, propor adaptações nas ementas e na carga horária dos mesmos, utilizando a Matriz
Curricular Nacional, o Estudo Profissiográfico e Mapeamento de Competências do Ministério da Justiça e as
atribuições do Bombeiro Militar enquanto componente da Defesa Civil.
O estudo aponta ao direcionamento da formação dos militares para uma aprendizagem significativa na redução
do risco, referenciando a disciplina à sua prática profissional.
É proposta uma adequação dos conteúdos abordados em Defesa Civil, o nivelamento dos instrutores pela Escola
de Defesa Civil (ESDEC), a fim de se padronizar o discurso nos diferentes níveis de instrução, a reinserção
da disciplina na grade curricular da Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II (ABMDPII), além de um
curso básico pelo sistema de Educação à Distância (EAD) como pré-requisito de aprendizagem ao Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) e Curso Superior de Bombeiro Militar (CSBM) da corporação, nivelando
os oficiais-alunos para que o escopo da disciplina seja alcançado com sucesso.
Palavras-chave: Educação, riscos, defesa civil, currículos, CBMERJ.
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RESUMO
Nacionalmente conhecida pelo histórico de inundações e deslizamentos, Blumenau, localizada no Vale do Itajaí,
em Santa Catarina, registrou desde a sua fundação, em 1850, 92 inundações, além dos movimentos de massa
que atingem todas as regiões do município.
Diante de sucessivos registros que ocasionaram danos materiais e perdas humanas, foi necessário estruturar a
gestão de risco de desastres do município, resultando na criação da Secretaria de Defesa do Cidadão.
Uma das ações de prevenção desenvolvidas pelo órgão em parceria com as escolas é o Programa Defesa Civil na
Escola, cujo objetivo é tornar as comunidades mais seguras a partir do processo de ensino e aprendizagem de
crianças e adolescentes.
O presente trabalho propõe-se a analisar a percepção de risco desses alunos por meio da
observação participante e pesquisa bibliográfica e documental.
Os encontros práticos e teóricos são norteados pela Lei 12.608 de 10 de abril de 2012, que institui a Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil, em consonância com as diretrizes internacionais estabelecidas pelo Marco
de Sendai, documentos que indicam a promoção do conhecimento sobre o risco de desastres no ambiente
escolar.
Através do método de análise de conteúdo, constata-se nesta comunicação que o desenvolvimento da percepção
de risco torna os alunos multiplicadores de práticas sustentáveis criando uma nova cultura de prevenção.
Observou-se que o trabalho de prevenção nas escolas tem servido de incentivo para que os jovens participem
de forma consciente do processo de transformação do cenário da comunidade, se tornando protagonistas e
corresponsáveis pela gestão de risco de desastres de Blumenau.
Palavras-chave: Percepção de risco, educação, prevenção, desastres naturais, gestão de risco de desastres.
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RESUMO
As ocorrências com as quais os bombeiros lidam, no desempenho das suas funções, podem ser potencialmente
traumáticas, pelas imagens das vítimas que permanecem na memória, pelas condições de risco e perigo de vida,
pela dificuldade em gerir as várias exigências a elas associadas, etc. Nos últimos anos, a profissão do bombeiro
tem sido alvo de enfoque especial, analisando-se os riscos de vulnerabilidade, nomeadamente fatores de stress,
burnout, trauma e até suicídio. Contudo, também se procurou perceber quais as variáveis potencialmente
protectoras como a resiliência, as estratégias de coping, a satisfação laboral, os recursos disponíveis, o bem-estar
psicológico e as emoções positivas, contribuindo para uma maior perceção do risco e para a promoção de uma
cultura de segurança.
Pretende-se neste trabalho demonstrar como os estudos realizados com bombeiros vieram dar visibilidade à
profissão e contribuir com dados importantes relativos ao estado psicológico dos profissionais, aumentando,
assim, a consciência das entidades e organizações sobre a importância de desenvolver programas de formação,
preparação e treino de competências que combinam outros skills que não apenas os técnicos e os de carater
mais operacional. São descritos alguns estudos nacionais e internacionais e analisados os aspetos positivos e as
mudanças que se têm observado na formação e preparação dos bombeiros.
A última década revelou ser rica pela diversidade de estudos e interesse que despertou ao nível da profissão de
bombeiro, até aqui pouco valorizada na investigação. Atualmente observa-se a implementação de medidas e
estratégias que visam aumentar e melhorar competências e capacidades e, simultaneamente, promover junto das
entidades a necessidade da criação e operacionalização de condições adequadas que minimizem a vulnerabilidade
aos riscos psicossociais e garantam o bem-estar e a saúde mental dos bombeiros. Apesar de muito ainda se poder
fazer, Portugal parece estar no bom caminho do desenvolver de uma cultura de segurança e consciência do risco.
Palavras-chave: Bombeiros, riscos psicossociais, investigação, contributos.
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RESUMO
A atualidade é marcada pela emergência de uma economia e sociedade baseadas no conhecimento, na
aprendizagem e na criatividade, o que coloca crescentes desafios aos territórios.
Um território inteligente deve valorizar diferentes dimensões - virtual, digital, real e institucional. Nesta
perspetiva, as tecnologias de informação e comunicação, através das plataformas digitais, devem refletir virtualmente
todas as atividades e o dinamismo do espaço “real”, devendo estas ser facilitadas por uma dimensão institucional.
O município da Lousã, caraterizado pela sua pequena dimensão (138 km2 e 17.604 habitantes) e inserido num
importante setor de montanha (Serra da Lousã) e de grande riqueza natural e patrimonial, tem vindo a lançar
as bases para a construção de um sistema “virtual” de conhecimento local.
Enquadrado no Plano Estratégico do município, e alinhado aos desígnios da Estratégia de Investigação e
Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3) do Centro, o município da Lousã pretende colocar em
funcionamento uma Plataforma que seja agregadora de toda a informação do município, nas diversas áreas de
intervenção (resíduos, mobilidade, energia, proteção civil, entre outras). Pretende-se que a plataforma seja um
repositório de dados e um interface colaborativo e de participação ativo entre o município, os cidadãos e as
diferentes organizações e instituições do município. O desenvolvimento desta plataforma open data afigura-se
essencial para promover a inteligência territorial da Lousã.
As realidades mais complexas em termos da informação de gestão do risco deverão ser integradas nesta base
centralizada e inteligível para todos, promovendo a partilha de informação e consciencialização ambiental para
todos os cidadãos. Deste modo, a rede de monitorização ambiental prevista nesta plataforma deverá funcionar
com a distribuição no território municipal de um conjunto significativo de data loggers que registarão medições
em tempo real de temperatura do ar, humidade relativa, precipitação, velocidade e direção do vento. Esta será
uma ferramenta de apoio à proteção civil nas tarefas de gestão e prevenção dos riscos, fundamentalmente os de
incêndio florestal num território onde a mancha florestal se apresenta como muito significativa.
De igual modo, utilizar-se-ão painéis de informação que permitirão uma melhoria significativa da comunicação
entre o Gabinete de Proteção Civil Municipal e a população, revelando-se particularmente importantes aquando
da necessidade de emissão de alertas em situações de risco ambiental.
Paralelamente, a disponibilização da informação em formato digital e em tempo real possibilitará a sua utilização
em diferentes níveis de ensino e em diferentes disciplinas (matemática, geografia, biologia), constituindo deste
modo uma importante peça de Educação ambiental e Educação para o Risco da população escolar do município.
Palavras-chave: Território inteligente, prevenção riscos, monitorização ambiental, Lousã.
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RESUMO
Nos últimos anos ocorreram inúmeras catástrofes com origem em causas naturais (como por exemplo tsunamis
na Tailândia e Japão, terramotos no Haiti, Nepal e recentemente em Itália, incêndios florestais de grandes
proporções na Austrália e EUA, inundações na Europa…), alertando para a necessidade de se educar para o
risco e preparar as populações para as catástrofes resultantes das alterações climáticas, industrialização maciça
ou conflitos bélicos.
A prevenção das catástrofes é designada por “disaster preparedness”, referindo-se no contexto internacional às
medidas tomadas para prevenir uma catástrofe e remediar as suas consequências, ou seja, prevenir e mitigar
o impacto dessa catástrofe na comunidade e nos indivíduos. Implica ainda a preparação individual e da
comunidade, e o planeamento estratégico das instituições e estruturas governamentais que em cada país estão
associadas à educação para o risco e à gestão de acidentes críticos de grandes proporções. Por fim, remete
para a adaptação individual pós-catástrofe e promoção da resiliência humana, tentando recuperar o bem-estar
emocional de cada sobrevivente.
A comunidade científica tem manifestado interesse crescente no tema, contribuindo em diversos países com
reflexões sobre a preparação na população ou em grupos vulneráveis como crianças, idosos e pessoas com
incapacidades, sem esquecer os profissionais da saúde e do socorro.
Em Portugal foi apresentado o Referencial de Educação para o Risco, embora com criticáveis definições do
conceito de risco e pouca valorização dos comportamentos e dos contributos da Psicologia.
Pretende-se neste trabalho demonstrar como a Psicologia tem contribuído para a prevenção e preparação de
grupos específicos, bem como, após a catástrofe, pode intervir na redução do impacto emocional e recuperação
do bem-estar psicológico. São descritos estudos com grupos específicos exemplificando necessidades de
educação para o risco orientadas para vulnerabilidades próprias, e apresentados modelos como Primeiros
Socorros Emocionais (PFA- Psychological First Aid), psychological debriefing, psico-educação e Critical Incident
Stress Management, no âmbito da intervenção psicológica junto de vítimas de catástrofes. Tendo as Nações
Unidas referido em 2008 que nas últimas décadas ocorrem cerca de 400 situações graves por ano, e atendendo
às ocorrências recentes (ex: terramotos em Itália), educar para o risco e preparar para as catástrofes pode reduzir
significativamente o impacto emocional em vítimas e em profissionais de socorro.
Palavras-chave: Educação para o risco, prevenção da catástrofe, intervenção psicológica, estados emocionais.
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RESUMO
As chuvas de dezembro de 2013 no estado do Espírito Santo, Brasil, seguidas de desastres associados a inundações
e movimentos de massa, trouxeram para o centro de discussão um tema delicado e essencial: a remoção das
populações em situação de risco. Normalmente, é nestes territórios onde estão as raízes dessas populações, com
sua cultura. No âmbito do debate sobre risco e remoção, existem fatores racionais, mas, também, psicológicos e
emocionais que estão relacionados ao que pode se considerar o “apego” ao território em que se localizam.
Acredita-se que o conjunto de tais fatores psicológicos e emocionais foram se instalando com o processo de
construção da própria história do indivíduo ou da família e, até mesmo, da comunidade, o que teria levado ao
estabelecimento de uma identidade individual, familiar, como, ainda, territorial.
A pesquisa apresentada no presente trabalho teve como objetivo compreender como as populações
vulnerabilizadas pelo processo de desenvolvimento se veem em situação de remoção, além de explorar a sua
percepção do risco no local em que residem.
Uma das questões que surge é: quais seriam os fatores que fazem com que as populações vulnerabilizadas
apresentem resistência à mudança de situação geográfica, diante do fato de que moram em uma área de risco? O
que existiria em seu imaginário que as fazem, muitas vezes, preferir conviver com o risco do que sair dessa área
para irem morar em uma nova área mais segura? Uma hipótese é a influência da percepção que as populações
têm do risco nesta resistência a mudança, no caso, a remoção.
Para a realização da pesquisa, elaborou-se um questionário para aplicação no campo em duas áreas com
problemas distintos: o bairro Itapoã, no município de Vila Velha, que sofre com constantes inundações e o
Morro do Macaco, no município de Vitória, que já sofreu deslizamentos de terra de grande magnitude, ambas
as áreas situadas no estado do Espírito Santo.
Assim, com base no questionário aplicado, tornou-se evidente que, são vários os fatores que contribuem para
a permanência da população nessa área, desde a questão do vínculo já estabelecido, assim como a ausência de
políticas públicas mais eficazes buscando atender os anseios dessa população e alocá-la em outras locais que
ofereçam a mínima segurança e, por fim, a pequena preocupação de que outros desastres possam se repetir.
Palavras-chave: Desastres, remoção, vulnerabilidade, percepção, risco.
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RESUMO
O Morro do Jaburuna é um complexo de três morros rochosos litorâneos do Maciço Vitória, da Suíte Intrusiva
do Espirito Santo, que abrangem uma área 723.121,49 m² e atinge em sua cota máxima 123m, localizado no
município de Vila Velha (Espirito Santo, Brasil). Devida a alta declividade, acima de 45º, as encostas possuem alta
susceptibilidade a processos geomorfológicos, principalmente, podendo ser desencadeados por fatores climáticos.
Ainda somado ao fato da região possuir ocupação densa e desordenada, com alta concentração de habitações com
condições estruturais precárias, fator que pode acarretar a aceleração de ocorrência de processos gravitacionais.
O motivo de escolha por essa área se deve ao fato de não haver mapeamentos geológicos anteriores, uma área que
abriga uma população exposta à riscos. Integrando o projeto “Compreendendo a construção da vulnerabilidade
socioambiental em contextos urbanos modernos: O caso de Vila Velha (ES, Brasil)”, financiado pelo CNPQ e
UVV-ES, esse estudo tem como objetivo mapear áreas suscetíveis a riscos geológicos/geotécnicos, realizar o
levantamento histórico e a caracterização dos eventos ocorridos previamente na área de estudo.
A partir de mapeamento prévio, foi verificado que todo o contorno do morro apresenta risco em relação a queda
de blocos, onde sua região nordeste está em estado mais crítico por apresentar, também, risco de deslizamento
de terra. Inclusive foi observada a presença de blocos rolados e depósitos de tálus de escorregamentos antigos.
No estudo realizado anteriormente por essa equipe no Morro do Moreno (Vila Velha, ES, Brasil), situado na
mesma cidade, empregou-se uma adaptação da metodologia de Tricart a qual será replicada nessa área de estudo
visando, ainda, verificar a eficiência dessa metodologia em outra área.
Este mapeamento subsidiará a setorização de áreas impróprias e áreas resguardadas para ocupação urbana,
possibilitando uma maior segurança para a população residente a partir de um programa de educação para o risco.
Palavras-chave: Mapeamento de risco, ocupação urbana, Vila Velha, Brasil.
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RESUMO
O Recôncavo Baiano constitui uma das mais importantes regiões do Brasil. A ilha de Itaparica se apresenta
como significativo patrimônio desta região. As potencialidades existentes retratam as diversidades que foram
paulatinamente moldando a paisagem contemporânea.
O presente trabalho tem como objetivo investigar as principais potencialidades e riscos decorrentes do processo
de Implantação do Sistema Viário Oeste. Esta comunicação é parte dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos
Recôncavo e Cidade e o Urbano, certificados pela UNEB (Universidade do Estado da Bahia) e pelo CNPq,
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) com o apoio da FAPESB (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia).
Do ponto de vista metodológico, a pesquisa aconteceu mediante o desenvolvimento de três importantes etapas.
Na primeira, houve leituras e discussões sobre as obras de autores clássicos e contemporâneos, assim como os
encontros com representantes da população local e regional.
Na segunda etapa, ocorreu o trabalho de campo, com levantamento de dados e informações relevantes para a
estruturação do texto.
Na terceira e última etapa, estão sendo tabulados os dados e construído o texto que resultará na elaboração
do artigo. Os resultados atuais da pesquisa apontam para a existência na área de estudo de potencialidades
importantes como o manancial aquático, a beleza das praias e a riqueza nas manifestações culturais, que
funcionaram como os principais atrativos turísticos na Bahia, até o final do século XX.
O asfaltamento da BR 101, a implantação do Sistema Ferry Boat e a construção da Ponte do Funil motivaram os
fluxos de pessoas e de mercadorias para esta localidade. O rápido crescimento das atividades socioeconômicas na
Ilha de Itaparica, sem os devidos cuidados, provocou uma série de degradação ambiental, resultando em riscos
para as pessoas que habitam ou visitam a área em estudo.
Diante deste contexto, o desenvolvimento desta pesquisa amplia a reflexão sobre os impactos provocados com a
perspectiva de implantação do Sistema Viário Oeste, que tem como meta a construção de uma Ponte que Liga a
cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, a Ilha de Itaparica. Assim consideramos importante analisar as
principais potencialidades e riscos ambientais decorrentes do processo de urbanização, visando contribuir com
as reflexões sobre novas trajetórias de desenvolvimento.
Palavras-chave: Recôncavo Baiano, Ilha de Itaparica, potencialidades, riscos.
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RESUMO
O presente estudo tem o intuito de evidenciar os riscos e os novos desafios da Ilha de Itaparica, diante do
contexto de vulnerabilidade ambiental, sobretudo, com a possibilidade de implantação de um megaprojeto.
Este estudo resulta da pesquisa intitulada “As implicações acerca da implantação do Sistema Viário Oeste, (SVO),
na Ilha de Itaparica, Bahia”, iniciada em agosto de 2014, e integra-se aos estudos que estão sendo desenvolvidos
pelos grupos de pesquisas Recôncavo e a Cidade e o Urbano, ambos cadastrados na plataforma do CNPQ
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) com o apoio da FAPESB (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia).
O texto apresentado tem por objetivo analisar as vulnerabilidades ambientais da Ilha de Itaparica, os riscos e os
novos desafios diante das possibilidades de implantação do Sistema Viário Oeste. Neste sentido, o estudo perpassa
pela compreensão da Ilha de Itaparica no contexto regional, com destaque para as articulações socioespaciais, a
degradação ambiental, a precariedade da infraestrutura, o desemprego e a vulnerabilidade juvenil.
Do ponto de vista teórico e metodológico, a aproximação com as fontes primárias e secundárias foi indispensável.
Para isso, a seleção de algumas obras, constituídas por autores clássicos e contemporâneos, a digitalização das
notícias publicadas nos meios de comunicação, a participação nas audiências públicas ocorridas em Itaparica
e Vera Cruz, a aplicação de 10 entrevistas e 111 questionários, com a população da Ilha, constituíram em
experiências significativas para o desenvolvimento da pesquisa.
O estudo oportunizou a relação teoria e prática, assim como foi possível perceber como a mediação política e
econômica perpassa por diferentes interesses. A partir da pesquisa foi possível compreender mais sobre o projeto
de implantação da ponte Salvador – Itaparica, a necessidade de melhorar as bases educacionais, com destaque
para a precariedade do sistema de saúde, da infraestrutura local, a falta de perspectiva de emprego e renda para
jovens e adultos, entre outras.
As condições de vulnerabilidades poderão ser agravadas caso os gestores públicos, privados, assim como os
moradores da Ilha de Itaparica não busquem novos caminhos de desenvolvimento. Dessa forma, o diálogo com
a população local foi essencial na obtenção de informações e compreensão das diferentes formas de pensar a
respeito da implantação do Sistema Viário Oeste.
Por fim, a pesquisa tem demonstrado que existe um confronto de interesses políticos e econômicos planejados
de cima para baixo, divergindo dos interesses da população, cujos principais problemas poderão ser agravados
com a implantação deste megaprojeto, diante do alto grau de vulnerabilidade ambiental da Ilha de Itaparica.
Palavras-chave: Riscos, vulnerabilidades, sistema viário oeste, Ilha de Itaparica.
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RESUMO
As zonas costeiras assumem-se cada vez mais como um território atractivo para as populações de todo o mundo.
Por outro lado, este território é também um dos mais ameaçados pela sua vulnerabilidade em relação à ocorrência
de fenómenos extremos com origem no mar ou em terra. A taxa de ocupação humana deste território tem vindo
a aumentar significativamente apresentando novos desafios de ordenamento e gestão territorial, nomeadamente
no que respeita à segurança dos cidadãos. Hoje, desenvolvem-se aqui muitas atividades de cariz profissional,
social, lúdico, recreativo, económico e ambiental que se assumem como da maior importância a nível local,
nacional e mundial.
Este facto tem suscitado preocupações acrescidas para quem tem a seu cargo a responsabilidade de garantir
a segurança dos cidadãos nesta faixa de território. Por sua vez, sucedem-se, também com maior frequência,
acidentes e incidentes de diversas tipologias, que muitas vezes são fatais. Este tipo de informação é recolhida
pelas Capitanias dos Portos e Comandos Locais da Polícia Marítima e enviada para uma base de dados da
Direção-Geral da Autoridade Marítima. De 1998 a 2002 e de 2010 a 2016, existem mais de 11 000 registos de
acidentes com pessoas no Domínio Público Marítimo (DPM) em Portugal, onde se inclui o Continente e os
arquipélagos da Madeira e dos Açores, dos quais resultou a perda de quase 1400 vidas humanas. Entre 1999 e
2009 não foram encontrados registos.
Neste trabalho são analisados estes dados assim como outra informação disponível na Internet ou de instituições
oficiais, como a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.. Pretendeu-se estudar a questão dos riscos antrópicos no
espaço do DPM, que corresponde a uma faixa de território costeiro de 50 metros medidos a partir da linha da
máxima preia-mar de águas vivas equinociais, analisando-se, ainda, entre outros aspetos considerados relevantes,
as causas dos acidentes que ali têm lugar, assim como as consequências dos mesmos. Para isso, são identificados
os diferentes tipos de riscos a que este espaço territorial está sujeito e a forma como poderão afetar os que dele
fazem uso. Do trabalho realizado, pode concluir-se que existe de facto um risco elevado de ocorrerem acidentes
e incidentes neste espaço com consequências para o ser humano. O maior risco está associado à prática balnear,
mas também a quedas de falésias e a outras atividades levadas a efeito sem que sejam observados alguns cuidados
de segurança elementares, o que leva a concluir que existe um grande trabalho de sensibilização e informação a
fazer por parte das entidades com responsabilidades em razão da matéria e do território.
Palavras-chave: Risco antrópico, domínio público marítimo, zona costeira, acidentes pessoais.
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RESUMO
A vulnerabilidade social tem a ver, fundamentalmente, com as características e condições sócio-econômicas
e culturais que regulam a capacidade de resistência e de resiliência dos indivíduos e das comunidades face à
manifestação de processos perigosos.
O objetivo deste trabalho é discutir os conceitos e aplicar as metodologias já utilizadas no Brasil e em Portugal,
em uma área da Amazônia Legal localizada no Oeste do Estado do Maranhão. A região estudada recebe o
nome de Microrregião do Gurupi, composta por 14 municípios e 292 setores censitários com características
físicas e sociais particulares e bem diferenciadas entre si. Dessa forma, foi realizado a análise da crititicidade
e capacidade de suporte baseadas na análise fatorial de componentes principais (ACP) de um conjunto de
variáveis, organizadas segundo as seguintes categorias: demografia, economia, educação, saúde, habitação, apoio
social, dentre outras.
A área de pesquisa apresenta um caráter de transição de uma região super úmida, que é o Bioma Amazônico, para
áreas mais secas, que compreendem os biomas do cerrado, da região central do país, e da caatinga nordestina.
Em relação às questões sociais a área apresenta as menores taxas de desenvolvimento humano do estado do
Maranhão, com baixos índices de escolaridade e alfabetismo e baixas taxas de assistência à saúde, educação.
O trabalho torna-se importante para entender a dinâmica social da área de estudo e quais os locais que apresentam
uma maior vulnerabilidade social, permitindo auxiliar possíveis políticas públicas. Dessa forma, pretende-se dar
continuidade ao trabalho e aplicar a metodologia proposta para o territorio estadual como forma de entender
a dinâmica da vulnerabilidade nas diferentes regiões e ecossistemas presentes no Maranhão. Além disso, a atual
contribuição científica é parte integrante da tese de doutorado intitulada “Evolução da cobertura e uso da terra na
Microrregião do Gurupi, Noroeste da Amazônia Legal Maranhense entre os anos 1975-2015 por meio da aplicação
do sensoriamento remoto e sig’s”, que tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico
do Maranhão-FAPEMA e com bolsa de doutorado sanduiche da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior-CAPES.
Palavras-chave: Vulnerabilidade social, Amazônia Legal, Brasil.
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RESUMO
O presente estudo discute a dinâmica de uso e ocupação do solo de Londrina, no Paraná – Brasil, que conta
com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 2016 de 553.393
habitantes. Desta, cerca de 2456 famílias vivem em assentamentos precários, segundo a Companhia de
Habitação de Londrina – COHAB –LD-2015.
O trabalho teve como principal objetivo calcular um índice de vulnerabilidade socioambiental adaptado para
população residente nos assentamentos precários, através da aplicação de geotecnologias, visando um leitura
qualiquantitativa, para avaliação de riscos sociais e ambientais.
Toma-se como premissa que muitos municípios no país contêm espaços carentes de urbanidade e segurança,
sem leis e equipamentos sociais. Tais lugares são chamados assentamentos precários, muitas vezes localizados nas
periferias urbanas ou em terrenos impróprios para edificação.
Seus moradores não têm condições financeiras de adquirir um imóvel ou pagar aluguel de acordo com a lógica
do mercado imobiliário, sendo levados a formar conjuntos de moradias, sem regularização jurídica, construídas
com materiais improvisados e, somado a falta de infraestrutura urbana, sem garantia de condições mínimas de
salubridade e segurança. Estão expostos a uma sobreposição de riscos, portanto são vulneráveis, considerando
que vulnerabilidade é resultado da confluência da exposição aos riscos, da incapacidade de resposta e inabilidade
de adaptação.
Estudos de vulnerabilidade tem desenvolvido métodos eficazes que classificam níveis de fragilidade dos atores
diante de diversos eventos. Contudo, os habitantes dos assentamentos precários sofrem com certa invisibilidade
– não estão inseridos em estatísticas oficiais dos municípios, sem informações precisas.
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), órgão nacional de publicação de dados, em sua
metodologia de recenseamento da população, apresenta critérios que subestimam informações destes locais.
A ausência de dados confiáveis deste fenômeno urbano impede seu dimensionamento, comprometendo os
cálculos de vulnerabilidade, que proporcionariam, a partir dos resultados, a formulação de diagnósticos viáveis
para planejamento e gestão urbanas, que visam a inserção desses moradores em espaço estruturados, subsidiando
dessa maneira a construção de estratégias de intervenções para prevenção e mitigação de riscos.
Palavras-chave: Vulnerabilidade socioambiental, assentamentos precários, riscos.
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CONTEXTO DA SEGREGAÇÃO SOCIAL E VULNERABILIDADE
DE JOVENS INFRATORES EM LONDRINA - PR
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Letícia de Castro
Departamento de Geografia
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Mirian Vizintim Barros
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RESUMO
A realidade brasileira tem registrado crescentes índices de criminalidade praticados por jovens, atraídas pelas
redes articuladas do tráfico. Os jovens envolvidos com o crime pertencem à classe mais empobrecida da
sociedade, vivendo cotidianamente uma situação de vulnerabilidade social e risco pessoal.
São jovens que buscam ascensão social em uma sociedade que promete oportunidades de igualdade. O não
cumprimento dessas promessas impele estes jovens a buscar o prometido por meio que estiver mais disponível:
a criminalidade.
Na cidade de Londrina o desequilíbrio na distribuição de renda e o descaso dos governantes com os serviços
públicos de qualidade tem potencializado a situação de pobreza, criando um cenário propício para as
manifestações de violência.
Para estabelecer relações entre vulnerabilidade social e a violência, a Universidade Estadual de Londrina,
pesquisou os dados de Boletins de Ocorrência da Delegacia do Adolescente, referente ao ano de 2013.
O método da pesquisa se pautou no uso das ferramentas de geoprocessamento aplicadas à vulnerabilidade
social. Foi por meio das leituras e da modelagem de dados, que buscou-se compor cenários onde os jovens estão
inseridos que, transformados em indicadores possibilitam análises qualiquantitativas.
Foram apurados 1021 boletins de ocorrência do ano de 2013, elaborados mapas dos locais das práticas dos
crimes, e os de residência dos infratores, com um total de 1307 jovens. Verificou-se o delito mais recorrente
é relacionado a droga. Os crimes de roubo e furto são cometidos, em sua maioria, em locais que apresentam
centralidades, com grande fluxo de dinheiro, pessoas e mercadorias. Já no interior dos bairros, as infrações estão
relacionadas ao tráfico de drogas.
Os jovens são invisíveis para a sociedade e para o estado, ganhando visibilidade quando tornam-se usuários
das políticas públicas repressivas, pela via da judicialização, ou quando são incluídos em programas sociais de
natureza pontual e marginal. O que se faz urgente é a criação de formas facilitadoras de ações que garantam
a efetivação de políticas públicas de natureza preventiva, capaz de monitorar os serviços de qualidade e de
alcance universal.
Palavras-chave: Vulnerabilidade social, violência, jovens infratores, geoprocessamento.
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IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOS NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE VIÇOSA,
MINAS GERAIS, BRASIL, UTILIZANDO TÉCNICAS DE GEOTECNOLOGIAS
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Cinthia Maria Amaral
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RESUMO
Este trabalho objetivou identificar as áreas de riscos de escorregamentos de terra e inundações na área urbana do
município de Viçosa, Minas Gerais, Brasil, através da correlação do mapeamento de uso e cobertura da terra,
declividade, modelo de elevação e o tipo de ocupação de cada área.
Para o mapeamento, utilizou-se imagens de satélite RapidEye e imagem de radar TOPODATA/SRTM
com embasamento nas técnicas de Sistemas de Informação Geográficas (SIGs), Sensoriamento Remoto e
Processamento Digital de Imagens, que se constituíram como ferramenta metodológica. Através da textura e
coloração/tonalidade das imagens, permitiu-se analisar diferentes formas de intensidades de ocupação da área
urbana, esta demarcada a partir dos limites dos setores censitários estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Após a criação das curvas de nível com equidistância de 5 metros, extraído da imagem de radar TOPODATA/
SRTM, foi elaborado o mapa de modelo de elevação e, através da mesma imagem, o mapa de declividade que,
confirmaram predominância de áreas declivosas e vales mais encaixados.
A forma de ocupação urbana identificando as classes e permitindo compará-las para definição do tipo de
ocupação e delimitação das áreas de riscos foi estabelecida com o mapa de uso e cobertura da terra, elaborado
com a imagem RapidEye. Assim, destacou-se, que áreas de risco para escorregamentos de terra são aquelas
que possuem maior declive e interferência antrópica nas encostas e, as inundações, ocorrem frequentemente
próximo as confluências dos cursos d’água e em áreas historicamente consolidadas pelo processo de ocupação.
Ambos os processos ocorrem ou são intensificados devido ao volume de chuva significativo (mm) em relação
ao tempo (minuto/hora).
Desse modo, o presente estudo contribui e fornece subsídio técnico para medidas de atuação e prevenção
adequada dos órgãos gestores nos ambientes de riscos identificados e também salienta a importância da utilização
das geotecnologias, sobretudo das técnicas de Sensoriamento Remoto.
Palavras-chave: Áreas de riscos, desastres naturais, sensoriamento remoto, geoprocessamento.

Panel 3 - Risk analysis and management: potentially dangerous processes (natural and anthropogenic) and vulnerabilities

145

Comunicações orais
Oral communications
Sessões paralelas de painéis temáticos
Parallel sessions of thematic panels
Tarde/Afternoon (14:00 - 16:00)

24 de maio de 2017
Tarde (14:00 - 16:00)
Painel 1 (sala 9)
24h May of 2017
Aftrnoon (14:00 - 16:00)
Panel 1 (sala 9)

IV Congresso Internacional de Riscos
“Riscos e Educação“
Coimbra, 23 a 26 de maio de 2017

O REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA OS RISCOS: VIRTUALIDADES E LIMITAÇÕES

Maria Clara M. A. Gomes Inácio
Instituto de Investigação Interdisciplinar, Centro de Estudos Sociais
Universidade de Coimbra (Portugal)
claraprofgeo@gmail.com

RESUMO
Obedecendo a orientações internacionais que vêm incitando ao desenvolvimento de uma cultura de segurança,
tem surgido, no contexto escolar português, com uma relevância crescente, um conjunto de orientações
relacionadas com as temáticas da prevenção e minimização dos riscos. A mais recente iniciativa é a implementação
do Referencial de Educação para o Risco - Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário - (RERisco),
aprovado a 28 de junho de 2015.
O principal ensejo deste trabalho é identificar constrangimentos inerentes ao processo preconizado no Referencial
que transfere para cada Agrupamento de escolas o respetivo desenho curricular. Este, podendo desenvolver-se
em quatro “espaços” distintos, que vão desde a dimensão transversal da Educação para a Cidadania até vários
projetos e atividades, da iniciativa de cada unidade orgânica, não vai ser uniforme no tempo ou no espaço,
uma vez que, apenas uma ínfima parte do que se encontra preconizado no RERisco se encontra plasmado nos
currículos disciplinares.
A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) organiza, desde 2013, a iniciativa A Terra Treme, inserida
na comemoração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, tendo como referência o exercício
internacional ShakeOut que conta já com vários milhões de participantes, essencialmente nos Estados Unidos
da América, mas também um pouco por todo o mundo. Consiste em treinar os três procedimentos básicos de
prevenção em caso de sismo: baixar, proteger e aguardar. Os interessados em participar registam-se na plataforma
da ANPC inseridos numa das seguintes categorias: Particular, Organismo Público, Empresa, Escola ou Outros.
Com base nos registos das participações de 2014 e 2015 constata-se que uma grande maioria dos envolvidos
(cerca de 75%) o faz enquanto membro de uma instituição Escola.
Se este valor parece ser deveras auspicioso, os 267330 inscritos no ano de 2015 na categoria Escola representam
apenas 15,7% da população escolar. Uma análise mais detalhada revela que os distritos com valores mais
representativos são Castelo Branco (53,1%), Faro (30,5%) e Évora (26,3%). Os índices mais reduzidos de
participação da comunidade escolar registaram-se na Guarda (0,6%), Viana do Castelo (0,9%) e Porto (7,7%).
Na Região Autónoma dos Açores foram envolvidos 2,5% da população escolar e na Região Autónoma da
Madeira 8,2%.
Estará a instituição Escola seriamente sensibilizada para a missão que lhe foi atribuída? A avaliar pelos valores
atrás mencionados não parece haver uma particular predisposição para participar em iniciativas de cariz
facultativo ao que acresce a inexistência de uma coincidência direta entre os maiores valores de participação e as
áreas de maior risco sísmico. Urge pois que a Escola assuma a sua missão vital no educar as crianças para o risco,
nunca descurando o efeito multiplicador que pode daqui advir já que estas conseguem, muito mais eficazmente,
passar a mensagem junto dos respetivos agregados familiares.
Palavras-chave: Referencial de Educação para o Risco, cultura de segurança, escolas.
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A PERCEPÇÃO DE RISCO COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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RESUMO
Na Amazônia a intensa precipitação pluviométrica é um fator importante na dinâmica das inundações, enchentes
e alagamentos, acrescentado ao fator uso da terra, potencializa os desastres e colocam as comunidades locais em
situações de risco. Para os pesquisadores dessa área, a compreensão da noção de risco está relacionada tanto às
ciências naturais quanto às ciências da sociedade e, desse modo, perpassa também pelo campo da educação.
Esta pesquisa foi realizada durante o curso de especialização de professores da educação básica. O objetivo foi
responder às seguintes perguntas: “Como as pessoas identificam e compreendem os riscos ambientais?” e “Qual o
papel da escola na redução da vulnerabilidade?” A pesquisa envolveu 60 professores de três regiões da Amazônia
paraense: a região metropolitana de Belém, região do baixo Amazonas e região do baixo Tocantins. O elemento
comum entre essas regiões é a relação das comunidades com a rica rede de hidrográfica, característica do domínio
morfoclimático amazônico, com destaque para as bacias hidrográficas do Amazonas e do Tocantins.
A metodologia consistiu na elaboração de um questionário que instrumentalizou o professor para compreensão
da percepção de sua comunidade sobre os riscos ambientais. O questionário foi estruturado em quatro
partes: 1.contexto local/regional; 2.perfil do entrevistado; 3.fenômenos observados; 4.identificação do risco.
Posteriormente, os professores decidiram sobre a escolha dos entrevistados, considerando os critérios de a faixa
etária, sexo, tempo de moradia no local, relação com a escola.
Os resultados foram organizados de acordo com as regiões pesquisadas: na região metropolitana de Belém, os
alagamentos formam o principal problema apontado. A ele foi associado o intenso período chuvas e a falta
de gestão pública sobre a cidade. Na região do baixo Tocantins, as inundações foram percebidas como mais
intensas. Foram incluídas por esse grupo, as erosões do solo, como fenômeno relacionado ao desmatamento
provocado pela atividade monocultora de dendê. Na região do baixo Amazonas, em princípio, as comunidades
perceberam a oscilação dos longos episódios de inundações, alternando com estiagens mais prolongadas. No
entanto, não foram compreendidas como fenômenos atmosféricos de escala regional/zonal. O desmatamento
foi mencionado como fator de mudança climática local e justificado pela ação de madeireiras e mineradoras
atuantes na região. Por último, os professores concluíram em suas análises que a educação ambiental é um
instrumento importante na redução da vulnerabilidade das comunidades ribeirinhas e que deve ser pensada e
preparada de acordo com os diferentes contextos regionais da Amazônia.
Palavras-chave: Amazônia, riscos ambientais ensino, educação ambiental.
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ABORDAR OS RISCOS SOCIAIS EM GEOGRAFIA.
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RESUMO
Abordar a temática dos riscos sociais na disciplina de geografia do ensino básico, trata-se, mais de um imperativo
curricular, de uma necessidade premente, faces às exigências contextuais, nomeadamente ao fenómeno associado
ao intenso fluxo de refugiados que, nos últimos meses, se tem dirigido a vários países europeus. A diversidade
de notícias vinculadas pela comunicação social, assim como a difusão de informações pouco credíveis nas redes
sociais, tem lançado o debate na opinião pública, nem sempre da forma mais correta e completa. Urge, portanto,
um debate esclarecido sobre a matéria, em que o quadro científico e empírico em torno das questões migratórias,
possa ser dado a conhecer aos cidadãos.
Nesse sentido, a escola em geral e a disciplina de geografia em particular, podem e devem socorrer-se do
enquadramento concetual, teórico e metodológico dos “riscos sociais”, para dar a conhecer a dinâmica socioterritorial em torno do fenómeno explicitado. Por isso, esta comunicação tem dois objetivos principais: o
primeiro, de caráter teórico, é o de refletir sobre a posição dos riscos sociais no programa de geografia do ensino
básico; o segundo, de caráter prático, é o de propor uma atividade de ensino-aprendizagem para alunos do
ensino básico, onde o tema dos riscos sociais associados às migrações, possa ser trabalhado.
Por isso esta comunicação terá dois momentos, ou seja, uma parte dedicada à discussão teórico-concetual, onde
será discutida a questão da abordagem dos riscos em contexto académico geográfico. Uma outra parte será
dedicada à aplicação teorética, isto é, a conceção de um modelo de abordagem didática dos riscos antropossociais
migratórios em ambiente escolar. Será tomado em conta um estudo de caso de uma atividade letiva, organizada
pelo professor de geografia e pelos alunos de uma escola básica, onde será discutida a conceção da mesma, a
dinâmica do decurso e as conclusões geradas. Para isso, em termos metodológicos, recorrer-se-á à observação
direta sistémica, da conceção e aplicação de uma grelha de registo, a qual será utilizada em três momentos prédesignados da atividade.
Espera-se, com este estudo, perceber em que medida a concretização de atividades desta natureza, por parte de
alunos destes níveis escolares, pode contribuir para a sensibilização e a mitigação de riscos sociais no âmbito
das migrações.
Palavras-chave: Riscos sociais, metas curriculares, ensino básico.
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RESUMO
A educação constitui uma das mais importantes e poderosas ferramentas na construção de novos conceitos, na
mudança de hábitos e no diálogo intergeracional. Desempenha, por isso, um papel basilar e estruturante na
implementação de mecanismos que conduzem a cidadãos melhor preparados e a sociedades mais resilientes,
contribuindo para a crescente consciencialização do risco e perceção do perigo. A educação para o risco é, hoje,
reconhecida como uma componente da formação da criança e do jovem que importa desenvolver desde os
primeiros anos de vida. A escola tem neste processo um papel fundamental, assumindo-se como interveniente
privilegiado na mobilização da sociedade, proporcionando e promovendo dinâmicas e práticas educativas que
visam, no espetro mais amplo da educação para a cidadania, a adoção de comportamentos de segurança, de
prevenção e gestão adequada do risco.
A reflexão sobre os grandes problemas sociais e ambientais que hoje afetam a humanidade, aliada a um
processo de ensino que estimule os alunos a formular perguntas e a estabelecer conjeturas e hipóteses sobre os
mesmos, e que questione criticamente a informação que sobre estes lhe é fornecida, irá certamente promover
o desenvolvimento de um verdadeiro raciocínio geográfico, fundamental à criação de cidadãos responsáveis,
geograficamente competentes. Com efeito, a originalidade do raciocínio geográfico reside nos exercícios de
conceptualização e confronto dos problemas a várias escalas, preparando os alunos para melhor “saberem pensar
o espaço” e de forma consciente poderem “agir no meio em que vivem”.
No presente estudo pretende-se aferir as perceções que os alunos do 9º ano de escolaridade têm dos conceitos
fundamentais associados à ciência do Risco (tais como risco, perigo, crise, catástrofe, suscetibilidade e
vulnerabilidade) e avaliar a respetiva capacidade em identificar e classificar os riscos naturais e mistos mais
susceptíveis de se manifestarem, tanto a nível nacional como à escala do município de residência dos discentes.
Para o efeito, procedeu-se à aplicação de um inquérito por questionário antes do tema ser lecionado no âmbito
da disciplina de Geografia, no 9.º ano de escolaridade, cujos conteúdos se integram no Domínio “Riscos,
Ambiente e Sociedade”. A área geográfica de aplicação dos questionários incluiu escolas de vários municípios da
Área Metropolitana do Porto, a qual assinala grande heterogeneidade em termos de manifestação espacial dos
riscos identificados. Serão apresentados e discutidos os resultados preliminares obtidos através deste recurso.
Palavras-chave: Educação, riscos naturais e mistos, perceção de conceitos, alunos de 9.º ano, Área Metropolitana
do Porto, Portugal.
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RESUMO
Vivemos, na atualidade, numa sociedade sistematicamente confrontada com notícias sobre a manifestação
do risco, desde riscos naturais aos que resultam diretamente da ação humana, sendo certo que se interligam
fortemente. As ameaças ao ambiente e à saúde, os perigos de confronto militar, a crise económica e
financeira, a falta de segurança e a generalização de epidemias à escala mundial têm tornado ‘o risco’ um
dos grandes paradigmas da sociedade moderna. Todas estas ameaças contribuíram para a emergência de
uma ‘sociedade de risco’.
A educação para o risco é, hoje, reconhecida como uma componente da formação da criança e do jovem que
importa desenvolver desde os primeiros anos de vida. A escola tem neste processo um papel fundamental,
assumindo-se como interveniente privilegiado na mobilização da sociedade, proporcionando e promovendo
dinâmicas e práticas educativas que visam, no espetro mais amplo da educação para a cidadania, a adoção de
comportamentos de segurança, de prevenção e gestão adequada do risco (Educação para o Risco, DGE).
As Metas Curriculares de Geografia, no 9.º ano de escolaridade, no domínio “Riscos, Ambiente e Sociedade”
apresentam como primeiro objetivo geral, definido para este nível etário, a compreensão/explicitação de um
conjunto de conceitos relacionados com a teoria do risco, enfatizando a necessidade de distinguir noções
como perigosidade, suscetibilidade, vulnerabilidade, risco e catástrofe. Outro dos descritores enunciados é a
identificação de diferentes riscos quanto às suas causas (naturais, antrópicos e mistos).
Com o presente trabalho pretende-se aferir, com base nos vários manuais escolares disponíveis do 9º ano de
escolaridade, o rigor científico e a clareza apresentada na explicitação dos conceitos associados à teoria do risco,
os quais tem implicações no processo de ensino/aprendizagem e na aquisição de conhecimentos, atitudes e
comportamentos adequados quando ocorre a plena manifestação do risco.
Palavras-chave: Risco e catástrofe, conceitos, manuais escolares, metas curriculares de Geografia 9.º ano de
escolaridade, Portugal.
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A GEOPGRAFIA ESCOLAR E A EDUCAÇÃO PARA O RISCO:
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RESUMO
A Educação para o Risco é um tema relativamente recente. Abordado sobre diferentes perspectivas podemos
destacar a segurança na saúde e no trabalho na redução do risco relativamente a catástrofes naturais, a prevenção
de incêndios e até, em alguns casos, o rebentamento de minas antipessoais.
Diferentes programas internacionais têm vindo a ser desenvolvidos ao nível da Segurança e ao nível da Redução
do Risco. A informação é fornecida através de programas de educação sobre o risco, fundamentalmente através
dos sistemas de ensino, tendo como principal alvo as Escolas. Permitir que as populações em risco passem a gerir
os riscos que podem ocorrer no seu dia a dia e ao longo da sua vida, com o fim de ajudar a reduzir o número de
vítimas, é um dos objetivos fundamentais da Educação para o risco.
A gestão dos riscos é uma das tarefas das entidades governamentais. Em Portugal, o RERisco, Referencial de
Educação para o Risco, propõem-se contribuir para a concretização da Educação para o Risco, no quadro da
Educação para a Cidadania. Através da sua dimensão transversal, pretende-se desenvolver projetos e iniciativas
que contribuam para a formação pessoal e social dos alunos da Educação Pré Escolar, do Ensino Básico e do
Ensino Secundário. Nas Escolas é pois possível desenvolverem-se projetos, na oferta de formação curricular
complementar, no Ensino Básico, promovendo a Educação para o Risco.
Esta não é, contudo, a única forma de promover a Educação para o Risco nas escolas portuguesas. Referimonos ao contributo das disciplinas curriculares em vigor, tais como a Geografia, Ciências Naturais e Ciências
Físico- Químicas.
Neste texto vamos reportar-nos à disciplina de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico. Pretendemos dar a
conhecer as inter-relações possíveis entre o Projeto RERisco e as Orientações Curriculares de Geografia e as
Metas Curriculares da mesma disciplina no 3º Ensino Básico. Pretendemos dar a conhecer como a disciplina de
Geografia e o seu ensino pode contribuir para a Educação do Risco. Se bem que as atuais Metas Curriculares do
Ensino Básico se debrucem mais sobre os saberes cognitivos que envolvem os Riscos Naturais, os Riscos Mistos
e a Proteção, controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável, a sua articulação com o RERisco,
pode permitir uma interpretação por parte dos professores, dos dois programas permitindo uma Educação para
o Risco e uma Educação Geográfica, formado cidadão do século XXI.
Palavras-chave: Geografia, orientações curriculares de geografia, educação para o risco.
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RESUMO
O trabalho discute a importância do tema risco ambiental no Ensino de Geografia, a partir da releitura de
experiências, no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, com os componentes físico-naturais do espaço em
paralelo às discussões sobre ambiente e espaço urbano, com professores e alunos da Educação Básica dos Estados
de Minas Gerais e Goiás.
A releitura acontece fundamentada no entendimento de risco ambiental, na importância da educação geográfica
para a formação cidadã e no papel que o Ensino de Geografia desempenha na escola básica, no século XXI.
A ideia de risco ambiental apresentada dialoga com as concepções de diferentes autores. Alguns, o consideram
como aquele que contém os demais riscos como o social, natural, tecnológico, entre outros, fundamentados
no conceito de ambiente. Outros o compreendem a partir da concepção de gênese do desastre e do tipo de
processos envolvidos, decorrentes da ação e das práticas humanas que interferem nas condições dos elementos
físico-naturais do espaço.
Amparado nessas concepções destacamos que a abordagem dos componentes físico-naturais no Ensino de
Geografia deve valorizar a compreensão desses elementos a partir da relação Sociedade/Natureza, na qual
a paisagem “natural” é compreendida a partir das dimensões de sua origem e de sua apropriação social,
constituindo, portanto, dimensões onde atividades econômicas, políticas, culturais e sociais são produzidas.
O Ensino de Geografia, quando fundado em conteúdos e abordagens didático-pedagógicas críticas, possibilitam
aos alunos apreenderem a realidade a partir de suas leituras de mundo, à luz da perspectiva social e histórica; e,
compreenderem, portanto, o tema risco ambiental, por meio de discussões que contemplem a vulnerabilidade
de populações, diante de diversos processos envolvidos. As dinâmicas que envolvem os componentes físiconaturais do espaço, a forma como a sociedade está organizada e em interação com estes, são condicionantes
geradores de crises e de eventos desastrosos.
Com base nesse fundamento, na defesa de que alunos e professores são sujeitos do processo de ensino e
aprendizagem, da importância da abordagem do cotidiano e do conhecimento prévio para a formação de
conceitos, foram realizadas práticas de ensino no contexto de pesquisa e extensão com jovens e professores
de Geografia de dois estados brasileiros – Minas Gerais e Goiânia. É a partir dessas discussões que se discuti
o tema risco ambiental, aproximando os principais sujeitos do processo de ensino e aprendizagem - aluno e
professor - da compreensão da vulnerabilidade de cada indivíduo, da população e de si próprio em relação aos
riscos ambientais.
Palavras-chave: Risco ambiental, componentes físico-naturais, ensino de geografia.
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SAFETY OF DAMS: A QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RISKS ANALYSIS

Flavio Augusto Settimi Sohler
Management of Research, Services and Technological Innovation
GST.E – Eletrobras Furnas (Brazil)
fsohler@gmail.com
Jose Roberto Ribas
Federal University of Rio de Janeiro (Brazil)
ribas@poli.ufrj.br
ABSTRACT
Dams are critical and essential elements in any infrastructure and, in front of accidents occurred in many
countries, it is extremely important to know the risk of these structures. Inserted in this context, it was found
in the technical literature, methods and tools capable of measuring the exposure value by means of indicators.
In the study, the highlights were 12 methods of qualitative, semiquantitative and quantitative risk analysis,
representing an overview of risk analysis methods available in the literature with potential use in dams, that it
has been done into electronic spreadsheets.
The case study is performed on a sample of concrete dam and earth/rockfill built and operated by Eletrobras
Furnas Company, supported by documentary research, projects, field inspections and interviews with experts.
After applying the methods and the analysis thereof, has been prepared the Eletrobras Furnas dam risk analysis
method which is characterized by adapting the criteria analyzed to the reality of the company’s dams and it was
also performed the portfolio risk analysis of 18 dams. In spite of the variety and subjectivity of qualitative and
semiquantitative methods, the results show that they tend to converge on the analysis of dam based on risk.
The application methodology demonstrates the feasibility assessment stage, covering the preliminary analysis for
portfolio dams, followed by formal and individual risk analyzes for the most critical structures.
These results confirm the applicability of risk analysis techniques, contributing to the consolidation of this tool
as fundamental in the dam safety.
Keywords: Methods, tools, risk analysis, dam safety.
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ABSTRACT
The study of climate variability in Portugal, together with their extremes, is often restricted by the lack of high
resolution gridded datasets at daily timescales and available over suitably long time periods (at least 30 years,
bestowing the recommendations of the World Meteorological Organization). Two daily datasets at a relatively
coarse grid resolution (20–25 km) are presently available over mainland Portugal, which is an important
shortcoming for many climate research studies and applications of climatology to hydrology. The complex
orography, the distance to the coastline and the gradients between the climatological Azores high and the
subpolar North Atlantic low pressure systems, amongst other drivers, determine the strong spatial gradients in
both precipitation and temperature fields, thus highlight the need for developing very high resolution datasets
for regional-to-local scale assessments (e.g. at a river basin scale).
To surpass this limitation, new very high resolution gridded datasets (~1 km) of daily precipitation (1950–2003)
and of daily minimum, maximum and mean air temperatures (1950–2015) were developed over Portugal. Daily
precipitation is downscaled by ordinary kriging from a coarser gridded dataset (~20 km). Daily temperatures
are downscaled from gridded temperatures (~25 km), but following a pattern downscaling methodology. The
corresponding baseline patterns are estimated using multivariate linear regressions (exploratory variables: elevation,
latitude and distance to coastline), followed by a kriging of biases from the climatic normals at 36 weather stations.
The application of hydrologic models to a given watershed usually relies on few weather stations, which are
often sparsely distributed and cannot fully characterize the climate conditions and gradients within that
watershed. Thus, evaluating risk assessments in watersheds characterized by complex orography and strong
climatic gradients, high resolution data of temperature and precipitation is strongly recommended, especially
when evaluating daily or sub-daily data.
A target watershed, with complex terrain and strong spatial variability in climate parameters, is selected: Corgo
River (northern Portugal). The performances of the Hydrological Simulation Program – FORTRAN model
driven by either a single weather station or the new gridded datasets are compared. The results clearly hint at an
improved model efficiency when using our dataset (efficiency coefficient at daily timescale: 0.34 for the singlestation run and 0.64 for the multi-point run). A good performance was also found in reproducing specific flash
flood events, previously identified.
Although the advantage of using these new climatic datasets for hydrologic modeling in Portugal is demonstrated
herein, they can be applied to other areas of research, such as ecology, agriculture and forestry, contributing to
more accurate decision support systems to assist decision-makers and stakeholders.
Keywords: Statistical downscaling, high-resolution climatic data, distributed hydrologic model, HSPF,
Corgo River.
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ABSTRACT
Given the recurrence of the slope instability processes affecting households, communication infrastructures and
other human activity spaces in Gipuzkoa, the present study has the goal of carrying out an inventory of those
mass movements that have been reported in newspapers between 2006 and 2015, as well as their localization
and characterization considering the lithology, land use, slope and damage type. The next objective is the
characterization of the precipitation events occurred during the same period for different rain gauges of the
Basque Meteorological Service in Gipuzkoa. And the third objective is to detect qualitative relations between
the inventoried instabilities and the mentioned rainfall events while a landslide responsible precipitation
threshold is presented.
Gipuzkoa is a 1,980 km² territory predominantly covered by forest (63 %) and meadow (19 %). Its artificial
surface, although limited (7 %), is concentrated in the bottom of the valleys. The high slopes that characterize
this area (55 % of its surface presents a slope greater than 30 %) highly affects this site and it is conditioning its
expansion like in transport network design and location. Moreover, the big amount of precipitation (1,597 mm
of annual mean precipitation) is the prime triggering factor in terrain instabilities.
In order to achieve the above mentioned objectives, first a news paper review has been carried out where the
spatial and temporal location information has been reported while thematic cartography has been used for the
characterization of the inventoried mass movements. In addition, by means of the “algorithm for the objective
reconstruction of rainfall events responsible for landslides (AR3.1)” developed by the Istituto di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica of Perugia, the analysis and characterization of the rainfall events occurred in the same
period has been done. And then, the relation between the inventoried instabilities and the mentioned rainfall
events has been qualitatively analysed while a landslide responsible precipitation threshold have been presented.
The treatment of this information has permeated to define for the current instability inventory, which are the
lithology, land use and slope types related with terrain instabilities. Furthermore, they have been recognized
the most recurrent rainfall event typologies for Gipuzkoa and their features in terms of quantity, intensity
and duration. Finally, it has been noticed a notable correlation between the occurrence of landslides and
a certain type of rainfall, and this relation have been generalized in a landslides responsible precipitation
threshold for Gipuzkoa.
Keywords: Bibliographic inventory, landslides, rainfall conditions, precipitation threshold, AR3.1 software,
Gipuzkoa province.
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ABSTRACT
During the past decades, in the northern Morocco, several natural disasters were the origin of material damage
and significant deficits in terms of economic, social and environmental deficiencies. These events have required
significant budgets to rebuild and to be repaired to protect risk areas.
The bank erosion hazards in the northern basins have exposed several weaknesses related to the vulnerability
of the natural environment and basic infrastructure, as well as technical and organizational risk management
weaknesses.
The occurrence of a major event is often an opportunity for government authorities to consider projects /
actions to upgrade damaged or protective infrastructure. The major observation noted in the definition of the
national strategy indicates that the focus has been done just on emergency management when they arise rather
than on the prevention of risks before the disaster and that no policy in this area is integrated into the selected
development programs, even the budgets in place do not provide the necessary means for disaster risk reduction
The paper proposes to examine the spatiotemporal evolution in northern Morocco through the representative
case from Ouerrha basin to assess the extent of the natural risks, developmental failures and to suggest some
protective measures.
Keywords: Natural risks, Ouerrha watershed, northern Morocco.
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ABSTRACT
In the EU, the use of holistic multi-hazard risk assessment as a basis for Disaster Risk Management (DRM)
strategies is on the rise. The EU requires national governments to perform a multi-hazard National Disaster
Risk Assessment. Also regional and local governments level try to integrate sectoral risk assessments – from
floods to disruption of critical infrastructures, from social unrest to pandemic zoonosis, from extreme weather
to industrial accidents – into a holistic approach to inform DRM and resilience policies. However, the
interconnection of this all hazard approach with existing sectoral safety regulations, environmental protection
policy and spatial planning processes remains a daunting quest, especially for sub-national governments with
their limited resources.
Since 2010, local and regional governments from nine different countries -the Netherlands, Portugal (Aveiro and
Mirandela), Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Greece, Italy, Moldova and Norway - are cooperating
in three consecutive EU-funded projects. The aim of the first project - MiSRaR (Mitigation of Spatial Relevant
Risks in European Regions and Towns) - was to exchange knowledge on spatial risk mitigation, including
methods for risk assessment, capability planning and stakeholder involvement. The shared insights have been
compiled into the practical, non-technical MiSRaR handbook, aimed to help local governments to develop risk
management processes. In the second project - PRISMA (Promoting Risk Management and Assessment) - the
lessons of MiSRaR have been simultaneously tested on local cases for external safety, urban fire safety and wild
fires, whilst the international project partners were learning from each other’s experiences. In the third project
– CRISMAS (Community for Risk Management and Assessment) – the lessons from the previous two projects
are being used to develop the local risk management practice outside the EU: in Bosnia and Herzegovina,
Moldova and Norway.
The main aim of this presentation is to share the practical lessons learnt of the eleven local governments. These
lessons cover a wide range of subjects, including coordination and stakeholder involvement, all-hazard risk
identification, the use of different risk analysis methodologies, political risk evaluation and implementation of
local DRM policies.
Keywords: Risk management, multi-hazard risk assessment, prevention, sustainable development.
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ABSTRACT
Spatial and land use planning instruments contain the most fundamental opportunities for prevention. To
strengthen the relation between local spatial planning and local Disaster Risk Management (DRM), the
EU projects of MiSRaR (Mitigation of Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns), PRISMA
(Promoting Risk Management and Assessment) and CRISMAS (Community for Risk Management and
Assessment) aim at the exchange of knowledge and experience between local governments.
The confrontation of ‘risk managers’ from the emergency services and civil protection with spatial planners
shows fundamental differences in their basic paradigms. They might use the same words, but with different
meanings. Their political story telling is fundamentally different, with the one talking in terms of ‘threats’
and the other in ‘opportunities’. Also their time horizons for planning might differ. As ‘it takes two to tango’,
the challenge is to find a shared rhythm for their dance. This requires a basic logic for cooperation, as well as
practical instruments to enable the inclusion of risk concerns in spatial planning and vice versa the inclusion of
the spatial aspects in risk management. In the MiSRaR project, the partners have defined the basic logic of the
so-called RISCE approach:
•

Risk assessment: insight in risks is the starting point for successful mitigation;

•

Integral: only when all effects and all vulnerabilities are taken into account a meaningful mitigation
strategy can be designed. A successful strategy includes measures in all aspects of the DRM cycle;

•

Structural: mitigation is a continuous process, which has to be embedded in the relevant organizations;

•

Cooperation: all relevant government agencies, civil society, industries and inhabitants need to cooperate;

•

Early: risks can be most effectively mitigated if safety is considered in spatial development as early as possible.

In the CRISMAS project, the city of Stavanger has shown how spatial planning can benefit from practical
instruments that fit with the language of spatial planners. The transformation of multi-hazard risk concerns
into practical principles and checklists, has resulted in a paradigm shift for the spatial planner. Instead of
perceiving risk as something ‘difficult’, they ask for more and more risk information to inform balanced
development decisions.
Keywords: Risk management, multi-hazard risk assessment, prevention, sustainable development.
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ABSTRACT
Multi-hazard risk assessment and its inclusion in spatial planning are challenging for many local governments
within the EU, for sure. However, local governments in developing countries have to face this challenge in more
difficult circumstances, with limited local resources and in many cases limited national assistance. The District
Council of Ungheni is the very first local government in Moldova to participate in an EU project to strengthen
Disaster Risk Management (DRM) and brings a whole new experience to the EU partners of the CRISMAS
(Community for Risk Management and Assessment) project.
The region of Ungheni faces significant risk levels, from both intensive risks (low likelihood-high impact) and
the cumulation of extensive risks (high likelihood-low impact). The risks include major natural hazards, like
floods, hail storms, drought, earthquakes and landslides, as well as man-made risks of transport of hazardous
substances and unexploded WWII ammunitions. The city of Ungheni (regional capital) already has gained
experience on DRM in a cooperation project with the United Nations Development Programme (UNDP), but
there is a need to broaden this experience to the whole region, including its (vulnerable) rural areas.
The lack of resources sheds another light on the challenges that local governments are facing anyway. Ungheni
is coping with these limitations by very intensive stakeholder cooperation. The involvement and commitment
of entities to exchange their information and knowledge is stronger than in many cases across the EU. The
cornerstone of this commitment is a strong political leadership, that embraces the importance of Disaster
Risk Management as a fundamental value for the local society. Another specific need is the close involvement
of the population itself. As the government and emergency services has limited capacities for quick response
on a large scale, there is a bigger need for self-reliance and community resilience. This requires a large effort
in risk education. To this end, there is a high involvement of the civil society and NGO’s. Furthermore, there
is a specific need to closely tie local DRM strategies to Sustainable Development Goals, as disaster losses can
seriously impede sustainable development. This means that strategic DRM goals have to relate to the protection
of development or even the active stimulation of it, rather than protecting the existing societal assets, as is
mostly the practice in EU Member States. To find win-win between safety and development, a whole different
mindset is needed.
Keywords: Risk management, multi-hazard risk assessment, prevention, sustainable development.
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RESUMEN
Las inundaciones son el peligro que más pérdidas económicas ocasiona a nivel mundial. En España, de acuerdo
a lo datos del Consorcio de Compensación de Seguros ocupa también esa posición en importancia. Entre 1995
y 2014 los excesos de agua generaron unas pérdidas de 3,5 miles de millones de euros y 311 personas fallecidas.
De acuerdo a la bibliografía reciente en materia de vulnerabilidad social a este tipo de peligro, en
ocasiones, esa población afectada presenta desigualdades socioeconómicas con la no afectada que revelan
condicionamientos en los procesos de ocupación. El objetivo del presente trabajo es, por tanto, evidenciar
la posible disparidad económica que pueda existir entre aquellos sectores de la población expuestos y no
expuesto al peligro de inundación.
El área de estudio elegida corresponde a los municipios del litoral de la Región de Murcia y de la Comunidad
Valenciana. Se trata de un ámbito geográfico donde se combinan los mayores crecimientos urbanos y frecuencia
de inundaciones en España durante las últimas décadas.
Para alcanzar el objetivo señalado se emplearon dos tipos de información. De un lado los datos de carácter
social o referentes a la vulnerabilidad representados por indicadores de tipo económico como el ingreso medio
mensual contenidos en la base de datos Habits® del AIS Group al mayor nivel de desglose espacial, la sección
censal. Por su parte, en lo que se refiere al peligro y el grado de exposición se ha determinado mediante la
superposición de datos del catastro de urbana junto con la cartografía de zonas inundables para periodos de
retorno de 50 y 100 años del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Las secciones censales han
sido clasificadas atendiendo a su inundabilidad, en función de si contienen alguna parcela catastral susceptible
de ser anegada por el agua.
Finalmente, se han analizado las diferencias existentes entre ambos grupos de secciones (inundables y no
inundables) mediante el test U de Mann Whitney, para ambos periodos de retorno, y en ambos casos se
ha encontrado una diferencia estadísticamente significativa (p-valor < 0,05). Utilizando esta misma prueba
estadística también se ha demostrado que no existe tal diferencia al comparar entre sí los grupos expuestos de
uno y otro periodo de retorno.
Palabras clave: Inundación, España, vulnerabilidad, desigualdad, socioeconómica.
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RESUMO
Este trabalho explora a aplicabilidade da análise estatística de parâmetros descritivos do território na compreensão
do risco de cheias e inundações, bem como no suporte à adoção de medidas e estratégias para a gestão eficiente.
Para este exercício selecionaram-se as bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis.
Definiram-se três objetivos de investigação específicos: a análise de impactos de cheias e inundações, ocorridos
no período 1930-2010; a análise das relações entre os padrões de impacto e os contextos territoriais; e a
inferência de estratégias de gestão do risco através da análise de lógica fuzzy.
A análise estatística recorre a duas bases de dados cuja informação se relaciona com a gestão do risco:
uma base de dados de impactos construída pelo projeto DISASTER; uma base de dados de variáveis
socioeconómicas e biofísicas que definem o contexto territorial das bacias hidrográficas, extraídas do Plano
de Gestão de Região Hidrográfica.
Considerando a distinção de impactos entre aqueles que tem unicamente perdas materiais associadas e aqueles
que têm perdas sociais e humanas, conclui-se que as três bacias diferem substancialmente, o que é demonstrado
nomeadamente pelas curvas F-N e pelos valores do intervalo médio de recorrência histórica.
A análise cruzada dos impactos com as características territoriais parece indiciar que os fatores socioeconómicos
assumem um papel mais explicativo dos impactos do que os contextos biofísicos.
Numa segunda fase da análise, construíram-se dois sistemas de inferência fuzzy, que representam dois critérios
de tomada de decisão: tempo (para agir), que define a urgência em atuar ao nível da gestão do risco; elementos
expostos e recursos para a emergência. Os resultados indicam diferentes posicionamentos das bacias nos
critérios definidos, verificando-se similaridade entre as bacias dos rios Vouga e Lis, por oposição ao à bacia do
rio Mondego.
Em face da análise realizada apresentam-se prioridades de gestão do risco, classificadas segundo uma visão
operacional ou estratégica, “hard” ou “soft”. Para a bacia do rio Mondego, os sistemas de inferência fuzzy
identificam a prioridade no aviso prévio e na comunicação/informação. Para as bacias hidrográficas dos rios
Lis e Vouga resulta uma prioridade menos operacional, combinando a mitigação estrutural e o ordenamento
do território.
Tendo em conta a implementação em Portugal da Diretiva Inundações, a análise e caracterização do risco
a efetuar nos planos de gestão de riscos de inundação pode beneficiar da integração e desenvolvimento da
metodologia apresentada, enquadrando toda a ação em modelos de governação do risco.
Palavras-chave: Cheias e inundações, impactos, contexto territorial, análise fuzzy, gestão do risco.
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RESUMO
Ao longo dos últimos vinte anos, o número de eventos de inundações tem aumentado significativamente. Para
cada região hidrográfica de Portugal Continental, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) fez uma avaliação
preliminar dos riscos de inundações, que permitiu a identificação das zonas com riscos potenciais significativos
de inundações, designadas por Zonas Críticas (ZC). As cartas de risco de inundações foram produzidas com
base nas cartas de perigo de inundação, para três cenários de probabilidade de ocorrência e na identificação
e classificação do conjunto de elementos expostos nas zonas de perigo (DL n.º 115/2010). Esta avaliação do
risco de inundação não incluiu a vulnerabilidade, sendo que nos Planos de Gestão dos Riscos de Inundações
(PGRI), em elaboração, a APA considerou necessário avaliar a “vulnerabilidade e susceptibilidade da sociedade
face às inundações”.
Neste estudo foi avaliada a vulnerabilidade à inundação nas ZC, sendo a vulnerabilidade entendida como tendo
um caráter multidimensional, e representando três componentes (exposição, susceptibilidade e capacidade de
adaptação ou resiliência). Essa avaliação é feita através do Flood Vulnerability Index (FloodVI), usando a Análise
de Componentes Principais (ACP) e a Análise de Cluster (AC). As variáveis utilizadas na representação da
vulnerabilidade à inundação foram obtidas através dos dados dos Censos 2011, ao nível da subsecção estatística.
A selecção destas variáveis foi baseada na literatura e no conhecimento físico do processo.
O FloodVI é um contributo importante para a elaboração de cartas de risco de inundação (perigo x
vulnerabilidade) e para atingir os objectivos estabelecidos nos PGRI. É também útil como ferramenta de apoio
à decisão na gestão do risco de inundação porque expressa numa métrica quantitativa a complexidade multidimensional da vulnerabilidade, possibilitando a análise da distribuição espacial da vulnerabilidade à inundação.
Palavras-chave: Análise cluster, Análise Componentes Principais, FloodVI, inundações, vulnerabilidade.
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RESUMO
A intensificação dos processos de urbanização aliado ao incremento populacional e a ocupação desordenada
do espaço urbano promovem impactos ao sistema natural, desencadeando conflitos ambientais e situações de
desequilíbrio entre meio natural e a ocupação humana, principalmente no que tange a ocupação inadequada de
Áreas de Preservação Permanente (APP). As APPs, regulamentadas pelo Código Florestal brasileiro, possuem
uso restrito, cabendo ao Poder Público assegurar sua manutenção e segurança.
A legislação ambiental vigente sobre a restrição de ocupação das APPs é, frequentemente, comprometida e
negligenciada pelas populações locais, no que respeita à construção de moradias em áreas ribeirinhas inundáveis
e encostas declivosas. Em casos específicos, pode-se ter a presença de incompatibilidade legal associada ao risco
geomorfológico entendido, em processos erosivos, movimentos de massa e processos associados às redes de
drenagem, como as inundações e erosão de margens
Com base nesse pressuposto, o trabalho possui como objetivo discutir a importancia das APPs na prevenção
ao risco geomorfológico, por meio do estudo de caso da microbacia hidrográfica Chácara das Flores, em Santa
Maria/RS/Brasil. Para isso, desenvolveu-se um mapa de incompatibilidade legal da microbacia hidrográfica
Chácara das Flores, estabelecido com base no Código Florestal, Lei nº 12.651/2012.
As áreas naturalmente susceptíveis a risco foram hierarquizadas e estabelecidas considerando a rede de
drenagem, o substrato geológico e as declividades da microbacia, permitindo a elaboração do respetivo mapa
das áreas de risco geomorfológico da microbacia hidrográfica Chácara das Flores. Posteriormente foram
combinados o mapa das áreas de Incompatibilidade Legal com o mapa das áreas de risco geomorfológico,
que iremos apresentar e discutir.
Com este trabalho foi possível concluir que as áreas de Incompatibilidade Legal estão sobrepostas às áreas de risco
geomorfológico, no caso da microbacia estudada, a relação encontrada foi de 81% das áreas de risco coincidindo
com as áreas incompatíveis. Por meio da análise da microbacia Chácara das Flores é possível estabelecer mais um
argumento na busca pela real efetivação da legislação ambiental no que tange a restrição de ocupação das APPs,
pois, essas áreas se ocupadas podem confluir em situações de riscos para a população.
Palavras-chave: Áreas de Preservação Permanente, incompatibilidade legal, risco geomorfológico, Santa Maria.
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RESUMO
O Plano de Ação de Emergência (PAE), desenvolvido pelo empreendedor que tem a concessão de exploração da
barragem, é parte integrante do Plano de Segurança de Barragens instituído pela Lei Federal 12.334 de 2010, com
o ojetivo de tornar essas estruturas mais seguras para as populações de jusante afetadas pelo empreendimento.
Essa ferramenta constitui-se importante mecanismo para a posterior elaboração do Plano de Contingência pelos
órgão de Defesa e Segurança Civil. Neste trabalho, serão abordados aspectos desta importante conexão entre os
planos no Brasil.
Dado o número significativo de barragens no Brasil de valor estratégico para o atendimento à demanda de
água, seja para geração de energia, abastecimento humano, dessedentação animal, controle de cheias e produção
de alimentos, a União promulgou, através da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, a Política Nacional
de Segurança de Barragens (PNSB). Em seguida, em 2012, foi publicada a Lei nº 12.608 que instituiu a
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), autorizando a criação do sistema de informações
e monitoramento de desastres. Ambas as leis, buscam contribuir para a redução de desastres relacionados a
rupturas de barragens, auxiliando na criação de uma nova cultura de segurança, abrangendo as fases de projeto,
execução e acompanhamento da operação, com a elaboração de relatórios de segurança e planos de ação
de emergência para municiar a Defesa Civil de elementos que permitam a sua preparação e das populações
habitantes dos vales a jusante das barragens nos casos de rupturas.
A Lei 12.334 vem sendo regulamentada pelos órgão fiscalizadores desde então, para dar suporte tanto ao Plano
de Ação de Emergência, obrigação do empreendedor, como o Plano de Contingência, obrigação das Defesas
Civis Municipais (COMPDEC – Coordenação Municipal de Prodeção e Defesa Civil), que devem ser baseados
nos PAE’s desenvolvidos pelo empreendedor.
Neste contexto, há que se ter uma estreita colaboração entre os técnicos responsáveis pelo PAE e os técnicos de
Defesa Civil que irão elaborar o Plano de Contingência da Barragem (PCB) de forma a que se convirja para
o melhor plano de contingência possível que, na hipótese de um desastre real, irá possibilitar efetivamente o
salvamento de vidas humanas.
Este trabalho versa sobre a importância do Plano de Ação de Emergência como ferramenta para fiscalização e
acompanhamento das condições estruturais durante a operação das barragens do setor elétrico brasileiro, cujo
órgão fiscalizador é a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e preparação para a hipótese da ocorrência
de ruptura, tendo por objetivo promover a integração das equipes técnicas do empreendimento com as equipes
de Proteção e Defesa Civil, responsáveis pelos Planos de Contingência, bem como as populações assentadas
nos vales de jusante da barragem, de forma a promover a redução de riscos, minimizando as vulnerabilidades e
promovendo condições de resiliência da população de jusante.
Palavras-chave: Barragem, ruptura, Plano de Ação de Emergência, Plano de Contingência, Defesa Civil.
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RESUMO
Um desastre pode nos deixar com uma sensação de “indizível”, pois não encontramos palavras que possam
traduzir as emoções evocadas. Um gesto talvez transcenda o limite das palavras. E também uma imagem, ou
a sua produção como forma de expressão da dor e dos efeitos das rupturas com o tempo e o espaço. A força
simbólica da arte pode ter a capacidade de tradução das nossas emoções básicas. Quanto à prevenção e mitigação,
o objetivo principal de interlocução com as artes, principalmente, as artes cênicas (o teatro e a dança) e as artes
visuais, é de favorecer a compreensão de acontecimentos inesperados e à formação de atitudes no processo de
retomada da capacidade de solucionar problemas diante de tragédias e catástrofes.
Este trabalho nasce do trabalho de primeiros auxílios psicológicos na maior tragédia climática da história do
Brasil, ocorrida em janeiro de 2011. E segue como pesquisa-ação junto ao Grupo de Psicologia das Emergências
do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas.
Quanto à metodologia, a origem desta perspectiva com as artes, se origina do trabalho com um grupo de
mulheres vítimas da violência doméstica dentro da abordagem do Teatro do Oprimido de Augusto Boal,
particularmente no uso terapêutico do teatro apontado na obra “O Arco-Íris do desejo”. Atualmente, a relação
catástrofes-artes é desenvolvida nas disciplinas de “Arte e Loucura” e de “Psicossociologia das Emergências e Crises
em Ambientes Educativos”. Entende-se assim que, nesta etapa, a pesquisa teórica é aquela que monta e desvenda
quadros teóricos de referência que são contextos essenciais para o pesquisador movimentar-se.
Os resultados obtidos coincidem com as análises feitas em um Congresso no Brasil(2015) sobre “desnaturalização
de desastres” e apontam para a relevância de compreender a arte como dispositivo de superação das fragilidades
humanas, seja as que aparecem como resistência ao enfrentamento dos medos, tão próprios das ações educativas
de prevenção, seja ao nos debruçarmos sobre a produção teórico-prática sobre catástrofes onde percebe-se a
quase ausência de indicadores que contemplem nos ambientes educativos a desnaturalização da catástrofe
através da arte.
Palavras-chave: Artes, prevenção, desnaturalização de catástrofes.
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RESUMO
Para o entendimento das várias componentes da vulnerabilidade é necessário o conhecimento da sua natureza,
causa e elementos que a constituem.
Consideramos que a vulnerabilidade é um fator fundamental na análise do risco, já que expressa o grau de
susceptibilidade e predisposição ao dano de um elemento ou grupo de elementos expostos à manifestação de um
determinado processo perigoso, natural ou tecnológico. Os elementos expostos incluem tanto o contexto social
e material, representado pelas pessoas, pelos seus recursos e serviços (actividades humanas), como os elementos
edificados e infraestruturas.
É num contexto de análise de vulnerabilidade que se pretende fazer um estudo comparativo entre diferentes
territórios de risco à escala municipal: por um lado o município de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel,
com marcadas características físicas de origem vulcânica, determinadas por litologias com a presença de
escoadas lávicas e áreas onde predominam espessas camadas de piroclastos pomíticos de queda, constituídos
essencialmente por cinzas e pedra pomes de dimensão inferior ao bloco; por outro, o município de Leiria, com
características físicas determinadas por litologias areno-argilosas e conglomeráticas, margosas e calcárias, num
contexto que combina processos geodinâmicos fluviais, marinhos, eólicos e cársicos.
A diferença das características físicas, a insularidade de Ponta Delgada e a continentalidade de Leiria, determinam
distintos padrões de distribuição destas populações e, consequentemente, diferente espacialização e graus de
vulnerabilidade (s.l.) a que se encontram expostas.
No presente trabalho faz-se a comparação das metodologias utilizadas para a análise das vulnerabilidades em cada
uma das áreas de estudo, mais concretamente no que respeita à exposição de pessoas e dos bens potencialmente
afetados. Faz o estudo do uso dos solos de ambas as regiões e a vulnerabilidade e impactes nas infraestruturas
críticas de cada um dos concelhos. As metodologias adotadas têm como referência diversos autores internacionais
e nacionais, que desenvolveram estudos estatísticos associados a sistemas de informação geográfica (SIG)
para a representação espacial das vulnerabilidades sociais e ambientais, nomeadamente recorrendo à análise
por componentes principais e à análise fatorial aplicadas à definição de indicadores, considerando diferentes
dimensões como as sociais, económicas e culturais.
Palavras-chave: Vulnerabilidade, processos geodinâmicos, Ponta Delgada, Leiria.
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RESUMO
A Amazónia brasileira compreende um imenso e diverso domínio morfoclimático e fitogeográfico distribuídos
em pouco mais de 5 milhões de km², situada nesta região uma bacia hidrográfica que ocupa cerca de 42% do
território nacional, cujo principal curso de água - o rio Amazonas - nasce no Peru, nas geleiras da cordilheira de
Santa Anna a 5.000 m acima do nível do mar.
A ocupação humana - inicialmente de caçadores e coletores é muito complexa e antiga, data de 12.000 anos,
confirmada por vários sítios arqueológicos - p. ex. com cerâmicas, rupestres, pedras talhadas e sambaquis,
descobertos ainda no século XIX tanto nas várzeas quanto nos sistemas de terra firme, a ter no Museu Emílio
Goeldi - no Pará, a primeira instituição de destaque nos estudos científicos sobre a região. Igualmente em grande
diversidade se assenta a sua cultura, resultante do contingente dos grupos humanos que habitavam essas terras,
anteriormente à chegada dos estrangeiros europeus em fins do século XV.
A exuberância regional, ao tempo da hostilidade dos sistemas naturais, cobertos por: emaranhados canais
hidrográficos, pela floresta heteróclita de diversos gradientes rica em biodiversidade, ou seja, posto no sistema:
rio – várzea – floresta, ao longo dos processos de ocupação, veio condicionar as vivências humanas - a sua
weltanschauung, aos mitos, lendas e encantarias simbólicas, o que imprimi uma estetização teogónica particular
e muito singular.
Enfrentando medos e perigos da floresta e dos rios, o sistema lúdico está impresso na cultura e na Educação
dos grupos sociais, sobretudo, dos que vivem o cotidiano entre idas e vindas em pequenas embarcações pelo
espaço geográfico flutuante das águas, ou mesmo, a caminhar e a trabalhar –“por entre os olhos que espreitam” na
imensidão da floresta, ora da várzea, ora da terra firme – no rural amazónico, a prevenção dos riscos e perigos
impressos na paisagem natural, está condicionada pela educação mítica, dos contos infantis: o Anhangá, o
Curupira, a lenda da Vitória-régia, a Boiúna - repassados de geração em geração. A comunicação pretende fazer
uma abordagem sobre os processos potencialmente perigosos e o imaginário lúdico amazónico, a ter como
metodologia os relatos de experiências de vida e estudo bibliográfico.
Palavras-chave: Riscos, prevenção, mitos, cultura, região Amazónica.
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RESUMO
O Instituto Geofísico da Universidade do Porto (IGUP), nome pelo qual é conhecido desde 1946, foi
inaugurado em 1885 com a designação de Posto Meteorológico e Magnético da Cidade do Porto, tendo como
função a obtenção e registo de dados meteorológicos. Mais tarde passou a estar ligado à investigação em áreas
como a Sismologia, a Geoeletricidade, a Fenologia, a Climatologia e a Meteorologia. Atualmente tem em
funcionamento alguns instrumentos ligados à sismologia, meteorologia e radiação, os quais estão diretamente
ligados à medição de variáveis que intervêm na estimativa do risco sísmico, alertas e riscos meteorológicos e
riscos radiológicos.
De 1963 a 1993, funcionou no IGUP uma estação sísmica integrada numa rede mundial, Worldwide
Standardized Seismographic Network (WWSSN), apoiada financeiramente pelos Estados Unidos da América.
Esta estação fazia parte de uma rede de 125 estações padrão instaladas em diferentes países, com vista conseguir
uma cobertura de eventos sísmicos em todo o globo. Durante o funcionamento desta estação todos os registos
sísmicos em papel eram enviados para os Estados Unidos da América, via a respectiva embaixada.
Esta estação sismológica é constituída por seis sismómetros. O conjunto de sismómetros de longo período, mais
sensíveis às frequências mais baixas, e assim aos eventos sísmicos mais longínquos, está dotado de dois sensores
horizontais (um E-W e outro N-S) e um vertical (Z). O outro conjunto, de curto período é também constituído
por três componentes do mesmo tipo e é sensível aos eventos sísmicos relativamente mais próximos. A unidade
de aquisição incluía um relógio preciso de quartzo, um receptor de rádio para a recepção dos sinais horários,
um controlo de calibração, e um conjunto de baterias para o caso de falha da energia eléctrica. Os registos
eram, originalmente, gravados em papel fotográfico através de aparelhos muito sensíveis de impressão luminosa,
conhecidos por galvanómetros. Apenas em 1988, foi feita uma atualização para papel térmico. Atualmente, a
maior parte dos dados sísmicos são registados de forma digital, o que facilita interpretações mais detalhadas e
mais rápidas dos sinais, utilizando para tal software específico para o efeito.
A análise do acervo de sismogramas desta estação e a busca de eventuais sismos históricos através da
determinação da causa efectuada numa base de dados de eventos nucleares (Nuclear Explosion DataBase),
conduziu à confirmação do local, data e hora e até mesmo a magnitude de alguns eventos nucleares Soviéticos.
Com a crescente importância da garantia do cumprimento do tratado de abolição de testes de armas nucleares,
promovido em sede das Nações Unidas e assinado pela maioria dos países integrantes, a monitorização global
deste tipo de testes, a qual é promovida pelo Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, ganha
uma nova importância no cenário pós-Guerra Fria e enfatiza a importância das estações sísmicas no papel de
monitorização de atividades que violem este tipo de tratados.
Palavras-chave: Sismologia, Testes Nucleares, Worldwide Standardized Seismographic Network.
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RESUMO
São conhecidos os efeitos desastrosos dos ventos ciclónicos sobre os elementos em terra, mas o seu efeito sobre
o oceano tem uma acção complementar no agravamento do risco sobre os litorais. A sobreelevação do nível
do mar provocada pelas baixas pressões conjugada com marés de grande amplitude e com o empolamento das
ondas do mar por acção do vento soprando no sentido das fachadas litorais, pode originar o que se designa por
marés de tempestade que correspondem a situações de perigosidade máxima, como sucedeu em 15 de Fevereiro
de 1941 em Portugal Continental. O ciclone extra-tropical que ocorreu neste dia, do qual apenas os estudiosos
na matéria e os mais velhos que o viveram se lembram, foi, à escala nacional, a pior catástrofe natural do século
passado ocorrida em Portugal Continental. Muitas vezes, estes fenómenos extremos perdem-se na memória
ou dissolvem-se no relativismo nebuloso das análises estatísticas quando deveriam estar sempre presentes na
elaboração de planos de prevenção e tidos como referências absolutas em termos de extremos a ter em conta no
estudo do risco no litoral.
Por ser uma referência excepcional no litoral de Portugal Continental mas com possibilidade de recorrência,
estudou-se os efeitos do fenómeno no comportamento do nível do mar e a perigosidade associada, tendo em
vista contribuir para a consciencialização da sociedade para a recorrência deste tipo de fenómenos extremos com
impactos superlativos.
Para o efeito, recorreu-se a registos maregráficos para analisar o nível do mar e as marés no dia em causa, arquivos
meteorológicos para identificar a situação aerológica causadora, e a relatos em primeira mão ou a notícias da
época tendo em vista avaliar a magnitude do fenómeno, os locais mais sensíveis, e ainda tentar compreender se,
no contexto hidroclimático actual, é admissível a possibilidade de ocorrências ainda mais graves. Com base em
critérios altimétricos e considerando o tipo de ocupação da faixa litoral para aferir a vulnerabilidade territorial
elaborou-se um mapa de risco total relativo ao perigo associado a tempestades de maré tendo como referência a
situação de 15 de Fevereiro de 1941.
Conclui-se que, não sendo dramática a situação em termos de perigo iminente no caso de semelhante ocorrência,
dentro do contexto climático actual, e tendo este fenómeno como referência superlativa de severidade, ainda
assim os factores intervenientes não terão ocorrido, em simultâneo, na sua intensidade máxima possível, pelo
que se poderá esperar que possam ainda conjugar-se de forma a originar desastres de magnitude ainda superior
e que isso deve ser tido em conta no planeamento da prevenção.
Palavras-chave: Ciclone de 1941, maré de tempestade, risco, litoral, prevenção.
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RESUMO
Os desastres naturais mais comuns registrados em Salvador são os alagamentos e deslizamentos de terra nos
ambientes periféricos da cidade.
As ações antrópicas decorrentes do processo de ocupação irregular ocasionaram, ao longo dos anos, cenários
urbanos de degradação ambiental e social.
A comunidade de Ana Lucia, no Bairro Alto de Santa Teresinha, é um exemplo desse panorama. O acúmulo
e descarte inadequado de lixo, o lançamento de esgotos domésticos em áreas de encosta e o entupimento dos
canais de drenagem de águas pluviais, são alguns dos acontecimentos que favorecem o desequilíbrio geológico,
agravando a vulnerabilidade para eventos adversos, como deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis.
É necessário o entendimento da população quanto a relação entre um manejo adequado dos resíduos e a
prevenção e mitigação dos riscos em áreas de encosta da cidade. Uma ferramenta importante para sensibilização
da população é a educação ambiental, através de órgãos municipais como a Defesa Civil, que atua no
desenvolvimento de projetos educativos na temática gestão resíduos sólidos para prevenção de risco.
A proposta desse estudo é analisar as práticas voltadas à gestão operacional dos resíduos sólidos em áreas de
risco da cidade do Salvador, apresentando a comunidade de Ana Lucia como Estudo de Caso para aplicação de
projetos de educação ambiental em ações da Defesa Civil Municipal como ferramenta para reverter o quadro
de degradação ambiental e social.
Palavras-chave: Desastres, lixo, risco, educação ambiental.
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RESUMO
A urbanização baseada na lógica econômica do mercado ainda tem enfatizado, em pequenas e médias cidades
latino-americanas, o maciço processo industrial capitalista, gerando desigualdades e setores socioambientalmente
vulneráveis da sociedade. Neste contexto são configurados cenários urbanos e rurais com injustiças ambientais,
no sentido de produzirem desigualdades em relação às cargas positivas e negativas dos efeitos da industrialização.
Muitas vezes os discursos sobre a resolução de problemas ambientais – derivados da indústria ou não - são
direcioandos à chamada modernização ecológica, ou seja, pregam a conciliação entre o crescimento econômico
e a implementação de tecnologias limpas, imposto verde e outras ferramentas mercadológicas e hegemônicas.
Nossa discussão não se destina a seguir esta linha de pensamento: irá abordar as questões ambientais a partir dos
movimentos por justiça ambiental, com especial destaque para o conceito de “zonas de sacrifício” – os espaços
onde geralmente vivem os mais pobres e para onde são direcionadas as cargas mais poluidoras.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso para apresentar e analisar
cenários de injustiças ambientais na cidade de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, Paraguai,
enfatizando o estudo dos riscos associados à implantação maciça de indústrias na cidade. A discussão das
questões ambientais com base na justiça ambiental não é muito frequente nas realidades das cidades do Paraguai
e, por isso mesmo, torna-se de grande importância para as cidades do país. Neste sentido, a contribuição deste
trabalho consiste em dar visibilidade às realidades de cenários hispano-americanos que lidam com injustiças
ambientais diárias; realidades que muitas vezes são ignoradas.
Palavras-chave: Justiça ambiental, riscos, indústrias, zonas de sacrifício, Paraguai.
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Resumen
En Europa, la mayor parte de los costes de una emergencia está cubierta por las aseguradoras y el remanente es
cubierto por el Estado, es decir, por los contribuyentes. La realidad de Ecuador es completamente diferente. La
emergencia es financiada por el Estado quien absorbe la totalidad de los costes. Consecuentemente, el ciudadano
no conoce el gasto que el Estado incurre por la emergencia.
Siendo las instituciones estatales de respuesta a emergencias un pasivo necesario para el Estado, se ha observado
la necesidad de encontrar un indicador de eficiencia que sirva para que éstas rindan cuentas al Estado y a los
contribuyentes. Serviría como un medio para educar a los ciudadanos sobre el coste de comportamientos de
riesgo y consecuentemente, se esperaría que disminuya la tasa de emergencias.
El indicador de eficiencia estaría compuesto por:
a) un medidor de intensidad de actividad institucional;
b) por el coste de operación por emergencia, y
c) por el tiempo medio de duración de una emergencia.
La intensidad de la actividad institucional pretende corregir la representación estadística de la participación
institucional en el concierto de instituciones que participan en la respuesta a emergencias en el 911 de Ecuador.
Se ha calculado con dos variables: el número de emergencias por institución ni y un corrector de despachos de
clave roja, por institución.
Se realizó el cálculo para los 12 meses de 2015. Los resultados muestran que la propuesta de cálculo es sensible
al período mensual de cálculo. Se observa también beneficios en la corrección del número de emergencias al
considerar las emergencias de clave roja.
El cálculo del indicador de eficiencia muestra ser útil para instituciones con gran número de emergencias. Para
las instituciones que trabajan con pocas emergencias, aunque de gran magnitud como las relacionadas con
fenómenos naturales y seguridad nacional, no parece ser el adecuado.
Palabras clave: Indicador para emergencias, despacho de emergencia, 911, coste de emergencias.
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RESUMO
O vapor de água gera condições de conforto para a existência da vida no planeta. É o vapor de água que
condiciona os patamares de tolerância para a existência da vida. De acordo com o IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), as alterações climáticas estão a afetar a distribuição de vapor de água na atmosfera
alterando ecossistemas. Cabe à humanidade o assumir de responsabilidades face à sustentabilidade do planeta.
É sabido que o vapor de água gera fenómenos atmosféricos que podem causar grande angústia à vida existente
no planeta Terra.
A temperatura de ponto de orvalho é um parâmetro importante para avaliar o risco em diferentes cenários
de ambiente térmico. Segundo os meteorologistas a temperatura de ponto de orvalho não se pode medir
diretamente e é o único parâmetro que permite conhecer a quantidade de água que está contida no ar húmido.
Normalmente, a determinação da massa volúmica de vapor de água existente numa massa de ar é calculada
a partir do conhecimento da temperatura do ar e da temperatura do termómetro húmido, sendo estas que
condicionam a avaliação da temperatura de ponto de orvalho.
A vida na terra depende da existência de ar húmido dado que não há vida se o ar se tornar completamente seco,
ou seja, para uma humidade relativa nula.
Considera-se que a temperatura do ar, a humidade relativa do ar, a intensidade da velocidade do vento e o tipo
de vestuário são elementos determinantes na avaliação da sensação térmica de um ser humano.
O vapor de água (não é observável a olho nu) está presente no ar circundante de um ser vivo e deve ser
valorizado, em diferentes atividades quer experimentais quer de demonstração, no ensino e aprendizagem, na
cidadania, na sustentabilidade do planeta, no desenvolvimento de capacidades, no pensamento crítico e na
Educação para o Risco.
Este trabalho é uma contribuição para se conhecer a sensação térmica de um ser humano através do conhecimento
de duas pressões parciais de saturação de vapor de água, à temperatura do ar e à temperatura de ponto de orvalho
de uma massa de ar. Nestes termos será introduzido um novo índice térmico função do cociente entre o vapor
de água existente num local e o valor do vapor de água máximo admissível para esse local, de acordo com
as características termohigrométricas. Também, será introduzido um indicador de isolamento térmico face as
sensações térmicas registadas.
O estudo mostra que os resultados obtidos estão em concordância com os valores previstos pelos modelos usados
e que são concordantes com os valores previstos pelo índice EsConTer e indicador DPT.
Palavras-chave: Riscos, educação, alterações climáticas, sensação térmica, índices térmicos.
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RESUMO
As ravinas constituem uma forma de erosão dos solos associada ao escoamento superficial concentrado e, por
esse motivo, contribuem para a degradação do solo pela perda significativa de materiais, facto que constitui
um dos fenómenos limitantes à ocupação do território e ao desenvolvimento rural, por redução do espaço
agrícola útil.
A formação de ravinas está associada às características climáticas da região, a fatores físicos da vertente,
designadamente o declive, a forma e a extensão, e, ainda, às propriedades mineralógicas dos solos, físicas e
químicas, bem como à presença de material pouco coeso a regularizar as vertentes, de que são exemplo os
mantos de alteração e os depósitos de vertente. Por outro lado, os fatores antrópicos são, na maioria das vezes,
fundamentais para explicar a instalação e posterior evolução das ravinas, além de que intervêm na capacidade
erosiva das mesmas.
As ravinas de Seirós localizam-se no Norte de Portugal, entre os rios Beça e Tâmega. A área integra os terrenos
autóctones da Zona-Centro-Ibérica (ZCI) e os mantos parautóctones da Zona Galiza-Trás-os-Montes (ZGTM),
em particular no seu ramo SE. O substrato rochoso corresponde a metassedimentos do Silúrico, regularizado
por um depósito de vertente, numa área agrícola.
O objetivo deste estudo passa por analisar a dinâmica destas ravinas, cuja evolução microtopográfica se
obteve através de sucessivos levantamentos de campo, iniciados em 2016. A análise sequencial dos perfis
microtopográficos de várias secções das ravinas de Seirós permite avaliar a capacidade erosiva do escoamento
superficial concentrado, que é responsável pelo aprofundamento, alargamento e colapso dessas formas erosivas,
bem como perspetivar a evolução dessas ravinas, o que permite propor formas de mitigação dessa evolução,
de modo a promover a conservação do solo. Na monitorização das ravinas de Seirós, foi possível estimar a
quantidade de solo perdido entre as diferentes medições da microtopografia do solo.
Assim, as ravinas, como formas erosivas mais ou menos permanentes no terreno, apresentam uma boa
oportunidade para, com levantamentos de campo sucessivos e observação de imagens de satélite de diferentes
anos, se obter uma série de registos sobre a sua evolução durante períodos de tempo relativamente longos.
Palavras-chave: Ravinas, Seirós, degradação do solo, erosão, riscos.
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RESUMO

Abstract

Os governos de toda a América Latina fizeram
avanços significativos no setor da educação com
vista a melhorar a preparação para as catástrofes e a
resiliência, em particular através da inclusão do risco
de catástrofe nos currículos, do desenvolvimento de
normas para planeamento da segurança escolar e da
adaptação dos programas de formação de professores.

Governments across Latin America have made
significant advances in improving preparation
for disasters and resilience in the education
sector, in particular through including disaster
risk management in curricula, developing norms
for school safety planning and adapting teacher
training programmes.

No entanto, as ações tomadas a nível central nem
sempre chegam às escolas e às comunidades locais.
Além disso, a coordenação entre os sectores da
educação e da gestão dos riscos de catástrofes e a
sociedade civil é muitas vezes inadequada, o que
origina lacunas na preparação e na resposta.

Nonetheless, actions taken at the central level are
not always reaching local schools and communities.
Furthermore, coordination between the education
sector, the disaster risk management sector and
civil society is often inadequate, leading to gaps in
preparation and response.

Para enfrentar estes desafios, a UNESCO, juntamente
com o Plano Internacional e o Save the Children, e com
financiamento da União Europeia, implementaram,
entre junho de 2015 e dezembro de 2016, um projeto
que visa ampliar o envolvimento na redução do risco
de catástrofes.

In order to address these challenges, UNESCO,
together with Plan International and Save the
Children, and with funding from the European
Union, implemented between June 2015 and
December 2016 a project aimed at widening
involvement in disaster risk reduction.

Através deste projeto, governos, comunidades
educacionais, crianças, jovens e atores locais de
cinco países da América do Sul foram envolvidos
na construção de escolas sustentáveis, seguras e
resilientes.

Through this project, governments, educational
communities, children, young people and local
stakeholders in five South American countries were
placed in the driver seat for building sustainable, safe
and resilient schools.

Palavras-chave: UNESCO, Redução de Riscos de
Catástrofes, Resiliência, Educação.
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PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS PELA EDUCAÇÃO.
O EXEMPLO DO PROJETO PROSEPE
PREVENTION OF FOREST FIRE THROUGH EDUCATION.
THE EXAMPLE OF THE PROSEPE PROJECT

Jorge Lage
Coordenador Distrital do PROSEPE (Braga)
jorgelage@portugalmail.com
RESUMO

Abstract

Vive-se hoje uma sociedade que é sistematicamente
confrontada com notícias sobre a manifestação de
riscos, sejam riscos naturais ou antrópicos, sendo
certo que ambos se interligam fortemente.

Today, a society is systematically confronted
with news about the risk manifestations, whether
natural or anthropic risks, provided that they are
strongly intertwined.

No amplo leque da abordagem desta temática,
entende-se que somente quando os cidadãos estão
despertos para a problemática dos riscos é que podem
dar o seu contributo tanto para os evitar, através da
adoção de medidas preventivas, como para mitigar
as suas consequências, através de comportamentos
responsáveis, tornando-se cidadãos ativos na
sociedade civil.

In the wide range of approach to this subject, it
is understood that only when citizens are aware of
the risks’ problem can they make their contribution
both to avoid them, by adopting preventive
measures and mitigating their consequences,
through responsible behaviour, becoming active
citizens in civil society.

Porém, para isso acontecer, é fundamental a
transmissão de saberes, de conhecimento, de
informação, pois apenas dessa forma se pode fazer
cumprir tais objetivos.
Neste contexto, a escola tem um papel basilar,
assumindo-se como interveniente privilegiado na
mobilização da sociedade e, por isso, a educação para a
redução do risco é, atualmente, reconhecida enquanto
componente da formação das crianças e jovens.
Ora, para dar resposta à necessidade de sensibilizar,
educar, formar e prevenir os riscos, no ano letivo
de 1993/94 criou-se o PROSEPE - Projeto de
Sensibilização e Educação Florestal da População
Escolar, que veio a ser o primeiro e mais longo projeto
de educação não formal a abordar e experimentar
uma metodologia de educação para a redução do
risco, mais especificamente sobre o risco de incendio
florestal, por ser o de maior frequência e magnitude
em Portugal.
Com mais de duas décadas de existência desde a sua
implementação, o PROSEPE, materializado pelos
Clubes da Floresta, adquiriu uma dimensão nacional,
através de uma grande rede de escolas aderentes.
Além do seu caráter de sensibilização e educação,
o PROSEPE atuava diretamente quer na floresta,
com ações de prevenção, como plantação de árvores
autóctones, apoio na reflorestação de áreas ardidas e
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However, for this to happen, it is fundamental to
transmit knowledge, and information, because only
in that way can these objectives be achieved.
In this context, school has a fundamental role,
establishing itself as a privileged player in the
mobilization of society and, therefore, education
towards risk reduction is currently recognized as a
component of children and young people’s training.
In order to respond to the need of raising awareness,
educate, train and prevent risks, during the school
year 1993/94 the PROSEPE - Education and
Awareness Education Project for School Population
was created, becoming the first and longest non-formal
education project to approach this subjects and to
experiment with an education methodology towards
risk reduction, more specifically on the risk of forest
fire, since it is the one with the highest frequency and
magnitude in Portugal.
With more than two decades of existence since its
implementation, PROSEPE, materialized by the
Forest Clubs, has acquired a national dimension,
through a large network of participating schools. In
addition to its awareness and education character,
PROSEPE worked directly in the forest, with
preventive actions, such as planting native trees,
support in the reforestation of burned areas and its
cleaning, and in the school and local communities
through training and awareness raising actions. Its
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na sua limpeza, quer junto das comunidades escolar
e local, através de formação e ações de sensibilização.
O seu objetivo visava não só a promoção de
comportamentos e atitudes salutares nos jovens, com
vista à defesa e conservação da floresta, recorrendo ao
seu carácter pedagógico e ambiental, mas também
pretendeu contribuir para o desenvolvimento
integral dos jovens, promovendo a sua educação para
cidadania e formação cívica.
Em suma, o PROSEPE proporcionou e promoveu
dinâmicas e praticas educativas que visam a adoção
de comportamentos de prevenção e de minimização
dos riscos.
Pretende-se, agora, promover um exercício de reflexão
sobre os contributos que o PROSEPE desempenhou
na educação para a redução do risco, em particular
na educação de crianças e jovens que participaram
nos Clubes da Floresta ao longo dos seus 23 anos de
atividade, e paralelamente, abordar as vantagens na
aposta em projetos de continuidade, para a educação
e formação/construção de novas mentalidades.

objective was not only to promote healthy behaviours
and attitudes towards young people, with a view to
the protection and conservation of the forest, using its
pedagogical and environmental character, but it also
intended to contribute to the integral development
of young people, promoting their education for
citizenship and civic training.
In short, PROSEPE provided and promoted
educational dynamics and practices that aimed to
adopt prevention and risk minimization behaviours.
It is now intended to promote a reflection exercise on
the contributions that PROSEPE has played in risk
reduction education, particularly in the education of
children and youngsters who have participated in the
Forest Clubs throughout their 23 years of activity,
and in parallel, to address the advantages of investing
in continuity projects for education and training /
building new mentalities.
Keywords: PROSEPE, education for risk reduction,
Risk of forest fire, continuity projects.

Palavras-chave: PROSEPE, educação para a redução
do risco; risco de incêndio florestal,
projetos de continuidade.
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VELHOS RISCOS, NOVAS AMEAÇAS
OLD RISKS, NEW TREATHS

Sérgio Trindade
Exército Português / Comando das Forças Terrestres
trindade.smp@mail.exercito.pt
RESUMO

Abstract

Vivemos nos dias de hoje num mundo estranho, um
mundo estranho porque não existem previsibilidade
nos conflitos, nos inimigos, nos fins para alcançar os
objetivos próprios.

We live today in a strange world, a strange world
because there is no predictability in conflicts, enemies
or ends to achieve their own goals.

Os Exércitos e as Forças Armadas deste mundo
foram concebidas para conflitos entre grandes forças,
grandes corpos de exército, entre estados.
Contudo conflitos entre grandes potências, é nos
nossos dias o menos previsível de acontecer, o mesmo
não se pode dizer da periodicidade que acontecem os
pequenos ataques.
Então como nos preparamos?
Os exércitos atuais deixaram de estar apenas
organizados para operações tradicionais e passaram a
estar concebidos para todo o espectro de operações,
tendo em vista enfrentar um inimigo difuso!
Sabendo que a máxima de “planear para o mais
provável, precavendo o mais perigoso” é cada vez
mais atual.

The Armies and Armed Forces of this world were
designed for conflicts between major forces, large
corpses, and between states.
However conflicts between great powers, in our days
is the least predictable to happen, the same can not be
said of the periodicity that happen the small attacks.
So how do we prepare?
Today’s armies are no longer just organized for
traditional operations and are now designed for
the full spectrum of operations in order to face a
diffuse enemy!
Knowing that the maxim of “planning for the
most likely, guarding the most dangerous” is ever
more current.
Keywords: Armies, enemy, operations.

Palavras-chave: Exército, inimigo, operações
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O RISCO DE INCÊNDIO EM MEIO URBANO:
FACTOS RECENTES COM RELEVÂNCIA PARA A SENSIBILIZAÇÃO DAS COMUNIDADES
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RESUMO
O incêndio urbano é um risco misto geralmente com consequências muito disruptivas e que acarreta prejuízos
sociais e humanos consideráveis, podendo atingir custos bastante elevados ou mesmo intangíveis. Face a uma
melhor preparação dos profissionais e dos incrementos tecnológicos verificados, as técnicas de combate aos
incêndios urbanos tiveram assinaláveis melhorias nas últimas décadas, ao mesmo tempo que as técnicas de
construção foram aumentando a resistência ao fogo. Contudo, é crucial o progressivo estudo deste fenómeno,
devido às dinâmicas urbanas contemporâneas, nomeadamente, o abandono, a degradação de muitos edifícios e a
sua ocupação parcial, a par de um considerável aumento de matéria combustível no interior das habitações. Esta
dinâmica resulta em novas vulnerabilidades que cabe compreender e que resultam, igualmente, das dinâmicas
sociais que caracterizam a mutação do habitat urbano (entre outras, envelhecimento da população, segmentação
funcional do parque edificado, precaridade económica e imparidades técnico-gestionárias por parte das
autoridades públicas).
A cooperação das ciências da construção em conjunto com as ciências sociais revela-se útil para conhecer o risco
de incêndio em meio urbano, numa lógica preditora e prospetiva. A comunicação parte deste pressuposto e
entende o incêndio urbano como uma disfunção que afeta a cidade enquanto sistema sociotécnico, impondo
às vítimas respostas resilientes de muito difícil concretização. O incêndio é, porventura, e justificadamente, um
dos acontecimentos mais traumáticos que as suas vítimas podem experienciar.
Recorrendo a dados disponibilizados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para o período de
2011 a 2015, parcialmente inéditos, na presente comunicação pretende-se contribuir para uma ecologia social
do risco de incêndio urbano em Portugal, através de um mapeamento do volume e prevalência das ocorrências,
por tipo de edifício, à escala do município, com análise estatística posterior e que associe essa prevalência a
características socioeconómicas desses municípios.
Procura-se, igualmente, discutir o interesse e alcance dos resultados para uma prática gestionária da prevenção
do incêndio, mais do que da sua mitigação, dirigida essencialmente às autoridades que são responsáveis pela
segurança das comunidades humanas. Neste sentido, são discutidas algumas recomendações para novas práticas
de registo deste tipo de eventos disruptivos, com destaque para a importância de sistemas de informação e da
crucial interconexão de dados entre serviços de urbanismo, habitação, bombeiros, entre outros. Menciona-se,
finalmente, a importância de outros atores institucionais para uma observação preventiva das vulnerabilidades
ao incêndio urbano associadas ao envelhecimento da população.
Palavras-chave: Incêndio urbano, ecologia social do risco, vulnerabilidade social, carta de risco de incêndio.
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RESUMEN
La información y el conocimiento son la base sobre la cual se sustenta la eficacia de las políticas de prevención
de riesgos.
En este trabajo se analiza la necesidad de la educación y de la transmisión de conocimiento para cambiar la
percepción del riesgo de incendios en la Interfaz Urbano Forestal (IUF). Sabemos que a partir de la segunda mitad
del siglo XX los cambios en los usos y cubiertas del suelo y la ocupación de los entornos forestales por parte de
población ajena a las dinámicas del territorio en el que vive, ha generado espacios y población vulnerable.
El principal hándicap que debe afrontar la prevención es cómo incidir en la percepción del riesgo de la población
para hacerlos partícipes de las políticas preventivas. Aunque la literatura sobre la problemática de los incendios
en la IUF es extensa, incluso acerca la percepción del riesgo, falta un trabajo pluridisciplinar explícito sobre
cómo incidir en esta falta de percepción.
El principal objetivo del proyecto en el que se enmarca esta comunicación, es analizar tres elementos clave sobre
los cuales se debe generar conocimiento: 1) el valor del paisaje, 2) las dinámicas de cambios en entornos IUF y
3) la percepción de la población sobre el riesgo de incendios.
El conocimiento del patrimonio histórico del lugar da valor al paisaje más próximo y genera un sentimiento
de pertenencia; además, el análisis de los cambios en las cubiertas del suelo aporta herramientas para entender
el pasado y saber enfrentarse al presente y al futuro; finalmente, conocer cómo la población percibe el riesgo es
básico para que las políticas preventivas sean más efectivas.
Un aspecto fundamental en la gestión del riesgo de incendios es que a las políticas basadas en la planificación
del territorio se le añaden otras centradas en la educación para generar la cultura de la autoprotección. Y es
que no existe una conciencia social ni una preocupación política sobre este asunto; hay un abismo entre el
discurso técnico y el discurso social, de forma que es necesario que la transmisión del conocimiento se adapte
a la percepción social del fenómeno y que sea asimilable por la sociedad. Aportar información sobre estos tres
elementos es la clave de la mejora de la cultura del riesgo.
Para analizar la construcción del conocimiento se ha escogido un área que responde a las características de una
zona de IUF dentro de la Región Metropolitana de Barcelona. El área de estudio, muy próxima a un espacio
natural protegido, vivió de cerca el incendio de Sant Llorenç Savall de 2003, que calcinó 4.600 ha, provocó
cinco víctimas mortales y unas 900 personas desalojadas. La combinación de análisis cuantitativo (cambios en
los usos y cubiertas del suelo a partir de tres momentos clave de la historia más reciente, 1956, 1984 y 2016) y
cualitativo (entrevistas en profundidad), aportará información sobre el valor del paisaje, los cambios en los usos
y cubiertas del suelo y la percepción del riesgo.
Palabras clave: Cambios en los usos y cubiertas del suelo, vulnerabilidad social, paisaje, cultura del fuego,
percepción del riesgo.
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A INFORMAÇÃO E A SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NA PERCEPÇÃO E REDUÇÃO DO RISCO.
UM PROJECTO-PILOTO NA REGIÃO CENTRO NO DOMÍNIO DAS CHEIAS RÁPIDAS EM
PEQUENAS BACIAS E DOS INCÊNDIOS NA INTERFACE URBANO-FLORESTAL

Isabel M. Rodrigues Paiva
Departamento de Geografia e Turismo, CEGOT
Universidade de Coimbra (Portugal)
isabelrp@fl.uc.pt
Jorge Simões
Inovgeo – Inovação em Geografia (Portugal)
j.simoes@inovgeo.pt
Jorge Melo
Inovgeo – Inovação em Geografia (Portugal)
j.melo@inovgeo.pt
RESUMO
As cheias rápidas, principalmente em pequenas bacias hidrográficas, são um dos riscos mais comuns no
território português. As inundações provocadas pela ocorrência deste tipo de situação hidrológica extrema são
particularmente graves em termos da destruição provocada, dada o reduzido tempo de resposta da bacia.
Do mesmo modo, os incêndios florestais, especialmente em áreas de povoamento disperso ou de pequenos
aglomerados urbanos ladeados, na totalidade ou em parte, por vegetação arbórea desenvolvida, constituem um
dos riscos mais frequentes e que mais prejuízos têm causado em Portugal.
A informação e a sensibilização da população das áreas de risco constituem o primeiro passo para a implementação
de uma verdadeira e eficaz cultura de prevenção e mitigação do risco. A percepção e a consciência do risco, veiculadas
pela informação e educação da população exposta, são identificadas como aspectos basilares de um novo paradigma
nas políticas de prevenção, gestão e redução do risco. O incremento da aplicação de medidas não-estruturais nesse
âmbito tem sido sublinhado em estudos académicos e institucionais a nível nacional e internacional.
Apesar da importância deste tipo de medidas de carácter holístico, a sua implementação junto da população das
áreas de risco tem sido, na nossa perspetiva, manifestamente deficitária e insuficiente. Nesse sentido, e porque
a ocorrência de cheias rápidas e de incêndios florestais, tem afetado áreas de baixa densidade populacional, com
uma população envelhecida e com pouca instrução, decidiu-se implementar um projecto-piloto, de caracter
fundamentalmente social, de informação e sensibilização da população de áreas expostas a estes dois riscos.
Tendo como ponto de partida o conhecimento e a consciência da realidade acima exposta, procurou-se, com o
apoio dos agentes do poder político local, desenvolver um projecto de informação e sensibilização da população
das áreas de risco para esse mesmo risco. Na fase inicial do projecto, agora apresentada, tem sido privilegiada
a informação da população sobre aspectos que agravam o risco de cheia em pequenas bacias hidrográficas e
o risco de incêndio em áreas de interface urbano-florestal, onde se verifica uma assustadora promiscuidade
entre edifícios e mata. As sessões têm colocado o acento tónico, entre outros, em aspetos como a manutenção
das linhas de água (limpeza de obstáculos naturais e de origem antrópica) e a necessidade de cumprimento
das medidas legislativas de limpeza de áreas florestais em redor de edificações, como meio de prevenção (ou
minimização) do risco de progressão de incêndios para os espaços urbanizados com possível perda de bens.
Os resultados destas sessões de sensibilização na percepção e consciencialização do risco pela população suprareferida, bem como as ações, entretanto por ela empreendidas, serão aferidos na segunda fase do projeto,
utilizando metodologias próprias, em particular a realização de inquéritos.
Palavras-chave: Risco de cheia e inundação, risco de incêndio, interface urbano-florestal, sensibilização da
população, percepção do risco, medidas não-estruturais.
208

Painel 1 - Educação para a redução do risco, consciência do risco, perceção do perigo e cultura de segurança

IV International Congress on Risks
“Risks and Education“
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

FERREIRA DO ZÊZERE E OS INCÊNDIOS RURAIS:
A REDUÇÃO DE IGNIÇÕES DESDE O INICIO DO SÉCULO

Pedro Mendes
Serviço Municipal Proteção Civil
Município de Ferreira do Zêzere (Portugal)
pedro.mendes@cm-ferreiradozezere.pt
Vasco Ferreira
Serviço Municipal Proteção Civil
Município de Ferreira do Zêzere (Portugal)
gtf@cm-ferreiradozezere.pt
RESUMO
O concelho de Ferreira do Zêzere situa-se no centro do país e tem um carater predominantemente rural. A
floresta e pequena agricultura ocupam mais de 13000 hectares dos 19037 totais do concelho, em altitudes que
variam entre os 258 e os 515m, sento mais de 98% abaixo dos 400 metros. A população residente (censos
2011) era de 8619 indivíduos, sendo que 8,5% ocupam-se no setor primário, distribuídos atualmente por sete
freguesias. As principais ocupações territoriais, por espécie são o Eucalipto, o pinheiro bravo, matos e incultos e
azinho, entre outras de menor significado.
Ao longo dos últimos 15 anos o número médio de ignições têm vindo a diminuir, passando de uma média de
40,2 ignições no quinquénio 2001-2005 para uma média de 15,6 no quinquénio 2011-2015. Com relação
idêntica também os valores médios de área ardida reduziram de uma média de 604,53ha no quinquénio 20012005 para uma média de 7.43ha no quinquénio 2011-2015.
Face aos números que se registavam em 2005, o município de Ferreira do Zêzere adotou várias ações preventivas
e de sensibilização, bem como medidas práticas cautelares para adequada e racional utilização do fogo enquanto
técnica de eliminação de sobrantes de exploração e reaproveitamento agrícola.
Neste período surge a implementação de legislação e consequente fiscalização relativamente ao uso do fogo que
permitiu criar normas âncora para incentivar a redução da utilização impreparada do fogo em zonas rurais.
A redução verificada surge em linha com a implementação e incremento destas ações e uma maior proximidade
das populações com os instrumentos técnicos e legais referentes à utilização do fogo.
A apresentação de medidas locais e ações concretas neste período será objeto de apresentação e correlacionada
com a evolução do número de ignições registadas, bem como comparada com a variação de áreas ardidas nos
três quinquénios (entre 2001 e 2015).
Palavras-chave: Ignições, redução, incêndios.
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UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR PARA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS DE
PADRÕES ABERTOS E MANEJOS ADAPTATIVOS: DESAFIOS DO PLANEJAMENTO E DA
GESTÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Mariza Ferreira da Silva
Programa de Pós-Graduação em Geografia
Universidade Federal do Paraná (Brasil)
marizzafs@hotmail.com
RESUMO
O trabalho originou-se no meu curso de Doutorado e tem como objetivos apresentar metodologias de padrões
abertos com equipes multidisciplinares, relatar experiência inédita, vivida nos seminários Gestão Ambiental do
Território, Planejamento e Gestão de Unidades de Conservação, coordenados pelo Prof. Dr. Eduardo Vedor de
Paula no Programa de Pós-graduação em Geografia, Universidade Federal do Paraná em 2015 e 2016. E analisar
dados de riscos socioambientais no Brasil.
Metodologias didático-analítica e experimental fundamentaram-se em literatura científica, debates, produção de
conhecimento coletivo em oficinas com grupos operativos e trabalho de campo na Área de Proteção Ambiental
de Guaraqueçaba, Paraná, Brasil. Práticas reflexivas realizaram-se de forma contínua processual, em quatro
encontros semanais de quatro horas: dezesseis horas/aulas palestras e dois encontros de oito horas de oficinas para
capacitação do Método MARISCO – Manejo Adaptativo de Risco e Vulnerabilidade em Sítios de Conservação,
com especialistas de Geografia, Biologia, Geologia, Engenharia, Pedagogia, Oceanografia e Turismo.
Como resultados, novas pesquisas sobre a situação de riscos foram realizadas. Verificou-se que, a Mata Atlântica,
de extensão litorânea do Ceará ao Rio Grande do Sul abriga cerca de 70% da população brasileira e concentra
a maior parte das regiões metropolitanas, pólos industriais, agropecuários, petroquímicos e portuários, sendo
o bioma mais ameaçado por ações antrópicas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicaram
que o número de queimadas cresceu 27,5% com 235 mil focos de incêndio/2015, sendo 184 mil/2014. Em
outubro/2016, o Maranhão registrou 660 focos, no intervalo de 48 horas; Pará, 439; Tocantins 399 e Piauí,
261. Dados de desmatamento revelaram situações críticas para Minas Gerais, Bahia, Piauí e Paraná. Em todos os
biomas: Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrados, Caatinga, Pantanal, Campos, Restingas e Manguezais,
a erosão do solo associada ao desmatamento é considerada alarmante. Campos gaúchos na fronteira do Uruguai
foram afetados pela desertificação, risco presente em muitas regiões brasileiras, com elevada suscetibilidade à
erosão de solos. Observa-se voçorocas em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Assoreamentos
de rios e lagos são visíveis, além de riscos de inundações em períodos chuvosos.
Conclui-se que, multidisciplinaridade, metodologias de padrões abertos, educação para o risco e gestão
participativa de segurança geram mudança de mentalidade e atitudes de superação. Diagnósticos, prognósticos,
análises preventivas de catástrofes, provenientes de fontes variadas de conhecimentos e análise espacial são
imprescindíveis para reconhecimento do campo em ação, ao aliar educação, planejamento e gestão de risco
como metas de reabilitação e recuperação.
Palavras-chave: Planejamento, educação, análise e gestão de risco, vulnerabilidades – prevenção de catástrofes.
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CONSUMO DE OXIGÉNIO E METABOLISMO NA EDUCAÇÃO PARA O RISCO

Mário Talaia
CIDTFF - Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores” Departamento de
Física, Universidade de Aveiro (Portugal)
mart@ua.pt
Marta Fonseca
Departamento de Educação e Psicologia
Universidade de Aveiro (Portugal)
mlfonseca@ua.pt
RESUMO
Para definir o total de energia que o organismo utiliza para desempenhar todas as funções é utilizada a noção de
metabolismo energético. A taxa metabólica pode ser expressa na unidade met.
O consumo de energia não é o mesmo para todas as pessoas já que depende, essencialmente, da área corporal
da superfície, da idade, do sexo e da atividade desenvolvida. A taxa metabólica de cada ser humano depende da
atividade desenvolvida.
O gasto de energia do organismo pode ser derivado de três fatores sendo estes a taxa metabólica de repouso, o
efeito térmico de alimentos e o gasto energético associado à atividade física. A atividade física pode ter um efeito
em duas fases no organismo derivado das mudanças fisiológicas que ocorrem, já que, aquando da prática física,
é tido em conta o gasto energético do exercício propriamente dito e da recuperação e, posteriormente, numa
segunda fase, inserem-se as alterações da taxa metabólica de repouso.
Esta comunicação começa por abordar como varia a taxa de consumo de oxigénio com a taxa de calor produzido
para diferentes atividades. Há um aumento de consumo de oxigénio quando o esforço físico aumenta,
aumentando também a taxa de metabolismo. São, também, abordados outros aspetos, nomeadamente a taxa de
consumo de oxigénio por unidade de massa corporal e a frequência respiratória em função da massa corpórea.
Os resultados obtidos mostram que o consumo de oxigénio não aumenta consoante a massa corpórea. Numa
comparação entre o esquilo, o cão, o rato, o gato, a ovelha e o Homem, foi este último que indiciou um menor
consumo de oxigénio com a massa corpórea mais elevada. Também, o estudo mostra, que é sugerida uma menor
massa corpórea corresponde uma maior frequência respiratória. A Educação para o risco, a consciência do risco,
a perceção do perigo e a cultura de segurança devem ser o alicerce para qualquer ser humano, quando este se
apercebe que o seu metabolismo está a aumentar e pode ultrapassar o patamar de tolerância.
No caso do ser humano, o estudo mostrou que um maior esforço físico eleva a taxa de calor produzida pelo
corpo, faz aumentar a taxa de metabolismo com um maior consumo de energia e faz gerar um maior consumo
de oxigénio.
Contudo, o estudo mostra que não é apenas o esforço físico, com maior ou menor intensidade e/ou duração,
que faz com que o consumo de oxigénio seja elevado. O momento em que se dá o término da prática física
marca o momento em que há necessidade de voltar ao repouso. Este retorno ao repouso não é imediato e, como
tal, despende energia. Desta forma, quanto maior o stress metabólico em que cada ser humano se encontra, isto
é, quanto maior for a intensidade e a duração dos esforços físicos que se está a realizar, maior será a energia que
é despendida para conseguir voltar ao repouso e, como tal, maior o consumo de oxigénio.
Palavras-chave: Atividade, riscos, educação, oxigénio, metabolismo.
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RISCOS E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS COMO PREVENÇÃO PARA
HOMICÍDIOS INTRAFAMILIARES NO AMAZONAS/BRASIL

Lucilene Ferreira de Melo
Departamento de Serviço Social
Universidade Federal do Amazonas (Brasil)
lucilenefmelo@yahoo.com.br
Carla Montefusco
Departamento de Serviço Social
Univ. Federal do Rio Grande do Norte (Brasil)
carlamontefusco1@gmail.com
RESUMO
Os fatores de risco e de prevenção são peças essenciais à incidência de homicídios. Nos homicídios intrafamiliares
há fatores de risco identificáveis associados à violência intrafamiliar, que podem gerar medidas preventivas,
interrompendo o círculo vicioso da violência, que além de outras sequelas, pode ser letal. Esses tipos de
homicídios são produzidos por um exercício negativo do poder, sintonizado em um sujeito que, num momento
de sua vida, imprime no corpo do outro, definitivamente, sua marca de dominação, como um efeito da forma
de saber-poder da cultura patriarcal. Ele também evidencia a impotência e contradição dos dispositivos de
controle e de punição vigentes na sociedade. Por isso, a prevenção da violência deve ser referenciada por outro
saber-poder: a educação e cultura em direitos humanos.
A comunicação analisa os fatores de riscos e a prevenção para os homicídios intrafamiliares de casos noticiados
dessa modalidade de violência letal, tanto os tentados quanto os consumados, no período de 2010 a 2015, no
Estado do Amazonas/Brasil.
Os procedimentos metodológicos adotados perpassaram pela revisão bibliográfica e pesquisa documental; a
fonte dos dados foram dois jornais do Amazonas, A crítica, versão impressa, e Diário 24 horas, em versão on
line. A coleta das informações foi realizada a partir da leitura dos exemplares; diante das matérias encontradas
elaborou-se resumo dos casos, um perfil sobre o crime, a vítima e o suposto autor e as características sobre as
relações familiares. As análises dos dados estão baseadas na análise do discurso de Foucault.
Este trabalho é um dos objetivos específicos da pesquisa Homicídios intrafamiliares no Estado do Amazonas:
um estudo para (re) criar estratégias de prevenção na esfera pública cujo objetivo geral é refletir sobre o
homicídio intrafamiliar para o vislumbre de possíveis inovações na prevenção e no enfrentamento pelos serviços
públicos. A referida pesquisa vem sendo desenvolvida no âmbito do estágio pós doutoral, com bolsa da Capes,
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Dentre os resultados destacam-se: o número total de casos de homicídios intrafamiliares publicados foi de
quarenta e um, perfazendo quarenta e sete vítimas. Houve 19 vítimas do sexo masculino e 28 do feminino. Os
homicídios foram sistematizados a partir das relações estabelecidas entre suposto agressor-vítima, identificando
as vítimas do sexo feminino.
Neste trabalho, todas as mulheres que sofreram violência intrafamiliar letal podem ser tipificadas como
feminicídio, utilizando a ótica da legislação brasileira. O homicídio intrafamiliar foi um recurso utilizado
quando o exercício do poder não surtiu ou não foi suficiente para o efeito de dominação. A morte foi a “solução”
para a sujeição máxima do “outro”.
A prevenção deve ser referenciada pelo saber-poder da educação e cultura em direitos humanos indistintamente
de gênero, idade, entre outros.
Palavras-chave: Fatores de risco, prevenção, homicídio intrafamiliar, Amazónia Brasileira, educação em
direitos humanos.
212

Painel 1 - Educação para a redução do risco, consciência do risco, perceção do perigo e cultura de segurança

IV International Congress on Risks
“Risks and Education“
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

UMA PEDAGOGIA DO RISCO NO ENSINO DE LITERATURA

Aguinaldo José Gonçalves
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agnus.fenix@gmail.com
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Universidade Fernando Pessoa, Porto (Portugal)
prof.giuliarde@gmail.com
RESUMO
O processo de ensino-aprendizagem consiste em um exercício contínuo de possibilidades, no qual, como
assinala Carl Rogers, cabe ao professor criar condições facilitadoras de aprendizagem. É nesse movimento de
construção do conhecimento que as questões concernentes ao risco entram de maneira determinante. Não
querer riscos significa embalsamar o sujeito. Outrossim, determinadas práticas pedagógicas, acreditando ser
possível evitar o nocivo, o negativo, acabam por domesticar o sujeito pela manutenção da ordem e dos sistemas
estabelecidos, investindo nele a noção de certeza que o enrijece.
Assim, como desenvolver uma pedagogia do risco no ensino de literatura que seja responsável por garantir a
função basilar e estruturante do risco na formação de leitores moralmente melhores e sociedades mais resilientes?
Discutiremos a presença determinante do risco como elemento sinalizador do perigo da incomunicabilidade,
localizando-o, deste modo, no espaço da literatura e das artes visuais, e tendo como fio de prumo o modo
como tais discursos artísticos mobilizam pelo processo de desrealização as esferas construídas do humano na sua
condição linear de existência.
Para o desenvolvimento de nossa investigação, tivemos como sustentação, além da pesquisa advinda da
experiência pedagógica com a literatura e as artes, a leitura de alguns teóricos que nos deram suporte conceitual
para as discussões do tema. Dentre eles, destacamos Edgar Morin, Carl Rogers e Paulo Freire. O procedimento
metodológico, portanto, alinhava prática e teoria para trazer à baila análises de obras e investigações sobre
algumas relações entre elas. Lemos no poema “Uma educação pela pedra”, de João Cabral de Melo Neto, aspectos
determinantes do texto de Paulo Freire; assim como analisamos a concepção teórica de E. Morin, confrontando-a
aos símbolos indiciais do quadro “O terapeuta”, de René Magritte, no qual a liberdade domesticada subjaz a
todo pensamento crítico do teórico.
Concluímos, junto aos autores citados e à vivência pedagógica de ensino de literatura, que a ação docente é
estratégia assumida na consciência do risco e no enfrentamento do perigo de uma exegese imoral ou vazia.
Compreendemos que o processo ensino-aprendizagem pertence a uma dimensão social da formação humana,
pois, ao promover a autonomia do educando no processo de aprendizado, motiva-o a assumir, enquanto sujeito
autônomo, o ato de conhecer e de pensar com correção, e isso só é possível estando o educando livre para a
disponibilidade ao risco.
Palavras-chave: Artes, ensino-aprendizagem, literatura, pedagogia, risco.
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RISCO OU INCERTEZA? DO ESTADO DOS SABERES ÀS POLÍTICAS

Helena Mateus Jerónimo
Advance/CSG, ISEG, Lisbon School of Economics & Management
Universidade de Lisboa (Portugal)
jeronimo@iseg.ulisboa.pt
RESUMO
A incerteza é a característica-chave de muitos problemas engendrados ou influenciados pela acção humana e
que estão associados a decisões, quer económicas, quer tecnológicas. A literatura das ciências sociais designa tais
problemas como “incertezas manufacturadas”. Estes problemas, com que nos confrontamos no século XXI, têm
em comum serem potencialmente irreversíveis quanto às suas consequências, efeitos sistémicos e sinérgicos.
A tentativa de domesticar ou controlar a incerteza traduziu-se sobremaneira na introdução da noção de risco, a
qual se adapta à mensuração, ao cálculo e à lógica utilitária de custos-benefícios, tão características do contexto
cultural moderno. Esta pretensão tem-se revelado, no entanto, um projecto que observa muitas falhas, já que
todas as facetas da vida individual e colectiva são, afinal, atravessadas por elementos aleatórios não domáveis de
forma racional, elementos esses que foram equacionados por grandes economistas e sociólogos do século XX.
Esta comunicação centra-se na clarificação e distinção dos conceitos de risco e incerteza, a partir de um enfoque
baseado em três eixos de reflexão que têm por base exemplos de questões ambientais, sistemas tecnológicos
complexos e mercados financeiros.
Em primeiro lugar, proponho que se apelide de riscofrenia a tendência inflacionária para enquadrar erroneamente
a larga maioria daqueles problemas em termos de risco probabilístico, erigindo o conceito como dogma central
de certeza com base na imagem que oferece de (suposta) segurança e controlo do aleatório.
Em segundo lugar, procuro sustentar a ideia de que a ponderação da incerteza tem implicações políticas e
normativas. A incerteza pode permitir accionar medidas de precaução, e não apenas de prevenção, e estratégias
de investigação alternativas, “contextualizadas” e abertas a múltiplos pontos de vista.
Por último, argumento que a linguagem do risco e a sua aplicação excessiva é geralmente portadora de uma
certa ambiguidade que tende a não enfatizar a real magnitude dos dilemas que a sociedade actual enfrenta,
permitindo mais a continuação do que o questionamento do padrão tecnocrático vigente nas nossas sociedades.
Palavras-chave: Risco, incerteza, riscofrenia, precaução, estratégias alternativas.
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METODOLOGIA PARA DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE INSTABILIDADE DE VERTENTES

António Amílcar de Moura Alves-da-Silva
Investigador
Direcção-Geral do Território (Portugal)
aalves@dgterritorio.pt
RESUMO
Áreas de Instabilidade de Vertentes (AIV) constituem naturalmente sectores de perigo potencial, que se pode
tornar efectivo quando existe vulnerabilidade associada à ocupação e intervenção humana do território.
Nessas áreas, podem ocorrer movimentos de terreno desencadeados quer por processos naturais, quer por
acção antrópica, directa ou indirecta, ou mesmo conjugada com esses processos que, assumindo determinada
magnitude, podem ser perigosos. Assim, torna-se essencial a sua delimitação no sentido de prevenir o perigo
que daí pode advir.
Já existem diversas metodologias para o fazer, umas mais complexas que outras, mas o que de facto interessa é a
aplicabilidade efectiva ao território concreto e a sua transposição para os instrumentos de gestão territorial. Neste
contexto, a ausência de conhecimento do território com o detalhe suficiente para aplicar essas metodologias
pode ser uma dificuldade efectiva, sobretudo quando se pretende abranger superfícies tão vastas como por
exemplo os municípios.
No sentido de contribuir para a solução deste problema, é proposta uma metodologia assente em características
geomorfológicas do terreno facilmente adquiríveis e que, pelo menos, deverá permitir limitar as áreas mais
susceptíveis sobre as quais se deverão concentrar os esforços para se efectuarem levantamentos de pormenor
no sentido de determinar com maior rigor o risco associado. Esta metodologia consiste numa relação que
assenta na variável declive como factor fundamental e que a associa à geologia e ao tipo de ocupação do solo,
enquadrando-a numa determinada tipologia de movimentos de terreno associada à dinâmica de vertentes que
decorre dessa relação e a partir da qual se pretende inferir a susceptibilidade.
Palavras-chave: Áreas de Instabilidade de Vertentes, declive, susceptibilidade, instrumentos de gestão territorial.
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DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS UTILIZANDO MODELOS DE CASCATAS
MULTIPLICATIVAS: APLICAÇÃO A UM CASO DE ESTUDO NA ILHA DA MADEIRA

Artur Tiago Silva
CERIS - Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade, Dep. Engenharia Civil
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa (Portugal)
artur.tiago.silva@tecnico.ulisboa.pt
Maria Manuela Portela
CERIS - Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade, Dep. Engenharia Civil
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa (Portugal)
maria.manuela.portela@tecnico.ulisboa.pt
António Betâmio de Almeida
CERIS - Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade, Dep. Engenharia Civil
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa (Portugal)
betamio.almeida@ist.utl.pt
RESUMO
As cheias fluviais originadas por precipitações são fenómenos hidrológicos naturais indutores de risco que se
antevêem agravados, na magnitude e na frequência, em consequência das alterações climáticas.
Em bacias hidrográficas com reduzida área a caracterização de tais fenómenos requer que se disponha de
precipitações intensas com durações curtas, concretamente iguais aos tempos de concentração daquelas bacias.
No caso de Portugal, tais durações são muito frequentemente subdiárias, ou, estando cumulativamente em
presença superfícies com declive acentuado, horárias ou mesmo subhorárias. Eventuais ações de mitigação e
de gestão do risco, incluindo medidas de controlo de cheias, a produção de avisos e a identificação das zonas
inundáveis, são de eficácia tanto menor e de implementação tanto mais difícil quanto menor for o tempo
disponível para o seu acionamento, ou seja, quanto menor for o tempo de concentração. Nestas situações poderá
ser muito adequado aplicar uma gestão de vulnerabilidades em vez da gestão do risco.
Uma das regiões do País que melhor ilustra no seu todo a necessidade de dispor de informação sobre precipitações
intensas de muito curta duração é a Ilha da Madeira, cujas características fisiográficas, com ênfase para a
orografia, resultam em tempos de concentração da ordem da hora ou mesmo inferiores. Entender aí as cheias
ocasionadas por fenómenos pluviosos extremos é particularmente relevante devido à suscetibilidade da Ilha à
ocorrência de aluviões propagando-se em vales e noutros encaminhamentos superficiais sujeitos a ocupação
de natureza antropogénica, fator por si só indutor de risco. Contudo, a informação para o efeito disponível
refere-se, por norma, a precipitações diárias, o que conduz à necessidade de proceder à desagregação temporal
dessa informação para as durações efetivamente relevantes, próximas da hora. Na literatura da especialidade são
apresentadas várias técnicas para proceder à anterior desagregação, sendo que uma das mais estudadas consiste
na aplicação de modelos de cascatas multiplicativas, que constituem uma classe de modelos multifractais,
baseados na teoria da invariância de escala.
Apresenta-se nesta comunicação, a estimação, aplicação e avaliação do desempenho de modelos de cascata
multiplicativa a uma série longa de precipitações em 10 minutos no Funchal (entre 1996 e 2010). Para o
efeito, analisam-se e caracterizam-se as propriedades multifractais da anterior série de precipitações e verificamse as hipóteses de base dos modelos considerados. Explora-se a possibilidade do recurso a tais modelos para a
caracterização de precipitações intensas de curtas durações na Ilha da Madeira, essenciais para o estudo de risco
de cheias e aluviões.
Palavras-chave: Precipitação intensa, duração subdiária, comportamento multifractal, cascatas multiplicaticas,
desagregação de precipitação.
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OS CONCEITO DE VULNERABILIDADE E RESILIÊNCIA NA COMPLEXA RELAÇÃO
SOCIEDADE – NATUREZA. AS INUNDAÇÕES COMO PONTO DE PARTIDA PARA
UMA DISCUSSÃO GEOGRÁFICA DO RISCO

Marysol Dantas de Medeiros
Departamento de Geografia
Universidade Federal do Ceará (Brasil)
marysol.dantas@hotmail.com
Maria Elisa Zanella
Departamento de Geografia
Universidade Federal do Ceará (Brasil)
elisazv@terra.com.br
Isabel Maria Rodrigues de Paiva
Departamento de Geografia e Turismo, CEGOT
Universidade de Coimbra (Portugal)
isabelrp@ci.uc.pt
RESUMO
As inundações são o risco natural que mais pessoas afecta em todo o mundo, o mesmo acontecendo no
território brasileiro e em Portugal. Resultado de eventos meteorológicos adversos, as inundações têm como
consequência mais comum uma vasta destruição de bens (perecíveis e não-perecíveis), variando a sua gravidade
com a excepcionalidade do episódio hidrometeorológico e com o grau de vulnerabilidade da população afectada.
Muitas vezes colocada em segundo plano na ciência geocindínica, a vulnerabilidade da população, e de alguns
grupos em particular, deve ser uma variável omnipresente na análise do risco num determinado território.
As características demográficas, socais, económicas e tecnológicas de uma determinada sociedade ou grupo
social para além de serem, em grande parte, responsáveis pela vulnerabilidade dessa sociedade ou grupo face à
manifestação de um risco, são o factor que dita a sua maior ou menor capacidade em actuar no momento da
ocorrência (fase da emergência/socorro) e, principalmente, de ultrapassar as consequências negativas decorrentes
do desastre. Referimo-nos, pois, à resiliência de uma determinada sociedade ou grupo, capacidade que varia de
forma directamente proporcional às suas características, ou seja, uma sociedade (ou grupo) rica e desenvolvida
possui uma resiliência muito superior à de sociedades (ou grupos) pobres e pouco desenvolvidas, onde a
ocorrência de um determinado desastre significa um considerável retrocesso sócio-económico.
Partindo desta premissa, e tendo por base alguns casos que vimos estudando no nordeste brasileiro e em
Portugal sobre a complexa relação sociedade-natureza na ocorrência de inundações graves, procurar-se-á
discutir principalmente os conceitos de Risco, Vulnerabilidade e Resiliência nas várias acepções encontradas
na literatura científica da especialidade. Esta discussão terá um cunho marcadamente geográfico, já que a
interdisciplinaridade, a capacidade de síntese e, principalmente, a aptidão para a realização de um diálogo
sociedade-natureza sem perder o foco de espacialização dos problemas investigados, tornam a Geografia uma
ciência que estuda com maestria os assuntos relacionados com a temática do Risco.
Palavras-chave: Inundações, risco, vulnerabilidade, resiliência, relação sociedade-natureza.
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BASES EPISTEMOLÓGICAS PARA A ANALISE DE RISCO AMBIENTAL NA PRODUÇÃO DO
ESPAÇO URBANO EM PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

Altemar Amaral Rocha
Departamento de Geografia
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB (Brasil)
altemarrocha@gmail.com
RESUMO
Nós estamos acostumados a conceber a natureza como exterior à sociedade, primitiva e pré-humana, ou ainda
como um grande universo no qual os seres humanos não são senão pequenas e simples peças. Mas também aqui
nossos conceitos não têm correspondido à realidade. É o capitalismo que ardentemente desafia a separação, que
nos foi legada, da natureza e da sociedade e mais com orgulho do que com constrangimento.
Essa ideia de exterioridade da natureza para com o ser humano, remonta ao processo de produção do
conhecimento pautado na lógica aristotélica, desde os fins do império Greco-Romano que a natureza deixou
de ser algo totalizante tendendo a separação entre o homem e a natureza, mas com o método de Descartes
que definitivamente essa oposição homem-natureza, mente e corpo, espírito-matéria, sujeito-objeto passa ser o
centro do pensamento contemporâneo.
A produção do espaço é um fator primordial para a compreensão da complexidade da sociedade urbana, neste
sentido, a produção do espaço urbano está no front da problemática ambiental urbana urbana do mundo
contemporâneo. A expansão do modo de produção capitalista acirrou as desigualdades socioespaciais nas
cidades e acelerou o processo de acumulação capitalista que, por um lado, passou a reproduzir em todos os
cantos do mundo, uma condição de vida pautada na produção do capital e, por outro, a produção espacial
da cidade, gera uma singularidade dos lugares que acaba por produzir uma morfologia singular com formas
espaciais diferenciadas, movidas pela lógica da representação do espaço urbano.
O objetivo deste trabalho é demonstrar os riscos ambientais decorrentes da expansão urbana em cidades
pequenas e médias, debruçando sobre as bases epistemologicas que norteiam a discussão de risco ambiental, de
natureza e sociedade e de produção do espaço. Assim, a análise da(s) forma(s) urbana(s), e dos riscos ambientais
em pequenas e médias cidades parte do principio da produção e reprodução do espaço no capitalismo, levandose em consideração as desigualdades socioespaciais materializadas no território da cidade. Os objetivos deste
trabalho estão voltados para o desenvolvimento de uma abordagem teórica sobre o processo de urbanização,
levando-se em consideração, a produção do espaço urbano, e o estudo das formas que são integrantes da
configuração territorial e da espacialidade das cidades no Brasil e no mundo.
A pesquisa em questão enfoca os processos de produção espacial da cidade levando se em consideração
a planificação territorial e as transformações socioespaciais e os riscos ambientais na cidade de Vitória da
Conquista-Ba. Utiliza-se o entrelaçamento da urbanização com os processos de produção na tentativa de elucidar
os problemas decorrentes da expansão capitalista sobre o solo urbano evidenciando assim as desigualdades
resultantes desse processo expansionista do capital sobre a cidade.
Palavras-chave: Risco ambiental, bases epistemologicas, produção do espaço, pequenas e médias cidades.
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ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA RESILIÊNCIA NO MUNICÍPIO DA AMADORA

Carlos Rocha
Serviço Municipal de Proteção Civil
Câmara Municipal Amadora (Portugal)
carlos.rocha@cm-amadora.pt
Luís Carvalho
Serviço Municipal de Proteção Civil
Câmara Municipal Amadora (Portugal)
luis.carvalho@cm-amadora.pt
António Farinha
Serviço Municipal de Proteção Civil
Câmara Municipal Amadora (Portugal)
manuel.farinha@cm-amadora.pt
RESUMO
Colocar a educação para a resiliência de uma cidade, como forma de consciencializar a perceção e atuação para o
risco, é cada vez mais uma prioridade de atuação no contexto internacional, nacional e local. Nos últimos anos,
o Município da Amadora através da Campanha da Estratégia Internacional para a Redução de Catástrofes da
Organização das Nações Unidas (UNISDR em inglês) “Construir Cidades Resilientes 2010-2020”, tem apostado
numa estratégia em prol da resiliência, tendo em conta as particularidades da comunidade e os segmentos mais
vulneráveis, como as crianças, os idosos e as pessoas com limitações físicas e motoras. Esta campanha tem como
objetivo lançar o desafio a todas as comunidades para desenvolverem um conjunto de boas práticas que as torne
mais resilientes face a situações de desastre.
Esta apresentação debruça-se sobre as estratégias para a resiliência, à escala local, e os diversos contextos
de intervenção na comunidade (escolar e associativa). A introdução de um Programa de Informação e
Sensibilização para Comunidade Escolar (jardins de infância, 1º ciclo, 2º ciclo, 3 º ciclo e secundário), através
da definição de ações menos formais e programas específicos (ex: jogo didático “A jogar se Previne”; projetos
interageracional “Educar para Prevenir”; sessões temáticas “SOS Sismo”, “Alterações Climáticas”, “Suporte Básico
de Vida”, “Incêndios Urbanos”, “Incêndios Florestais”) tem desenvolvido uma colaboração com os docentes,
complementando os programas escolares já definidos.
No âmbito da implementação do Programa de Informação e Sensibilização para Comunidade Associativa, é
possível realçar o papel das associações e entidades públicas e privadas, de acordo com a intervenção para a
redução de risco de desastre, nomeadamente através de ações formais e não formais; técnicas de intervenção
como: a pintura, o teatro, a interação geracional entre diversos grupos comunitários e projetos de interação
para a resiliência no município, onde se destaca a “Academia Sénior – Proteção Civil Amadora” e a iniciativa
“Resiliência Artística - Uma exposição (ação) diferente sobre prevenção e Proteção Civil”.
Pretende-se igualmente demonstrar de que forma a estratégia implementada permitiu ao município alcançar
a designação de Cidade Modelo (em 2016) e de ser a representante nacional e internacional da Campanha
“Construir Cidades Resilientes 2010-2020”.
Palavras-chave: Resiliência, risco, prevenção, educação não formal.
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MÉTODOS MATRICIAIS DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE EXPOSIÇÃO A NANOPARTÍCULAS

Ana C. Meira Castro
Departamento de Matemática, Instituto Superior de Engenharia do Porto
Politécnico do Porto (Portugal)
amc@isep.ipp.pt
Andréa Pereira
INOVNANO - Empresa de Nanotecnologia do Grupo CUF
Universidade do Porto (Portugal)
Andrea.Pereira@innovnano-materials.com
João Santos Baptista
Departamento de Minas, Faculdade de Engenharia
Universidade do Porto (Portugal)
jsbap@fe.up.pt
RESUMO
Atualmente, a nanotecnologia é amplamente reconhecida pelo seu contributo no crescimento económico e
na competitividade das empresas. Do seu desenvolvimento têm resultado inovações e avanços tecnológicos
em diversos setores industriais. No entanto, apesar do seu grande potencial de aplicação e do seu reconhecido
estímulo positivo na economia, a sua sustentabilidade só é possível com o controlo dos riscos potenciais para a
segurança e saúde, não só dos trabalhadores, como dos utilizadores dos produtos dela resultantes.
A utilização de métodos matriciais específicos, com bandas de controlo (CB) adequadas é uma das abordagens
mais utilizadas para avaliação e gestão do risco em áreas em que o conhecimento técnico e científico é mais
incipiente. A utilização de bandas de controlo quando devidamente dimensionadas, permite categorizar os
riscos, facilitando a sua gestão.
Na última década, foram propostos vários métodos CB com aplicação à nanotecnologia. Neste momento, estes
métodos são globalmente aceites e considerados como ferramentas de grande utilidade face às incertezas ainda
existentes nesta área. Nomeadamente no que diz respeito às características toxicológicas das nanopartículas (NP)
e às eventuais consequências na saúde humana, decorrentes da utilização dos nanomateriais (NM).
No sentido de identificar quais as metodologias de CB disponíveis para aplicação em locais de trabalho,
foi efetuada uma revisão sistemática de literatura científica e técnica em mais de meia centena de bases de
dados eletrónicas.
Como resultado deste trabalho, apresentam-se as metodologias de CB mais comummente utilizadas no
controlo do risco de exposição dos trabalhadores nas áreas da produção, utilização e controlo laboratorial de
nanopartículas, assim como as suas diferenças e similitudes.
No entanto, apesar da facilidade de utilização destas abordagens conduzir à sua utilização mais ou menos
generalizada, não foram encontradas evidências da sua validação científica.
Palavras-chave: Avaliação de risco, métodos matriciais, nanomaterial fabricado, exposição ocupacional.
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INDICE DE VULNERABILIDADE AOS DESASTRES NATURAIS DECORRENTES DE
DESLIZAMENTOS DE TERRA, EM CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS,
PARA O ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Pedro Ivo Mioni Camarinha
Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Brasil)
pedro.camarinha@cemaden.gov.br
Regina Célia dos Santos Alvalá
Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Brasil)
regina.alvala @cemaden.gov.br
RESUMO
Este trabalho apresenta uma abordagem multidisciplinar da avaliação da vulnerabilidade aos desastres naturais
decorrentes de deslizamentos de terra, considerando os efeitos mudanças climáticas.
O foco das análises foi a região da Serra do Mar paulista, localizada no Sudeste brasileiro. Esta região possui um
grande histórico de desastres desta natureza e possui grande importância econômica, ambiental e turística do
estado de São Paulo.
Na primeira etapa de trabalho foi elaborado um índice de vulnerabilidade para os desastres naturais relacionados
com deslizamentos de terra, que foi calculado para todos os municípios da área de estudo. Nesta etapa considerouse dados de modelagem climática para o clima presente (1961-1990 ) e futuro (2011-2040; 2041-2070 e 20712100), além de variáveis físico-ambientais, demográficas, socioeconômicas e de governança, que contemplaram
sub-índices de exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa. A validação do índice foi feita a partir de dados
oficiais de registros de desastres que aconteceram no passado. As análises permitiram a identificação de diferentes
contrastes de vulnerabilidades dentro do estado de São Paulo e destacou a alta vulnerabilidade dos municípios
localizados da região da Serra do Mar, sobretudo os municípios litorâneos que estão mais ao Norte.
Na segunda etapa, objetivou-se explorar profundamente a aplicação do índice de vulnerabilidade, com enfoque
nas áreas mais vulneráveis. Nesta etapa, o município de Caraguatatuba, que está sob domínio da Serra do Mar,
foi escolhido para um estudo piloto que objetivou avaliar a influência das mudanças climáticas no aumento dos
eventos extremos de precipitação, especificamente aqueles que que ultrapassam o limiar de 110 mm / 72 h, que
são considerados eventos com grande potencial de deflagrar os deslizamentos de terra.
Os resultados apresentaram-se em concordância com aqueles observados na análise feita para todo estado de
São Paulo, e sugerem que há um aumento significativo dos eventos extremos durante o verão, sobretudo entre
2041 até 2100.
De forma geral, os resultados do presente trabalho permitiram, juntos, evidenciar a alta vulnerabilidade da
região da Serra do Mar, sugerindo que em algumas porções haverá intensificação dos eventos extremos. Por
outro lado, a abordagem multi-disciplinar permitiu identificar também que existe todo um outro contexto nãoclimático que é determinante para a ocorrência dos desastres e que precisa ser considerado em políticas públicas
de redução de risco aos desastres e adaptação.
Palavras-chave: Vulnerabilidade, desastres naturais, deslizamentos de terra, mudanças climáticas.
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VULNERABILIDAD POR DESLIZAMIENTOS EN LA VEREDA LA ESPERANZA
(CUNDINAMARCA, COLOMBIA)

Laura Nataly Tiria Forero
Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
lntiriaf@unal.edu.co
RESUMEN
Esta investigación busca analizar los riesgos de origen natural en un sector rural del territorio colombiano. En el
área rural del país actualmente habita cerca del 33% de la población nacional y estas comunidades históricamente
han convivido con fenómenos naturales extremos que se constituyen en amenaza. Aunque estas últimas han
sido ampliamente estudiadas por la academia e instituciones del país, la vulnerabilidad de las comunidades ante
estas amenazas ha sido poco analizada, lo que induce un conocimiento deficiente del riesgo y a su vez limita la
adecuada incorporación de elementos para la reducción de estos riesgos.
Lo anterior descrito, es una situación que se evidencia en la vereda la Esperanza donde se presentan deslizamientos
activos de tipo traslacional, lo que amerita realizar un análisis de riesgo que contemple tanto los elementos de
amenaza ante el fenómeno y la correspondiente vulnerabilidad. Esta situación motivó la realización del estudio
que se sintetiza a continuación.
El análisis se fundamentó en el concepto de “espacio” brindado por la epistemología geográfica con autores
como Milton Santos y Henri Lefebvre. En efecto, el espacio real se construye a partir de una producción social
en la que intervienen factores exógenos y endógenos como un sistema dinámico en el que interactúan las
diferentes dimensiones naturales y sociales.
La metodología se estructuró de tal forma que se pudiese realizar: 1- análisis de la configuración espacial de
la vereda (relación sociedad-naturaleza); 2- una caracterización del factor amenaza y 3- la identificación de
prácticas que ha llevado a cabo la comunidad frente a eventos de deslizamientos. Para ello, se realizaron talleres
de cartografía participativa, entrevistas a pobladores, un censo con líderes de la comunidad, observaciones en
campo y revisión de informes técnicos sobre deslizamientos en la vereda. Con base en la información recolectada
se realizó una clasificación empírica de vulnerabilidad (baja, media y alta), teniendo en cuenta dos tipos de
variables: 1- Respecto a la configuración espacial y 2- Respecto a la gestión de riesgo.
Los resultados obtenidos muestran que la economía familiar y la infraestructura imprimen una alta sensibilidad
lo que tiene una mayor incidencia en la vulnerabilidad de la comunidad de la vereda; mientras que variables
como la organización comunal y las características socio-culturales inducen una alta resiliencia, pues en la
comunidad permanecen valores como el trabajo cooperativo, las relaciones solidarias, una positiva organización
comunal y un conocimiento sobre el ambiente que los rodea. Igualmente, se concluyó que la comprensión de
la configuración espacial es fundamental para el análisis de los aspectos que generan vulnerabilidad en la vereda,
pues es importante entender las dinámicas naturales del área que ocupa la comunidad y la relación de ésta con
el ambiente, los sistemas productivos, y las relaciones socio culturales.
Palabras clave: Vulnerabilidad por deslizamientos, sector rural, espacio.
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RESUMO
As últimas décadas evidenciam um aumento dos desastres naturais a nível mundial, com destaque para os
desastres de origem hidro-geomorfológica. Este facto tem sido relacionado com o aumento da frequência e
magnitude das cheias e movimentos de massa em vertentes, consequência das alterações climáticas e de um
incorreto uso e ocupação do solo que origina um aumento da exposição de pessoas e bens face ao risco. A
construção de Base de Dados de desastres reveste-se de uma enorme importância, pois permite analisar e
compreender a incidência temporal e espacial dos processos e impactos decorrentes.
Em Portugal Continental destaca-se a base de dados DISASTER para desastres hidro-geomorfológicos ocorridos no período de 1865-2010. Esta base de dados possibilitou a recolha e sistematização
de informação sobre cheias, inundações e movimentos de vertente, permitindo o aumento do conhecimento
científico sobre os mesmos.
O presente estudo tem como base a região Centro de Portugal Continental, território com elevada incidência
histórica de cheias, inundações e movimentos de massa em vertentes. O estudo teve por base a análise de cinco
jornais de âmbito regional e nacional para o período de 1990 a 2015. A análise permitiu obter duas tipologias
de ocorrências distintas consoante os danos causados:
•

Nível 1 (N1) - ocorrências que cumprem pelo menos um dos seguintes critérios da Base de Dados
Disaster: existência reportada de vítimas mortais, feridos, evacuados, desaparecidos ou desalojados;

•

Nível 2 (N2) - todas as outras ocorrências em que se registaram perdas ou danos materiais, pessoais
ou funcionais sem que se cumpra nenhum dos critérios anteriores.

Este estudo apresenta os seguintes objetivos: a) espacialização das ocorrências; b) avaliação das variações sazonais/
anuais e os diferentes impactos observados; c) avaliação da tipologia dos impactos humanos e materiais. Para o
período de 1990-2015 foram identificados um total de 1 753 ocorrências (1 386 inundações e 367 movimentos
de massa) na região Centro, sendo que 95 referem-se a ocorrências de nível 1 e 1 658 a ocorrências de nível 2.
Em termos de tendência ao longo dos anos verifica-se que 68% das ocorrências N1 e 54% das N2 registaram-se
entre 2000 e 2010. Destaca-se também o facto de 78% das ocorrências N1 ocorrerem entre os meses de outubro
e janeiro e 83% das N2 ocorrerem entre setembro e fevereiro.
No que respeita à tipologia de impactos sobressai a predominância de ocorrências com impactos materiais sobre
os sociais, destacando-se nos impactos materiais os danos nas infra-estruturas viárias e edifícios habitacionais e
nos sociais o elevado número de evacuados. Em termos espaciais observaram-se as seguintes tendências: I) cheias
em pequenas bacias hidrográficas em contexto urbano; II) cheias/inundações e movimentos de massa ao longo
de infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias; III) inundações em áreas urbanas e rurais no contexto vestibular
das grandes bacias.
Palavras-chave: Zona Centro, movimentos de massa, cheia e inundação, base de dados.
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RESUMO
O processo erosivo é um dos desastres naturais que causam grandes prejuízos econômicos e ambientais.
O município de Bauru, localizado na Região Centro-Oeste do estado de São Paulo/ Brasil, apresenta alta
suscetibilidade às erosões, e é considerado um dos municípios mais críticos do estado. O município de
estudo apresenta erosões de grande porte, desencadeadas pela concentração do escoamento de água superficial
deflagradas por eventos severos de precipitação e pela ocupação desordenada nas áreas urbanas e rurais.
Com vistas a essa problemática, este estudo objetivou avaliar os dados de erosões que constam no Banco de
dados de Desastres Naturais do Centro de Meteorologia da Universidade Estadual Paulista (IPMet), no período
de 1980 a 2015, que ocorreram no município de Bauru, e relacionar esses eventos com a climatologia local.
A partir de uma análise estatística sobre as ocorrências das erosões causadas por eventos severos de precipitação,
foram elaborados diagnósticos da climatologia local e análise da influência da variabilidade interanual
relacionados aos fenômenos El Niño e La Niña.
As informações que alimentam esse banco de dados, foram obtidas da Defesa Civil e de trabalhos acadêmicos.
Para o estudo do clima, foram adotadas informações da estação meteorológica do IPMet para o mesmo
período e utilizados dados de índices de El Niño/Oscilação Sul do National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA).
Os resultados mostram que os principais sistemas que deflagraram os eventos de erosões foram as frentes frias
e as chuvas convectivas que ocorrem principalmente entre os meses de setembro a março. A ocorrência de El
Niño ou La Niña sobre a quantidade anual de precipitação, mostra que o impacto desses fenômenos sobre a
precipitação em Bauru é muito irregular.
Palavras-chave: Banco de dados, desastres naturais, erosões, eventos severos, clima.
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RESUMO
Nas últimas décadas tem-se assistido a uma preocupação crescente, não apenas por parte da comunidade
científica e técnica, a qual tem vindo a alertar para as consequências adversas que poderão resultar da falta
de resistência do edificado, da preparação dos cidadãos e dos mecanismos de emergência em situação de
catástrofe, mas também por parte das entidades governamentais de proteção civil, responsáveis pela salvaguarda
da segurança dos cidadãos face aos riscos resultantes da ação sísmica. Esta é de resto uma questão considerada
atualmente essencial na definição do planeamento estratégico de emergência e na gestão urbana e territorial e
das quais temos tido a oportunidade à distância, de observar e aprender com as experiências de inúmeros países
onde tem ocorrido eventos sísmicos.
As medidas e estratégias preventivas de mitigação e preparação para o risco sísmico são do ponto de vista
económico, extremamente interessantes uma vez que o investimento exigido na implementação deste tipo de
medidas e estratégias é muitíssimo inferior ao esforço financeiro associado à reposição das condições físicas e
sociais originais após uma catástrofe. Existem inúmeras medidas que podem e devem ser implementadas numa
fase preventiva, com fortes implicações nas consequências da redução de perda física decorrente de uma eventual
catástrofe. É importante que esta ideia seja disseminada e partilhada, não apenas pela sociedade em geral, mais
igualmente, pelos técnicos e entidades responsáveis pela salvaguarda da segurança pública.
Neste sentido, o presente estudo tem como por objetivo discutir de forma integrada algumas das estratégias de
mitigação do risco sísmico. Entre outros assuntos, serão objeto de discussão os estudos de caracterização do risco
sísmico, através da análise crítica das metodologias existentes para a avaliação do risco sísmico, a cartografia de
risco, os mecanismos de informação pública, os sistemas de pré-aviso e os atuais planos de emergência.
Palavras-chave: Mitigação do risco sísmico, cartografia de risco, informação pública, planos de emergência.
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RESUMO
A evolução das arribas ocorre principalmente devido à atividade de movimentos de vertente de diferentes
tipologias e dimensões. Este processo natural, que representa uma ameaça para as pessoas, bens e atividades, é
uma das principais fontes de perigosidade que caracteriza as arribas do concelho da Lourinhã.
O processo de planeamento e gestão do risco visa consubstanciar instrumentos com informação relevante para
o desencadeamento de ações para reduzir vulnerabilidades e potenciar capacidades de resposta em caso de
acidente grave, através de uma base sustentada ao nível das estratégias de prevenção, planeamento e especificação
das competências e responsabilidades dos diversos Agentes de Proteção Civil (APC) de nível municipal em
articulação com as entidades competentes da administração central do estado.
Saliente-se que o processo de gestão do risco e de planeamento de soluções integradas de segurança tem por
finalidade evidenciar os aspetos específicos dos riscos e vulnerabilidades, bem como promover a adoção de
medidas de proteção de acordo com as responsabilidades e competências numa faixa territorial (domínio
público marítimo) com especificidades muito próprias e cada vez mais procurada pelos banhistas e praticantes
de desportos náuticos e aquáticos.
Palavras-chave: Arribas, riscos, prevenção, segurança, concelho da Lourinhã.

Panel 3 - Risk analysis and management: potentially dangerous processes (natural and anthropogenic) and vulnerabilities

229

IV Congresso Internacional de Riscos
“Riscos e Educação“
Coimbra, 23 a 26 de maio de 2017

PROCESSOS FÍSICOS, MEDIDADAS DE ADAPTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
NO CONTEXTO DA GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA

José Simão Antunes do Carmo
Departamento de Engenharia Civil
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (Portugal)
jsacarmo@dec.uc.pt
RESUMO
A gestão sustentável das zonas costeiras depende do êxito de uma adaptação integrada ao clima e a outras
alterações que tenham em conta e promovam a capacidade de adaptação do sistema.
As vulnerabilidades e os riscos nas zonas costeiras têm vindo a aumentar, em especial desde meados do século
passado, e tendem a um aumento muito mais acentuado a partir de meados do presente século. A ação humana
tem sido a principal causa de desequilíbrios, seja diretamente por ações locais ou indiretamente por contribuições
para o aquecimento global e para as alterações climáticas. Por conseguinte, são necessários ajustamentos nos
sistemas naturais e humanos para responder às alterações climáticas atuais e futuras e aos seus potenciais efeitos.
Através da ação combinada de vários fatores como as ondas, as marés, as correntes, o vento, os movimentos
sedimentares e os eventos meteorológicos extremos, incluindo tempestades, o litoral está em constante
mudança. Tais episódios afetam os ecossistemas costeiros, pois estes são particularmente sensíveis ao aumento
da temperatura da superfície do mar, à acidificação dos oceanos, à intrusão salina, à subida dos lençóis freáticos
e às alterações dos padrões de escoamento.
É sabido que as técnicas tradicionais de proteção de engenharia ‘pesada’, como o uso de quebra-mares, molhes,
esporões e paredões, são inadequadas para combater a erosão em larga escala. Estes tipos de estruturas têm custos
de manutenção elevados e podem não ter o custo-benefício esperado ou serem insustentáveis a médio/longo
prazo. Em alguns casos, tais estruturas podem mesmo acelerar a erosão redirecionando a energia das ondas.
Podem ainda ter efeitos ambientais significativos em setores ligados ao turismo e em atividades industriais,
agrícolas, comerciais, balneares e recreativas.
Embora algumas áreas devam ser protegidas por obras de engenharia ‘pesada’, nomeadamente para a segurança
de frentes urbanas com acentuada vulnerabilidade, ou para salvaguarda de um património valioso, em regra,
devem ser consideradas outras formas de proteção. Em geral, as proteções de engenharia ‘soft’ têm menos efeitos
prejudiciais e atendem aos padrões de um bom planeamento e gestão das áreas costeiras, contribuindo para
o cumprimento dos requisitos essenciais de proteção, desenvolvimento e sustentabilidade. Por conseguinte,
devem ser consideradas adequadas medidas de adaptação nos processos de avaliação de vulnerabilidades e riscos
tanto em termos das medidas já implementadas como em cenários de adaptação futura. As metas de médio
e longo prazo subjacentes às medidas de adaptação devem ser adequadamente avaliadas e ponderadas, sendo
para o efeito crucial a participação pública. As comunidades costeiras, as organizações não-governamentais, os
agentes turísticos e os potenciais investidores devem ser envolvidos e ouvidos nos procedimentos de gestão e
tomadas de decisão.
Este trabalho contextualiza a necessidade de avaliação das vulnerabilidades e riscos costeiros, seguindo uma
abordagem integrada que considera as alterações ambientais induzidas por ações climáticas e não-climáticas, e a
evolução dos desenvolvimentos socioeconómicos e suas múltiplas interações. Mostra-se ainda como as medidas
de adaptação devem ser consideradas na avaliação das vulnerabilidades em diferentes cenários de adaptação.
Palavras-chave: Dinâmica litoral, alterações climáticas, proteção costeira, decision-making.
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RESUMO
No Brasil, tem-se observado o crescimento de ocorrências de desastres naturais, seja em virtude da intensificação
de eventos geodinâmicos e hidrometeorológicos em algumas regiões do país, seja devido ao aumento da
exposição ao risco associado à ocupação de áreas susceptíveis a desastres naturais. Assim sendo, criou-se, em
2011, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – CEMADEN, com o objetivo
de desenvolver, testar e implementar um sistema de previsão de ocorrência de desastres naturais em áreas
susceptíveis de todo o país.
No contexto de monitoramento e alertas, conhecer as especificidades socio-económicas da população exposta em
áreas de riscos é essencial para subsidiar acções de respostas em situação de emergência e redução dos riscos de
desastres naturais. Ademais, contribui directamente para a definição de directrizes estratégicas para a ampliação das
capacidades de mitigação e adaptação às projectadas mudanças climáticas. No país, a única fonte de informação
sobre a população disponível para todo o território nacional, e com nível de desagregação intra-urbano, é provida
pelo Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entretanto, a
associação das informações censitárias às áreas de risco não pode ser feita de maneira directa e automatizada, em
razão das diferenças geométricas das feições das áreas de risco e das feições de disseminação censitária.
Portanto, o CEMADEN vem desenvolvendo pesquisas em parceria com o IBGE, visando identificar as
vulnerabilidades correlacionadas aos usos e ocupação da terra, em especial para identificar a população residente
em áreas de risco no território urbano. Neste âmbito, criou-se uma nova base territorial estatística de risco
(BATER), que permitiu a associação dos dados censitários às áreas de risco de deslizamentos e inundações no
território brasileiro.
Entre os principais resultados do trabalho, de carácter inédito, destaca-se a quantificação e caracterização da
população moradora em cada área de risco de desastres mapeada em 560 municípios do país. Mais de 3 milhões
de pessoas em áreas de risco viviam com renda per capita de até ½ salário mínimo e cerca de 35% viviam
em moradias com esgotamento sanitário inadequado. Os resultados permitem identificar quais áreas de risco
demandam acções prioritárias nos âmbitos social e económico, o que poderá auxiliar na implementação de
políticas públicas que promovam a redução de danos humanos no país.
Palavras-chave: Desastres naturais, vulnerabilidade, deslizamentos de terra, inundações, Brasil.
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RESUMO
A cidade de Natal, Rio Grande do Norte (Brasil), tem-se expandido em ambas as margens do rio Potengi, pelo
que a construção de pontes tem constituído um verdadeiro imperativo. Uma das principais e a mais antiga, a
Ponte de Igapó, apresenta evidente desgaste da sua estrutura, não sendo alvo de qualquer intervenção de fundo
há cerca de 28 anos.
Esta ponte de concreto, construída em 1988, para dar vazão ao transporte de cargas e de pessoas, incorpora a
grande rodovia BR 101, na qual circula grande parte do tráfego do litoral nordestino brasileiro. O volume de
tráfego diário é, por isso, bastante elevado, sendo constituído em grande parte por veículos pesados. O volume
e tipo de tráfego aliado ao nítido degaste da ponte constituem factores agravantes de risco, aumentando a
probabilidade de ruptura e colapso da estrutura.
A ocorrência de desastres tecnológicos devido à falta de manutenção e fiscalização em grandes estruturas (antigas
ou recentes) não é rara no Brasil. De sublinhar, a título de exemplo, a ruptura da barragem de lamas residuais
da actividade mineira em Mariana (Minas Gerais) e a queda da estrutura da ciclovia elevada no Rio de Janeiro
durante os jogos olímpicos, ambas em 2016.
A existência desta realidade nacional, conjugada com os evidentes problemas estruturais da Ponte de Igapó,
impuseram a necessidade de elaboração de um estudo visando, numa primeira fase, mensurar o nível de percepção
da população sobre a sua exposição ao risco de colapso da ponte. Para tal procedeu-se ao lançamento (online)
de um questionário de cunho perceptivo com os usuários durante o período de 02/02/2017 a 13/02/2017, o
qual foi respondido por 289 pessoas. Os resultados são inequívocos, com: (i) 99,7% das pessoas a afirmar que
acredita que não há qualquer tipo de manutenção periódica na estrutura da ponte; (ii) cerca de 78,9% a relatar
que não se sentem seguros ao cruzarem a ponte e (iii) 88,2% a declarar que, em algum momento, já pensaram
na possibilidade de desabamento da ponte.
Perante os resultados obtidos, de sublinhar a elevada consciência da população utilizadora da ponte relativamente
à sua exposição ao perigo de ocorrência de um desastre (colapso total ou parcial da ponte) em virtude da falta
de manutenção da estrutura. Esta percepção da população para além de chamar a atenção para o problema,
visa, sobretudo, pressionar as entidades políticas competentes para a necessidade de implementação de um
Sistema de Gestão de Pontes no estado para a realização de inspecções, avaliações e necessárias reparações dessas
edificações. Este sistema, que englobaria desde a aquisição de dados sobre o estado da estrutura, à realização de
estudos geotécnicos e de tráfego ou ainda à intervenção qualificada quando necessário, constituiria uma maisvalia indiscutível na redução do risco a que os milhares de utilizadores da ponte estão expostos diariamente.
Palavras-chave: Desastre tecnológico, exposição ao risco, percepção e consciência do risco, Ponte de Igapó.
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RESUMO
O planeamento de emergência, em todas as suas dimensões, assenta essencialmente nos Planos Municipais de
Emergência de Proteção Civil (PMEPC) que em articulação com os restantes instrumentos de planeamento – por
exemplo PROT, PROF, PDDFCI, POOC, PDM - procuram abordar numa perspetiva mais ou menos integrada
as diferentes fases do ciclo da catástrofe. Embora os PMEPC’s abordem também o antes e o pós-evento, os restantes
instrumentos de planeamento estão essencialmente preparados para responder as estas duas fases.
Quando se planeia a gestão de risco no âmbito municipal, por imposição da legislação existente, facilmente se
compreende a necessidade de alargar a gestão do risco a outras escalas, como a intermunicipal, nomeadamente
na definição do diagnóstico, na articulação de processos e na partilha de recursos entre diferentes municípios.
Assumindo que a magnitude de um determinado evento não considera limites geográficos, mas sim o território
e os elementos que dele constam, surge a necessidade de pensar a gestão na escala intermunicipal.
Perante esta abordagem e tomando como área de estudo a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a
primeira análise iniciou-se com recurso ao diagnóstico de 19 PMEPC’s, com o objetivo de conhecer os conteúdos,
nomeadamente, critérios de ativação, intervenientes no plano e meios e recursos existentes ou a mobilizar.
Para além disto, importa compreender a forma como a perigosidade dos processos se manifestam nos
diferentes municípios. Neste sentido, foi analisada uma base de dados de 80 000 ocorrências, que possibilitou
a caracterização das ocorrências, que com maior frequência, afetam o território, assim como as consequências
que lhe estão associadas.
O estudo da vulnerabilidade territorial ao risco, com o objetivo de se perceber quais os forçadores sociais e
territoriais que influenciam a vulnerabilidade, permite definir estratégias de intervenção adequadas a grupos de
risco e grupos vulneráveis específicos, assim como avaliar a capacitação do território e as respostas disponíveis.
Os resultados preliminares indicam que, no âmbito intermunicipal, importa uniformizar os conteúdos dos
PMEPC’s, articular a produção de cartografia, promover a partilha de meios e recursos entre os municípios e
consolidar a resposta para o “antes” e o “após” evento, com o objetivo de preparar melhor a população e a resposta.
À luz dos modelos de governação e da atual configuração dos referenciais institucionais e regulamentares, a
gestão intermunicipal do risco irá promover a eficácia das medidas a implementar e aumentar a capacidade de
resposta nas diferentes fases da catástrofe para os diferentes municípios da região de Coimbra.
Palavras-chave: Gestão, intermunicipal, vulnerabilidade, risco.
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RESUMO
A formação de ilhas de calor urbano superficial, ou das superfícies, é um dos principais fatores da elevada
carga térmica que carateriza determinadas áreas urbanas e, subsequentemente, da diminuição do conforto
bioclimático, particularmente durante eventos de calor extremo.
O presente estudo foca-se no município do Porto, coração da segunda área metropolitana do país, cujo ambiente
térmico é condicionado pela multiplicidade de usos e coberturas do solo, com propriedades térmicas e radiativas
profundamente dissemelhantes.
A partir de uma imagem do satélite Landsat 8-OLI, procurou-se: (i) relacionar o grau de urbanização das
freguesias do município, dado pelo índice espectral Urban Index (UI), com o padrão espacial da Temperatura
de Superfície (Ts); (ii) avaliar o contributo dos diferentes usos do solo, bem como das diversas freguesias, para
o sobreaquecimento superficial ou para o arrefecimento evaporativo no contexto do município, a partir do
cálculo do Contribution Index (CI); e, (iii) identificar as áreas (freguesias) críticas em termos térmicos, com base
no Environmental Criticality Index (ECI).
Os principais resultados mostram que as ilhas de calor urbano superficial se localizam no núcleo central do
Porto, na área industrial do Ramalde e no nó de circulação da Via de Cintura Interna (VCI), onde os efeitos da
densificação urbana e dos materiais de cobertura impedem a evapotranspiração, favorecem o aumento dos fluxos
de calor sensível e, consecutivamente, o aumento significativo de Ts. Desta forma, demonstrou-se a existência de
alguns espaços do município que apresentam condições desajustadas ao conforto bioclimático, por possuírem
mais fontes de calor e elevada carga térmica, apresentando assim o nível de criticidade ambiental (ECI) severo.
Com este estudo pretendeu-se contribuir para a identificação expedita de áreas com maior vulnerabilidade
climática (calor extremo), que raramente são consideradas nos instrumentos de planeamento urbano, sendo que
nestes, em geral, apenas se atende às condições climáticas regionais.
Palavras-chave: Deteção remota, temperatura de superfície, índices espectrais, ambiente térmico; Porto.
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RESUMO
Os cemitérios sempre constituem fontes potenciais de contaminação ambiental, com impactos no meio
ambiente e na saúde pública. Na avaliação do risco é importante a caracterização do enquadramento biogeofísico,
demográfico e socioeconómico dos cemitérios, assim como das práticas de enterramento e dos processos de
gestão implementados.
São objetivos deste trabalho a caracterização de 11 cemitérios e da respetiva área envolvente no município
de Santa Maria da Feira, onde foram aplicados dois instrumentos de análise. Uma checklist para avaliação de
parâmetros como: caracterização das práticas do protocolo de higiene e segurança, caracterização do espaço
interior; e um questionário aplicado aos presidentes de junta e coveiros locais. Para a avaliação dos potenciais
impactos foram analisadas as condições hidrogeológicas locais, o posicionamento e variação do nível freático, as
condições de escoamento superficial e sub-superficial e as característicasfísico-químicas das águas superficiais em
locais de concentração ou difusão do escoamento com potencial contaminação.
Tendo como objetivo a avaliação do risco de contaminação, selecionaram-se os parâmetros como pH, condutividade
eléctrica, salinidade, oxigénio dissolvido, temperatura e Eh, determinados por uma sonda multiparamétrica WQC24 e um equipamento WTW 330pH. Para a construção dos modelos de fluxo da água subterrânea foi usado um
sistema de GPS diferencial que permite determinar as cotas da superfície das massas de água nas imediações dos
cemitérios e assim construir os mapas de fluxo através do software Surfer. Para a avaliação de cada cemitério utilizouse a matriz de Young que através do número de inumações por ano, enquadramento geológico e parâmetros
hídricos e hidrogeológicos avalia-se a classe de vulnerabilidade e o grau de risco.
Os resultados permitem cruzar a vulnerabilidade do território com a operacionalidade e eficiência dos cemitérios.
Salienta-se com este estudo a necessidade de avaliação do estado de vulnerabilidade de cemitérios, com impacto
nas práticas e modelos de gestão dos mesmos, nas ações de monitorização e nas medidas de redução e mitigação
do risco, tendo os resultados obtidos impacto nas medidas de gestão municipal do ambiente e no ordenamento
do território.
Palavras-chave: Cemitérios, contaminação, água subterrânea, vulnerabilidade e risco.
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RESUMO
Quando ocorre um acontecimento potencialmente traumático a atuação dos profissionais de saúde mental
centra-se nas vítimas primárias. Contudo, os profissionais de socorro estão igualmente expostos aos estímulos
traumáticos e o risco de desenvolverem problemas de saúde mental é superior ao da população. Assim, a
promoção da estabilidade psicológica destes profissionais é fundamental para os próprios e para a comunidade
que depende dos seus serviços.
Pretende-se, numa amostra de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) do INEM (Instituto Nacional
de Emergência Médica de Portugal), identificar os seus níveis de resiliência e avaliar o impacto das ocorrências a
que estão expostos, bem como sua variação em função das variáveis sociodemográficas, e verificar se a resiliência
é um preditor deste impacto traumático.
Foi utilizado um questionário sociodemográfico, a Resilence Scale e o Impact Event Scale – Revised, aplicados
no contexto de formação mensal, a uma amostra de 400 TEPH (62% dos TEPH que exercem funções em
ambulâncias do INEM) das regiões Norte, Centro e Sul. As idades variam entre 23 e 50 anos com média de 34
anos, sendo 67% do sexo masculino, 52% não casados, com média de 6,9 anos de experiência profissional e a
trabalharem entre 35 e 62 horas semanais (média 41,5h).
Os resultados indicaram forte resiliência (M=143,07 numa escala de 25 a 175), com 48% da amostra a apresentar
elevada resiliência, 46% com moderada e apenas 6% com reduzida. Os níveis de trauma foram baixos (M=18,7
escala de 0 a 88), mas 19% apresenta já sinais de trauma. A idade faz diminuir o total de resiliência e os anos de
serviço no INEM potenciam o aumento de trauma. Resiliência e trauma estão negativamente correlacionados,
mas as características profissionais apenas predizem 2% do trauma e a resiliência apenas prediz 4,6%.
Apesar da preparação destes profissionais, é já preocupante a presença de sinais de trauma e sua relação com
mais anos de serviço, sugerindo refletir sobre como evitar o aumento do trauma, pois 8 a 9% dos expostos a
uma ocorrência podem desenvolver Perturbação de Stress Pós-Traumático e mais de 50% dos podem desenvolver
Perturbação Aguda de Stress, depressão, ansiedade, luto/pesar intenso ou comportamentos aditivos, causando
sofrimento contínuo e afetando a sua produtividade laboral.
Palavras-chave: Resiliência, impacto traumático, técnicos de emergência pré-hospitalar, preditores.
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RESUMO
Os autores descrevem a utilização prática e acessível até a aprendizagem por leigos de técnicas de urgência médicoveterinária com o objectivo de recuperação imediata de pacientes animais em situação de descompensação
cardiorespiratória em ambiente de catástrofe, seja qual for a sua causa.
O primeiro autor teve a oportunidade de contactar de perto com esta realidade em dois estágios hospitalares
na R.P. China (Jiangmen e Guangzhou) como corolário de 2 Cursos de MTC (Medicina Tradicional Chinesa)
de duração de 4 anos cada; a posteriori, em terreno prático, executou em múltiplas ocasiões, quer em teatro
cirúrgico (recuperação de apneia em urgência anestésica) quer na via pública (como controle de lipotímia) quer
em descompensação cardíaca, com taxa de sucesso elevado.
Tais técnicas decorrem da MTC e são hoje progressivamente integradas a nível mundial por técnicos de saúde
animal. Igualmente a sua aplicação em Seres Humanos é hoje prática corrente nos hospitais do Oriente.
Perante a facilidade de ensino e aprendizagem destas técnicas de eficácia ultra comprovada, por milénios, de uso
em cerca de dois terços da Humanidade, bem como certificada por inúmeros estudos universitários ocidentais
e com absoluta isenção de efeitos secundários nocivos, deveria fazer parte do currículo das escolas secundárias,
bem como, ser técnica obrigatória de uso corrente pelas equipas cinotécnicas e de urgência médica.
Após diagnóstico sumário de alterações hemodinâmicas de possível causa cardiorespiratória ou síndrome vagal
(lipotímias, etc.) quaisquer que sejam as suas origens e em acto de urgência absoluta, a colocação agulhas
esterilizadas de uso único de aço inoxidável 0,25 mm de calibre e 25 mm de comprimento, ou algum
instrumento equiparado em pontos de acupunctura seleccionados segundo os princípios da MTC, permitem na
grande maioria dos casos uma rápida ressuscitação.
Atendendo à desproporcionalidade de meios médicos e farmacológicos face ás vitimas (humanas e animais) em
ambiente de catástrofe e com total isenção de efeitos secundários prejudiciais, permitem as aludidas técnicas, uma
enorme facilidade no ensino e aprendizagem por qualquer cidadão por muito alheio que seja á formação médica.
A sua localização, facilmente acessível, quer nas espécies de animais domésticos quer selvagens, bem como
acontece na espécie Humana, é explicada pelos autores, concomitantemente, sendo explicitada também a rede
do sistema nervoso periférico que se encontra subjacente aos citados pontos de acupunctura.
Os seus efeitos, quase imediatos, são parcialmente explicados pela MTC, bem como pela Medicina ocidental,
através de inúmeros estudos publicados.
A divulgação pública destas eficazes técnicas de reanimação, merece a maior atenção, dado que habitualmente,
em caso de ocorrência de qualquer situação de catástrofe, nem sempre os meios de socorro médico adequado
estão próximos ou disponíveis; assim sendo, temos em elaboração um Manual sucinto descritivo destas técnicas
o qual oportunamente será divulgado.
Palavras-chave: Cardio-respiratória, catástrofe, MTC, urgência, veterinária.
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RESUMO
A centralidade nos processos educacionais voltados para a construção da cultura da segurança não é algo evidente
em muitas sociedades. Os diferentes sentidos atribuídos ao “risco” (ou a sua negação) interferem sobremaneira
em projetos político-pedagógicos e, consequentemente, na relação entre os sujeitos nele envolvidos. Isto
reverbera diretamente em planejamentos que não priorizam o caráter da prevenção nas políticas públicas.
Atuar no orbe do emergencial, do fragmento, do curativo, é o mais recorrente, em especial no caso das muitas
médias e pequenas cidades brasileiras, lócus de pesquisas por nós desenvolvidas. Nelas, a naturalização das
desigualdades socioeconômicas e da convivência com a precariedade de serviços de infraestrutura urbana e rural
faz com que muitos riscos não sejam percebidos como tais, nem tampouco considerados como socialmente
produzidos.
Este trabalho tem como objetivo apresentar o Observatório de Desastres Ambientais – ODAm, espaço físico e
virtual de interface entre pesquisadores, técnicos de proteção e defesa civil, educadores e cidadãos.
A plataforma é composta por fichas de inventário dos desastres, publicações sobre as pesquisas realizadas e
imagens sobre as inundações ocorridas. Por meio de pesquisas de cunho participativo, conhecimentos e
saberes sobre as dimensões sociais, políticas e físicas inerentes aos desastres decorrentes de inundações foram
sistematizados, validados e publicizados.
Palavras-chave: Observatório de desastres, pequenas e médias cidades, riscos, educação.
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RESUMO
A conceitualização do risco de inundação (baseada na combinação entre um evento danoso e a vulnerabilidade
de elementos expostos) tem tradicionalmente apresentado os seres humanos como sujeitos passivos frente aos
episódios hidrometeorológicos extremos, o que menospreza a efetiva contribuição destes para a configuração
e a manifestação do risco. Ao mesmo tempo, tal ótica legitima a perspetiva dominante de defesa contra as
inundações, tidas como processos inerentemente indesejáveis, e alimenta o risco moral. No entanto, para
serem eficazmente geridas, as inundações precisam ser compreendidas como fenómenos híbridos (‘antropohidrometeorológicos’), nos quais os seres humanos têm um papel preponderante. Considerando os limites das
medidas defensivas, as abordagens adaptativas contemporâneas advogam a aceitação das inundações, o que
implica o reconhecimento não só de sua condição híbrida, mas também de aspetos menos negativos ligados
a esses eventos, como seja o potencial ‘educativo’ da vivência do instável ou mesmo das perdas incorridas.
Assim, para os projetos urbanos em zonas ribeirinhas potencialmente inundáveis, somam-se aos objetivos de
incremento da urbanidade e da segurança os de promoção da cultura do risco, através da sensibilização.
O estudo realizado buscou avaliar o papel do projeto enquanto ferramenta para negociar e conceitualizar o
risco de inundação diferentemente, através da adaptação às inundações, com a antecipação consciente dos
impactos potenciais. Para tanto, debruçou-se sobre três projetos de parques urbanos ribeirinhos inundáveis:
o Parque Verde do Mondego (Coimbra, Portugal), o Parque da Água (Saragoça, Espanha) e o Parque Fluvial
(Zuera, Espanha). Optou-se pelo estudo de caso comparativo enquanto método qualitativo que permite
enfocar conjuntamente o contexto, o processo e o produto dos projetos arquitetónicos, baseando-se em
documentos relacionados aos projetos e observações in loco (complementados, no caso de Coimbra, por
entrevistas com atores-chave).
O estudo mostrou como as dinâmicas humano-fluviais foram consideradas diferentemente nos três casos,
sendo estas tornadas intencionalmente mais visíveis nos parques espanhóis, enriquecendo a vivência dos
espaços em questão. Estes dois parques constituem assim marcos concretos para o reforço da consciência
do risco. A análise dos casos permitiu ainda vislumbrar três graus de aceitação das inundações: tolerância,
acomodação e acolhimento. Esta graduação decorre não apenas das configurações particulares de cada contexto
sócio-hidrológico, mas também da própria cultura do risco de inundação existente em cada local, que acaba
sendo espelhada nos parques projetados. Para que um projeto possa ser empreendido como um meio tanto de
adaptação quanto de educação para o risco de inundação, requer-se portanto não apenas uma consciência (mais
positiva) do risco por parte daqueles diretamente envolvidos em sua conceção mas também a clara intenção de
que esta seja disseminada.
Palavras-chave: Risco de inundação, adaptação, projeto, cultura do risco.
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RESUMO
O presente trabalho desenvolvido nos anos de 2015 e 2016 teve o objetivo de propor práticas que trouxessem
maior dinamismo à construção do conhecimento em sala de aula, a partir de um tema que permeia a realidade
dos alunos participantes: as inundações.
A área selecionada foi o bairro Ururaí, que apresenta uma população de baixa renda, estimada em 8.787
habitantes (censo de 2010). Ele também é cortado pelo rio de mesmo nome que nasce na Serra do Mar e deságua
na Lagoa Feia, localizada na planície flúvio-marinha denominada Baixada Campista. O rio Ururaí possui ligação
com o rio Paraíba do Sul, o maior e mais importante rio do sudeste, por meio de canais artificiais. A má
gestão desses canais, comportas, além da construção de diques irregulares têm se mostrado como agravantes das
inundações ao diminuírem o escoamento fluvial durante os períodos chuvosos (de outubro a janeiro).
A amostra foi alunos do 1º ano do ensino médio de duas escolas públicas, com faixa etária entre 14 e 19 anos.
As atividades com esses foram:
1) mapeamento das ruas, do sistema de drenagem e das áreas inundáveis de Ururaí;
2) realização de vídeos e fotos relacionados ao evento de 2008;
3) aulas de campo em dois trechos onde as inundações do bairro são mais frequentes; e
4) entrevistas com base em um questionário semiaberto com o objetivo de se obter as percepções dos
alunos a respeito das inundações.
Embora residentes do bairro ou proximidades, grande parte dos alunos não se recordou dos mananciais que
compõem a drenagem local. Ao serem questionados sobre o fator risco, 47,4% o associaram as inundações e
25,9% aos deslizamentos, apesar de estes não serem recorrentes ali. Dos entrevistados, 82,5% disseram que
seus familiares não sairiam de casa em circunstâncias em que os transbordamentos são iminentes. Ainda assim,
observou-se a existência de uma rede informal de comunicação a respeito da altura do nível fluvial durante os
períodos de cheias. No que se refere às causas dos transbordamentos, 80% associaram as inundações somente
aos fatores chuva intensa, lixo e presença de casas nas margens do rio. Questionados sobre o fato de terem
sido vitimados por desastres, 62,5% disseram nunca terem sido afetados, mesmo tendo ocorrido em 2008 um
evento que deixou praticamente inundado todo o local. Por fim, 61% dos alunos afirmaram nunca ter recebido
orientações à respeito da prevenção contra desastres, apesar de considerarem importante fazê-lo.
Palavras-chave: Inundação, Bairro Ururaí, alunos, percepção, risco.
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OS COMITÉS LOCAIS DE GESTÃO DO RISCO DE CALAMIDADES E A EDUCAÇÃO SOBRE
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RESUMO
Na gestão de riscos naturais a educação para a redução da vulnerabilidade parte do conhecimento da realidade
do local. No caso de Moçambique, uma das medidas adoptadas para facilitar este processo foi a criação dos
Comités Locais de Gestão de Riscos de Calamidades. Este último é uma organização composta por 15 a 18
pessoas voluntárias da Comunidade que fazem a gestão, para reduzirem a vulnerabilidade onde habitam.
Os Comités Locais de Gestão de Calamidades, que são o elo entre o Governo e a Comunidade na gestão de
riscos, foram criados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidade. Estes participam nas simulações e
campanhas levadas a cabo antes, durante e depois dos fenómenos calamitosos.
A presente pesquisa surge no âmbito da percepção da educação da população para a redução da vulnerabilidade
ao risco inundação. O objectivo é compreender a contribuição dos Comités Locais de Gestão de Risco na
educação sobre o risco de inundação no Baixo Limpopo, na Cidade e Distrito de Xai-Xai, em Moçambique.
Moçambique situado na costa sudeste de África, está sujeito aos riscos de inundações, uma vez que é atravessado
por rios internacionais que desaguam no Oceano Índico. Um dos locais afectados é Xai-Xai, no litoral da
província de Gaza, sul de Moçambique, na planície de inundação, próximo da foz do rio Limpopo.
A metodologia baseou-se na entrevista, observação directa e a consulta documental. Foram entrevistados
membros dos Comités Locais de Gestão de Riscos, população e técnicos do Instituto Nacional de Gestão de
Calamidades. Realizaram-se visitas de campo para identificar os locais e testemunhar as actividades de educação
em matéria de gestão de riscos de inundações na comunidade.
Os resultados indicam no ano 2000 em que não existiam os Comités, os danos humanos derivaram da recusa
da população em abandonar as áreas inundáveis. Foram retiradas por helicóptero 10.000 pessoas. Desde que os
Comités foram criados os danos por inundações reduziu uma vez que a população já se retira com antecedência
das áreas propensas às inundações. Assim, no 2010, 756 pessoas, com 2500 cabeças de gado bovino saíram de
forma voluntária antes da ocorrência da inundação e no ano de 2013, graças ao funcionamento dos Comités,
foram transportadas somente 2.000 pessoas.
O trabalho conclui que os Comités desempenham um papel fundamental na gestão de riscos, fazendo a
educação sobre a matéria na comunidade, facto que tem contribuído para a redução de vítimas mortais nas
últimas inundações no Baixo Limpopo.
Palavras-chave: Comités, educação, gestão de risco, vulnerabilidade, risco.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO: O CASO DE UMA ESCOLA PÚBLICA PAULISTA
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RESUMO
Desde 2012, o Instituto Geológico SMA/SP e a Escola Estadual Profa. Florentina Martins Sanchez SEE/SP, do
município Ubatuba – SP – Brasil, possuem uma parceria para a iniciação científica de estudantes de ensino médio
com foco na redução de riscos de desastres ambientais. Com duas bolsas de pesquisa, de duração de 12 meses
cada, advindas do PIBIC/CNPq, oito alunos do ensino médio passaram por essa experiência, e desenvolveram
habilidades e competências na investigação científica e no conhecimento técnico dos riscos do lugar onde vivem.
Os projetos foram desenvolvidos em duas linhas de pesquisa: 1) Análise de inundações e movimentos de massa
em escolas do de Ubatuba com base em Sistema de Informação Geográfica e interpretação de imagens. Utilizouse basicamente programa livres para o cruzamento de dados técnicos e produção de mapas temáticos, além de
trabalho de campo. Como resultado obteve-se o cadastro e espacialização de 79 escolas, elaboração de um banco
de dados geográficos da área de interesse com a importação de material digital vetorial e matricial da área de
estudo, e cálculo de índices de escorregamento e inundação; 2) Monitoramento em escala local de áreas de risco
de escorregamento de terra, situadas nas comunidades do entorno da escola. A cada ano foi escolhida uma área
de ocupação por moradias para a realização desse estudo, a saber, Morro do Funhanhado e bairro da Enseada.
No Morro do Funhanhado ocorreu o 1º. Simulado da Defesa Civil Estadual para evacuação de área sujeita a
movimento de massa (ano 2011), e na época foi doado um pluviômetro convencional a um lider comunitário
(posteriormente trocado por um pluviômetro semiautoático do Cemaden/MCTI).
Os dados de chuvas coletados diariamente foram utilizados no desenvolvimento desta pesquisa. O monitoramento
de risco de escorregamento de terra se dá principalmente pela análise da relação dos dados pluviométricos com
as observações de campo, em especial dos elementos da paisagem (naturais ou antropizados) que podem indicar
movimentos de massa (ex. casa com trinca na sua estrutura, etc). Utiliza-se uma ficha de campo do Instituto
Geológico, adaptada para alunos de ensino médio, além de máquina fotográfica e GPS. Também realiza-se a
divulgação dos resultados das pesquisas em eventos na escola, por meio de cartazes e apresentações orais.
Essa parceria serviu de mote para projetos disciplinares na aula de geografia (nos anos de 2012 a 2015), e
multidisciplinar envolvendo sala de leitura, aulas de geografia e artista voluntário (no ano de 2015) com a
produção de uma peça teatral temática.
Como resultados diretos tem-se a introdução da temática da prevenção de riscos naturais no ambiente escolar;
alunos-pesquisadores envolvidos com produção científica para a construção da cidadania e autonomia;
aproximação da escola com a comunidade do seu entorno, e o estabelecimento de parcerias.
Palavras-chave: Educação para prevenção de risco de desastres, iniciação científica, ensino médio, pluviômetro,
escorregamento de terra.
246

Painel 1 - Educação para a redução do risco, consciência do risco, perceção do perigo e cultura de segurança

IV International Congress on Risks
“Risks and Education“
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA EMERGÊNCIA DE TERRITÓRIOS INTELIGENTES:
(IN)FORMAÇÃO AMBIENTAL E RISCOS NATURAIS NO MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Liliana Paredes
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) (Portugal)
lilianarparedes@gmail.com
Mafalda Frias
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) (Portugal)
friasmafalda@gmail.com
A. M. Rochette Cordeiro
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20)
Departamento de Geografia e Turismo
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra(Portugal)
rochettecordeiro@fl.uc.pt
Luís Alcoforado
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20)
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (Portugal)
lalcoforado@fpce.uc.pt
RESUMO
A maioria dos problemas ambientais relaciona-se com o estilo de vida dos cidadãos. Por esta razão tornase essencial enfatizar o papel da educação ambiental na construção de comunidades críticas e inteligentes.
Sendo certo que muitos são os programas e atividades que atuam na área da educação ambiental, poucos
são os municípios que apresentam um projeto integrado que congrega os diferentes esforços locais, dando
intencionalidade às práticas pedagógicas desenvolvidas em meio escolar.
Numa sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem, o papel das autarquias na procura de
projetos estratégicos de sustentabilidade passará pelo desenvolvimento de ações implementadas localmente,
centradas, de forma crescente, na componente ambiental e em articulação com os diferentes stakeholders. Os
territórios que mais rapidamente se adaptarem a esta nova realidade serão aqueles que estarão na vanguarda da
governança autárquica, os designados territórios inteligentes.
Nascido da necessidade de consolidar o conhecimento do território, este trabalho tem como objetivo caracterizar
os projetos desenvolvidos pelos agrupamentos de escolas do município do Fundão na área da educação ambiental
e criar um guia/manual de espaços educadores, colocando a tónica na preservação e conservação da floresta. A
escolha deste território justifica-se pelo seu vasto manancial de recursos endógenos e pelos riscos inerentes.
Do ponto de vista metodológico este estudo, desenvolvido por uma equipa de investigação da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, analisou 132 projetos dos estabelecimentos de ensino da rede pública do
município do Fundão. As análises efetuadas foram de índole qualitativa no tema e subtema, através da análise
de conteúdo, e quantitativa nas restantes variáveis, através da análise de frequências. Esta metodologia, além
de categorizar os projetos em temas e subtemas, permitiu identificar quais as áreas curriculares mais envolvidas
no seu desenvolvimento, aferir que espaços (dentro ou fora da escola) são mais utilizados, tipos de parcerias
estabelecidas e elementos da comunidade envolvidos.
A forte interação entre o conhecimento do território e a sua assunção como agente educativo irá certamente
contribuir para a afirmação de comunidades territoriais mais dotadas e preparadas para assumir novas formas de
desenvolvimento e aptas para lidar com os riscos associados.
Palavras-chave: Educação, ambiente, sociedade, recursos endógenos, território inteligente.
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FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DA CFEM”. RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA, USOS
FUTUROS E GESTÃO COMPARTILHADA DA ÁREA
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RESUMO
A Mineração no Brasil é regulada pelo Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/67) e CF (Constituição
Federal de 1988) -A rt. 23 “competências e obrigações dos entes federados (União, Distrito Federal e Municípios)”
quanto à outorga, fiscalização e monitoramento do setor mineral; o Art. 225 § 2º “trata da obrigatoriedade
de recuperar o meio ambiente degradado”. Para resultados efetivos a sociedade depende da atuação dos agentes
públicos e da responsabilidade do setor privado, implicando ações educativas e transparencia das informações
para que a mesma receba os beneficios da aplicação do CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais) Art. 20, § 1º (CF/1988), imposto devido à União pela empresa explotadora do recurso
mineral em seus respectivos territorios, por ser desconhecido pela sociedade, nao é fiscalizado e portanto nao
revertido em benefício das mesmas.
Trata-se de um polo de mineração localizado em Porto Velho-RO que ao longo do tempo tem causado poluição
atmosferica levando à denuncias ao Ministerio Público contra emissao de fumaça tóxica, por Ação Civil Pública
Lei nº7.347/1985, obrigando a empresa a adequar os fornos para atender a legislação.
A metodologia para esta pesquisa segue as fases:
1) Diagnóstico do meio físico e identificação de vulnerabilidades;
2) Levantamento da legislação e compatibilização com os estudos ambientais apresentados pela empresa
no momento do Licenciamento Ambiental (LA) e de Licença de Operação (LO;
3) Verificação se o CFEM recolhido foi aplicado em beneficio da população do entorno da área explorada;
4) Estruturação de um Banco de Dados para controle das ações intra e extra área da jazida;
5) Sugerir ao gestor municipal ações de educação ambiental para o entorno, sobre usos futuros da
área impactada.
No momento o estudo encontra-se na fase do diagnóstico do meio físico, levantamento da legislação e
mapeamento geo-ambiental.
A guisa de conclusão: considerando que a Prefeitura cogita destinar o terreno para instalação de moradias
populares e pretende desobstruir vias de circulação que cruzam a area para maior fluidez do trânsito urbano e
levando em conta o índice de chuvas acima de 2.500 mm/ano em terreno sedimentar, sugere-se: que o gestor
publico, realize a carta geo-técnica da área para avaliar a estabilidade do terreno e considere outras alternativas de
usos futuros, tais como parque urbano recreativo ou área verde, além de promover ações educativas objetivando
a gestão compartilhada da área.
Palavras-chave: Porto Velho-Rondônia-Amazônia, CFEM, mineração cerâmista, educação ambiental.
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RESUMO
Este trabalho analisa as iniciativas públicas ambientais na área de nanotecnologia no Brasil a fim de identificar
elementos que apontem para a formulação de políticas públicas de consciência e percepção dos riscos, assim
como aspectos atrelados à prevenção e/ou cultura de segurança.
Embora políticas públicas sobre riscos nanotecnológicos ainda não estejam explicitamente implementadas no
Brasil, há uma séria de ações articuladas que buscam este objetivo.
Assim, discute-se a expansão da nanotecnologia no contexto da sociedade de riscos, focando-se, especialmente,
nas medidas de agências e órgãos governamentais que se preocupam com as consequências ambientais da
nanotecnologia.
Embora esta questão seja ainda recente no cenário brasileiro, a proposta deste trabalho é investigar quais são as
iniciativas que alertam sobre os efeitos da nanotecnolgia no ambiente e apresentam ações que visam minimizar
ou vetar a propagação de riscos.
Para tanto, será realizado um mapeamento das ações originadas em órgãos governamentais, como agências
reguladoras e/ou ministérios brasileiros, sobre o tema centrado nos riscos ambientais e posteriormente será
observado como estes são abordados a partir das teorias do risco.
Palavras-chave: Risco, políticas públicas ambientais, nanotecnologia.
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RESUMO
Nos últimos anos, em todo o mundo, se tem notícias de episódios de desastres naturais. No Brasil, os episódios
de deslizamento e inundação são comuns durante o verão. Em 2011, os deslizamentos e enxurradas da Região
Serrana provocaram o maior desastre do país em número de mortes. No total foram 900 mortes e 350 pessoas
desaparecidas. Esses episódios corroboraram para a reestruturação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil. Desde então, o governo federal decidiu implementar o Programa Nacional de Prevenção de Riscos e
Resposta a Desastres Naturais (PNPRRDN), lançando em 08 de agosto de 2012, em Brasília. Prioritariamente
foram selecionados 821 municípios responsáveis por 94% das mortes ocorridas em acidentes e 88% do total
de desalojados e desabrigados em todo país nestes últimos anos. Os recursos financeiros se destinam a 4 eixos
temáticos: eixo de mapeamento; eixo de monitoramento e alerta; eixo de resposta e eixo prevenção.
A área de estudo se insere na Região da Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro, na Zona de Amortecimento
do Parque Estadual do Cunhambebe (PEC), cuja área atravessa os municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis,
municípios contemplados pelo programa de governo.
O objetivo principal da pesquisa foi desenvolver uma proposta metodológica de análise de risco ambiental a
partir de técnicas de análise espacial em geoprocessamento, tendo como insumos dados dos aspectos físicos,
sociais e económicos preponderantes na região. Dentre os objetivos específicos considera-se o desenvolvimento
de modelos e técnicas com vista ao mapeamento do risco ambiental.
Como resultados, em relação ao risco natural foram desenvolvidos: mapas de fragilidade ambiental usando
análise multi-critério associada a técnicas de média ponderada, AHP (Analytic Hierarchy Process) e lógica fuzzy.
A partir do mapa de fragilidade ambiental construiu-se o mapa de Unidades Ecodinâmicas que classifica a
fragilidade a erosão em natural ou antrópica e consequentemente aponta as áreas de risco natural.
Em relação ao risco social foram desenvolvidos 10 indicadores valendo-se da metodologia IDS (Indicadores
de Desenvolvimento Social - IBGE). Considerou-se apenas a dimensão ambiental (Saneamento Básico) e a
dimensão Social (alfabetização, renda e população) para mapear a vulnerabilidade social.
Em relação ao risco tecnológico baseou-se em informações sobre a infraestrutura turística, portuária, enérgica
e viária. Neste caso, baseou-se em RIMAs (Relatórios de Impacto Ambiental) para determinar as áreas de
influência direta dos principais empreendimentos da região.
O mapa de risco ambiental é o resultado do cruzamento das 3 classes de risco: natural, social e tecnológica. Para
desenvolver o mapa final valeu-se de modelo analítico e hierárquico de tomada decisão – AHP.
Como hipótese entende-se que o PNPRRDN não realizou o mapeamento para antever as áreas propensas a
desastres naturais, mas mapeou áreas de suscetibilidade e de eventos já ocorridos.
Palavras-chave: Risco ambiental, risco natural, risco social, risco tecnológico e desastre natural.
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RESUMO
O presente trabalho visa discutir os resultados obtidos através do jogo elaborado e realizado por bolsistas de
um Projeto de Extensão Universitária da Universidade Federal de São João del-Rei, em escola pública do bairro
Matosinhos, estado de Minas Gerais, Brasil.
Para elaboração do material utilizou-se a cartilha do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), intitulada “Comunidade
mais Segura”. A escolha do material se justifica, inicialmente, por seu conteúdo, que aborda movimentos de
massa e inundações e pela possibilidade de associação entre imagens, representações e comentários.
O segundo elemento foi a possibilidade de trabalhar com os alunos o conceito de risco ambiental e as formas
para se identificar e reduzir desastres resultantes dos processos naturais e ou intensificado por ação antrópica.
Os objetivos traçados consideraram a realidade dos alunos e seus conhecimentos prévios, como ponto de partida
para trabalhar com o conteúdo risco ambiental, fundamentado no princípio da Aprendizagem Significativa e do
conhecimento crítico social. Era necessário aos alunos relacionarem o que sabiam com o que aprenderam, para
que pudessem entender e aplicar esses conhecimentos em seu meio de vivência, como medida de prevenção.
A partir dessa abordagem teórico-metodológica espera-se que o jovem se torne o principal sujeito da
transformação da sua realidade, visto que a aprendizagem se constrói através do confronto entre o conceito de
risco ambiental e o debate sobre as práticas e ações que visam conhecer e mitigar esse tipo de risco.
Durante o jogo, os alunos teriam que identificar e classificar as imagens e textos em três grupos - risco ambiental,
desastre natural e medidas de prevenção – seguida de discussão.
Durante a realização da atividade, os alunos apontavam elementos para debate, como as principais áreas
que são inundadas na cidade, na época das chuvas. Também foram pontuadas algumas práticas para evitar o
deslizamento das encostas e práticas para evitar que a população seja afetada.
Através da realização do jogo foi possível trabalhar com os alunos a realidade em que estão inseridos, o que
contribui para promover a formação de cidadãos conscientes e responsáveis pelas suas ações e que saibam agir
sobre o meio em que vivem, construindo assim uma “Educação para o Risco”, no contexto da escola e da
geografia escolar.
Palavras-chave: Risco ambiental, geografia e risco, aprendizagem significativa.
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RESUMO
Esta comunicação tem por objetivo analisar os desafios e possibilidades do planejamento e gestão do turismo
nos municípios pertencentes a Área de Proteção Ambiental – APA da Costa dos Corais (Pernambuco e Alagoas),
cujo intuito é identificar perspectivas para mitigar os riscos ambientais. Deste modo contribuirá para a gestão
ambiental e turística, sustentabilidade e o desenvolvimento.
A escolha desta área acontece devido a grande relevância ecológica, visto que se trata de uma APA Marinha que
foi criada com o objetivo de proteger os recifes de corais, mas também estimular o contexto socioeconômico
que estas Unidades de Conservação - UC possuem, o empoderamento da sociedade, o desenvolvimento local e
regional, particularmente através do turismo.
A atividade turística é complexa, pois é um fenômeno econômico e social, consequentemente esta lógica pode
ocorrer contraditoriamente, principalmente quando aliado a um discurso desenvolvimentista amparado pelas
esferas públicas e privadas, logo se materializando no lugar e acometendo esta localidade, muita vezes, de
problemas diversos.
No caso da APA Costa dos Corais esta materialidade precisa ser avaliada com mais afinco, visto que é a maior
UC federal marinha do Brasil, possui mais de 400 mil hectares de área e aproximadamente 120 km de praias e
mangues, considerada de uso sustentável, busca coadunar os objetivos de conservação/preservação ambiental,
bem como usos direto (pesca) e indireto (turismo e pesquisa) dos recursos naturais de maneira sustentável.
A APA abriga uma importante barreira de corais que é protegida pela legislação federal, todavia os usos múltiplos
do seu território tem desencadeado riscos ambientais consideráveis, deste modo a importância do planejamento
e gestão do território, cujo intuito também é a garantia de preservação para as gerações futuras.
Nas áreas em que o turismo acontece instalam-se equipamentos e serviços para o seu funcionamento, entretanto
o planejamento e a gestão são ineficientes, a infraestrutura é deficiente e é pouco estimulada a participação dos
atores locais, de modo que os municípios, na maioria dos casos, não conseguem com seu quadro de pessoal,
instrumentos e estrutura para gestão ambiental, gerirem as práticas turísticas locais de tal forma que os efeitos
ecológicos, sociais, econômicos e institucionais contribuam para o desenvolvimento local e regional, desta forma
se efetivando como riscos ambientais eminentes para o território.
Para a análise, inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, observação de campo e entrevistas
semiestruturadas nos órgãos públicos, associações ligadas ao turismo e instituições privadas que fazem parte do
arranjo produtivo do turismo, visando alcançar o objetivo deste estudo.
As devidas conclusões poderão subsidiar ações articuladas que contribuam para mitigar os riscos ambientais,
cujo intento é promover a proteção, o desenvolvimento local e regional dos municípios da APA da Costa
dos Corais.
Palavras-chave: Turismo, planejamento, gestão, desenvolvimento, riscos ambientais.

254

Painel 3 - Análise e gestão de riscos: processos potencialmente perigosos (naturais e antrópicos) e vulnerabilidades

IV International Congress on Risks
“Risks and Education“
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM REGIÕES ESTUARINAS:
QUE AGENDAS E MEDIDAS NO DOMÍNIO DO PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO?
O CASO DO ESTUÁRIO DO TEJO

André Fernandes
CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
andre.fernandes@fcsh.unl.pt
Bruno Neves
CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
brunomaneves@fcsh.unl.pt
RESUMO
As características das regiões estuarinas fazem com que estas áreas litorais se apresentam particularmente
vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, com destaque para a subida do nível médio das águas do mar
(NMM) e subsequente aumento do risco de inundações, um aspeto tanto mais relevante quanto estão em causa
territórios que evidenciam, em geral, elevadas concentrações populacionais e de atividades económicas.
O reconhecimento deste risco e vulnerabilidade associada tem levado, um pouco por todo o mundo, à adoção
de agendas para a adaptação às alterações climáticas (a nível local, regional, nacional e supranacional), as quais
têm apontado para medidas de diferentes naturezas que visam criar condições para o aumento da resiliência
destes territórios. Um dos domínios de atuação considerado por estas agendas respeita ao planeamento e gestão
do território, reconhecendo-se que um adequado ordenamento das áreas litorais (e das regiões estuarinas em
particular) se afigura determinante para minimizar o risco associado à subida do NMM.
Com efeito, incidindo no caso do Estuário do Tejo, a comunicação pretende analisar e discutir, primeiramente,
a abordagem da problemática em apreço no âmbito dos instrumentos de gestão territorial e documentos
de orientação estratégica com incidência neste território. Uma análise objetivada (i) na aferição da atenção
conferida ao agravamento do risco de inundação potenciado pelo fenómeno das alterações climáticas, assim
como (ii) na sistematização do tipo de medidas propostas/adotadas.
Num segundo momento desenvolve-se uma análise comparativa com as agendas e medidas de adaptação (com
incidência na subida do NMM) adotadas a nível internacional. I.e., são identificadas e analisadas boas práticas
adotadas no domínio do planeamento e gestão do território, em diferentes contextos territoriais, tendo em vista
a minimização da vulnerabilidade por parte de pessoas, equipamentos e infraestruturas.
Num terceiro momento, procede-se à sistematização dos principais contributos decorrentes destas experiências
internacionais para o caso de estudo, discutindo-se a viabilidade, relevância e oportunidade da sua adoção ou
adaptação face às especificidades deste território.
Palavras-chave: Alterações climáticas, subida do nível médio das águas do mar, estratégias de adaptação,
estuário do Tejo.
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RESUMO
Os processos de ocupação do solo, no entorno de corpos hídricos, requer o atendimento a algumas condicionantes
ambientais necessárias à conservação dos sistemas naturais associados a esses espelhos d’água.
No Brasil, a produção de energia elétrica tem sido gerada, principalmente, por meio da exploração hídrica,
pela construção de hidrelétricas. Essas estruturas resultam na gênese de gigantescos lagos artificiais gerados pelo
represamento do canal principal de um rio. Entretanto, o modo de ocupação realizado no entorno de alguns
desses lagos indica a necessidade de maior fiscalização na sua gestão.
Essa situação tem sido observada no entorno do lago da Usina Hidrelétrica de Corumbá IV (UH Corumbá
IV), no município de Alexânia, no estado de Goiás. Verificou-se que o modo de ocupação nessa área oferece
riscos aos sistemas naturais associados ao lago. Na atualidade, há demanda por estudos analíticos sobre possíveis
impactos ambientais gerados pelas estruturas instaladas e consequente uso da água captada.
Nesse sentido, o presente estudo objetivou identificar os principais impactos ambientais associados ao modo
de ocupação no entorno do lago UH Corumbá IV, na porção sul do município. Para a realização da pesquisa
procedeu-se com: um levantamento bibliográfico sobre os riscos ambientais associados à ocupação do entorno
de usinas hidrelétricas, com recorte na UH Corumbá IV; visitas aos órgãos públicos municipais; pesquisa de
campo; e, levantamento de dados e entrevistas com gestores públicos e moradores locais.
A Barragem de Corumbá IV foi construída e é administrada por uma empresa privada. Esse reservatório, que
inunda o território de sete municípios no estado de Goiás, foi edificado no leito principal do rio Corumbá. Entre
1998 e 1999, realizaram-se estudos de viabilidade técnica e em 2001 iniciaram-se as obras que se prolongaram
até 2006, quando foi inaugurada e entrou em funcionamento - com uma produção de 129,6 megawatts de
energia.
A perspectiva de construção da obra gerou mudanças no uso do solo e as terras, antes agrícolas, foram loteadas e
transformadas em condomínios de segundas residências, hotéis, pousadas e outros espaços de lazer. As estruturas
fixas que sistematicamente são erguidas na borda do lago geram insegurança ecológica e risco ambiental ao
lago. Parte significativa da cobertura vegetal, original e/ou secundária, foi removida e o solo, sobre o relevo
movimentado, encontra-se descoberto e exposto aos efeitos climáticos advindos com a chuva e o sol. A
declividade do terreno associada às chuvas contribui na movimentação de massa em direção ao lago e resultará
em processos de sedimentação do seu leito. A situação é agravada pela ausência de obras de engenharia para
contenção do assoreamento do lago. Tais impactos exigem medidas de gestão do espaço geográfico em questão.
Palavras-chave: Município, lago, impactos socioambientais.
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RESUMO
O fenómeno das alterações climáticas, que resulta principalmente da emissão antropogénica de gases com efeito
de estufa, contribui para o aumento de riscos climáticos como inundações, secas e ondas de calor.
O aumento da temperatura média global, indutor da expansão térmica dos oceanos bem como da fusão de
massas de gelo, provoca a subida do nível médio das águas do mar. Um fenómeno que afeta particularmente as
zonas costeiras e estuarinas. Acresce que as projeções de subida do nível médio das águas do mar que têm vindo
a ser realizadas preveem que este continue a subir, inclusive que na costa continental portuguesa o nível médio
do mar venha a assumir a mesma tendência de subida global, como se tem verificado até ao presente. Neste
contexto, a comunicação aborda a problemática da subida do nível médio das águas do mar como fenómeno
que contribui para o aumento do risco de inundações, tomando como caso de estudo a frente ribeirinha do
concelho de Vila Franca de Xira, um território integrante do Estuário do Tejo e que, como tal, está sujeito à
influência marítima e fluvial.
Para o efeito adota-se a abordagem what if tendo por base uma simulação da subida do nível médio das águas
do mar até ao tipping point de 4,5 metros, um valor resultante dos cenários de referência adotados para o
horizonte temporal de 2100. Tais cenários, construídos no âmbito do Projeto de Investigação “Estuários e Deltas
Urbanizados. Contributo para um Planeamento e Gestão Integrados. O Caso de Lisboa” para o caso da frente
ribeirinha da cidade de Lisboa, consideram projeções de subida do nível médio das águas do mar apresentadas
por diversos autores, combinadas com valores extremos de preia-mar e eventos climáticos extremos (cheias,
ondulação forte e storm surges). Tendo por base estes pressupostos e a simulação de subida no nível médio das
águas do mar, foi identificada uma faixa ribeirinha em risco de inundações caso se concretizasse o cenário de
referência considerado.
Por fim, procede-se à avaliação dos impactes sobre a população residente, o edificado e as principais infraestruturas
de transporte atualmente existentes na faixa ribeirinha em risco de inundações no horizonte de 2100.
Palavras-chave: Alterações climáticas, subida do nível médio das águas do mar, frentes ribeirinhas, inundações.
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RESUMO
O uso de agrotóxicos em alta escala na produção de frutas pode significar fator de risco para o agricultor,
consumidor e meio ambiente. Fatores associados às intoxicações estão relacionados ao uso indiscriminado
de defensivos agrícolas para o controle de pragas, prevenir mazelas causadas por microrganismos, impedir o
crescimento de plantas que não sejam as do cultivo, medo de perder a safra e o ímpeto pelo aumento da
produtividade; à cultura do produto “bonito”, além da pouca informação dos riscos. Ao ignorar os efeitos
danosos dos agrotóxicos ao organismo e ao meio ambiente, os produtores e os consumidores podem ser
convertidos em vítimas dos danos provocados por esses produtos.
Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi investigar resíduos de agrotóxicos nos frutos de mamão papaia (Carica
papaya L) produzidos em um assentamento de produtores rurais no Rio Grande do Norte/Brasil.
Para investigar resíduos de agrotóxicos nos mamões, foi utilizado o método de QuEChERS, que consiste na
extração da amostra com acetonitrila contendo 1% de ácido acético líquido-líquido simultânea, formada peça
adição de sulfato de magnésio anidro e acetato de sódio.
Foi verificada a presença de resíduos de acetamiprid nas concentrações de 0,184 mg/kg; carbendazim 0,127 mg/
kg e 811 mg/kg; de dimethoato 0,23 mg/kg; imidaclopid 0,0010 e dhlorothalonil 0,035 mg/kg.
Vale salientar que o acetamiprid apresenta uma concentração acima do permitido pela Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento para essa cultura. O carbendazim não é permitido para a cultura do mamão. O
dimmethoato não é autorizado.Os agrotóxicos detectados são de alta e média toxicidade. O uso inadequado
agrotóxicos decorre de uma série de fatores tais como:
i)

Deficiência na fiscalização da venda desses produtos e sua utilização;

ii)    Informação precária nas embalagens;
iii) Leniência no estudo e processo de reconhecimento dos riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente
e coibir o seu uso.
Palavras-chave: Resíduos de agrotóxicos, riscos, mamão papaia, intoxicações.
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RESUMEN
La agricultura intensiva de las áreas de regadío de las zonas templadas y tropicales es el resultado de la utilización
de variedades agrícolas mejoradas y del empleo de productos químicos, como fertilizantes y pesticidas, que la han
hecho dependiente de las empresas agroquímicas, y ha provocado, además, importantes daños medioambientales
y efetos nocivos en la salud de las poblaciones humanas y animales. Pero más de medio siglo después de que el
libro de Rachel Carson, Primareva silenciosa (1962), alertase sobre los efectos perjudiciales del uso del diclorodifenil-tricloroetano, como insecticida agrícola, el conocido DDT, y alentase la movilización ecologista que
llevó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos a su prohibición, en 1972, las investigaciones actuales
continúan detectando la presencia de dicho producto en los lugares más insopechados del planeta, como en los
pingüínos Adelaida de la Antártida.
A sus capas de hielo han ido a parar también otros contaminantes organánicos persistentes como los bifenilos
policlorados (PPCB), un tipo de compuestos altamente contaminantes, utilizados a partir de los años treinta del
siglo pasado en el revestimiento de aparatos eléctricos, pero que se dejaron de usar desde los años setenta. Tales
investigaciones ponen de manifiesto la presencia de dichos compuestos, no solo en los lugares de localización
de los cultivos o de la ubicación de dichas fábricas, sino su difusión a escala global y su permanencia desde el
inicio de la utilización de tales productos, almacenados en soportes como las capas de hielo. En este sentido, el
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (2005) ha clasificado el DDT entre los
compuestos altamente tóxicos, estables y persistentes, que se mantienen durantee décadas antes de degradarse, y
se desplazan a largas distancias a través del aire y el agua, y se acumulan en el tejido adiposo de los seres humanos
y las especies silvestres. Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
planteó en el citado Convenio la eliminación de 12 “plaguicidas y productos químicos industriales peligrosos, entre
los que se encuentra el DDT, que pueden matar a las personas, producir daños en el sistema nervioso e inmunológico,
provocar cáncer y desórdenes reproductivos, así como perturbar el desarrollo normal de lactantes y niños”.
En España se prohibió el usodel DDT en 1985, aunque un estudio representativo de la población de las Islas
Canarias reveló la presencia de residuos de dicho producto en el suero sanguíneo del 99,3 por ciento de los
habitantes de la muestra, siendo altas las concentraciones encontradas en el 40 por ciento de los casos, para lo
que los autores no encontraron justificación local; por ello, propusieron como explicación teórica de la presencia
del DDT la hipótesis de la proximidad de Marruecos, país en el que se continúa utilizando el producto, y de las
proyecciones de aire sahariano como vehículo de penetración de la contaminación química en las islas. Pero en
el archipiélago existen otros mucho ejemplos documentados de las consecuencias sobre las salud de la población
del uso de otros productos fitosanitarios, cuyos efectos que son mucho más intensos estadísticamente en aquellos
ámbitos en los que la agricultura intensiva alcanza una mayor superficie, especialmente los invernaderos. El
riesgo sobre la salud pública de dicha agricultura es lo que queremos evidenciar en esta comunicación.
Palabras clave: Agricultura intensiva, productos fitosanitarios, impacto sobre la salud.
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RESUMO
A mitigação do risco sísmico passa, em larga medida, pela sensibilização dos cidadãos, conferindo-lhe
competências em relação à forma como atuar, antes, durante, e após o terramoto. De forma indirecta, estes
ficarão ainda potencialmente mais cooperativos com as medidas a tomar pelos serviços de emergência e
recuperação, aumentando assim a eficácia das suas ações.
Ao contrário de países onde a frequência sísmica é mais elevada e onde, em consequência, a implementação
de estratégias de sensibilização, preparação e comunicação do risco se encontram naturalmente mais
consolidadas, em países com reduzida memória histórica deste tipo de fenómenos, conseguir a atenção
dos cidadãos para a importância da implementação de medidas de mitigação, gestão e comunicação do
risco é uma tarefa bem mais complicado, mesmo quando a perigosidade sísmica associada é considerada
de moderada a elevada, como é o caso de várias regiões de Portugal continental e arquipelago dos Açores.
Efetivamente, o facto da grande maioria dos eventos sísmicos ocorridos ao longo das últimas décadas no
território continental Português terem sido de baixa magnitude, tem contribuído decisivamente para a baixa
perceção do risco sísmico da população Portuguesa.
Como tal, a formação e educação cívica constitui uma das mais importantes e poderosas ferramentas para uma
maior consciencialização e perceção dos cidadãos para o risco sísmico, desempenhando um papel fundamental
na construção de sociedades mais resilientes. Refira-se ainda que, por exigir o envolvimento de todos os cidadãos
sem exceção, a promoção de uma cultura de risco representa um desafio transversal à nossa sociedade.
Reconhecendo a perceção do risco sísmico como um aspeto fundamental para o desenvolvimento e
implementação de estratégias de informação e comunicação do risco sísmico, este estudo apresenta uma
campanha de sensibilização realizada no âmbito do projeto de investigação – URBSIS- que consistiu na recolha
e tratamento das respostas a um questionário elaborado com o objetivo de avaliar a percepção dos cidadãos para
a problemática do risco sísmico. Este questionário teve como público alvo os residentes do Bairro Ribeirinho
da cidade de Faro e a comunidade técnica local ligada, direta ou indiretamente, aos setores da construção e do
planeamento urbano. Os resultados obtidos a partir do tratamento estatístico dessa informação serão discutidos
e analisados em detalhe.
Palavras-chave: Mitigação do risco sísmico, perceção e comunicação do risco, educação para o risco.
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RESUMO

Eventos naturais, são aqueles que causam danos de bens materiais e simbólicos, são naturais porque se manifestam
pelas forças da natureza como enchentes, inundações, desabamentos, estiagens, terremotos, tornados e/ou
furacões. Este estudo tem por objetivo analisar o papel desenvolvido pelos trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) na ocorrência de eventos naturais.
A pesquisa tem caráter qualitativo, do tipo descritiva e exploratória. Para a coleta de dados, optou-se pela
estratégia da aplicação dos questionários com acompanhamento dos pesquisadores envolvidos, entregue aos
trabalhadores da Política de Assistência Social (Assistentes Sociais e Psicólogos) em 21 municípios da Associação
de Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC)-Brasil. A análise dos dados foi realizada a partir da
devolutiva de 15 municípios.
Os resultados mostram que, em quase todos os municipios, já aconteceu algum tipo de evento natural, os
mais citados foram: enchente, vendaval e chuva de granizo. Sobre o nível de conhecimento para ação de
prevenção/resposta/recuperação, questionou-se sobre os municípios possuírem Plano de Contingência, 63%
dos entrevistados apontaram que não possuem conhecimento sobre a existência do Plano, e 37% responderam
que não existe o Plano.
Quanto às estratégias para a prevenção de situações de desastres, a maioria indicou que não existe nenhuma
estratégia de prevenção. Cabe ressaltar que diante dos eventos acontecidos na região oeste de santa Catarina,
algumas ações estão sendo desenvolvidas desde 2014. O questionário instigou os respondentes sobre as maiores
potencialidade do municipio para atuarem em situação de evento natural, das quais citaram: trabalho em
rede; solidariedade da comunidade. Como vulnerabilidades dos municipios, foi apontado a fragilidade da
Defesa Civil, por falta de estrutura e equipe de trabalho, falta de um Plano de Contigência, e falta de falta de
articulação entre as áreas. Portanto, quem se fragiliza com as vulnerabilidades como as indicadas é a população,
principalmente para as classes economicamente desfavorecidas
Podemos concluir que o papel desenvolvido pelos profissionais do SUAS em situações de eventos naturais é de
extrema relevância, pois, foram os primeiros a serem chamados nos eventos ocorridas na região da AMOSC.
Considerando a escassez de recursos e de investimento evidentes nas respostas dos profissionais, nos municípios
pesquisados, é urgente que se realize a gestão de desastres, com a elaboração de Plano de Contingência em
Serviço de proteção em situação de calamidade publica e de emergência, competência da Defesa Civil; bem
como a criação de Fundo e Conselho Municipal de Defesa Civil nos municípios da região da AMOSC e nas
demais regiões do país.
Palavras-chave: Sistema único de assistência social, evento natural, prevenção, vulnerabilidade.
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AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E A PROTEÇÃO CIVIL
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nuno_gomes_32@hotmail.com
Henrique Vicêncio
Escola de Segurança, Tecnologias e Aviação
Inst. Superior de Educação e Ciências (Portugal)
Henrique.Vicencio@gmail.com
RESUMO
As alterações climáticas são responsáveis pelo aumento da frequência dos fenómenos extremos, que podem
originar acidentes graves e catástrofes. Em Portugal o aumento destes fenómenos poderá acarretar um acréscimo
do número de incêndios e área ardida, ondas de calor, secas e inundações urbanas.
Os impactos decorrentes das alterações climáticas são transversais a todos os setores de atividade e sem a
implementação de políticas de adaptação que permitam reduzir vulnerabilidades, espera-se um aumento
progressivo do número de mortos, feridos, desalojados e perdas económicas. As políticas de adaptação ou de
mitigação devem ser implementas ao nível local e devem cobrir todas as fases do ciclo da catástrofe, incluindo a
prevenção, preparação, resposta e recuperação.
Este estudo foi realizado para Portugal e analisou as implicações do aumento dos fenómenos extremos no
número de ocorrências e danos associados. São apresentadas soluções para atenuar esses efeitos, quer ao nível da
prevenção quer, por exemplo, ao nível dos meios necessários para a resposta.
Estudou-se o nível de atuação e envolvimento dos municípios nas políticas de adaptação às alterações climáticas.
Para tal foi elaborado um inquérito que foi distribuído, com o apoio da Associação Nacional dos Municípios
Portugueses, por todos os municípios de Portugal continental.
Obtiveram-se respostas de 159 municípios, de todas as regiões do continente, que foram analisadas e permitiram
tirar várias conclusões. Os municípios portugueses não abordam de igual forma as alterações climáticas mas a
maior parte tem preocupações quanto às alterações climáticas e reconhece ser necessário implementar medidas
de adaptação. As medidas preventivas, que podem ser incluídas nos Planos Municipais de Ordenamento do
Território, foram as mais referidas pelos municípios. Por outro lado, verificou-se que os municípios que já
implementaram políticas de adaptação são os que pensam implementar outras no futuro.
Com exceção de duas concentrações de municípios, que têm planeado medidas de adaptação e/ou mitigação, na
Área Metropolitana de Lisboa e no Nordeste Transmontano, verificou-se que não existe uma influência espacial
no modo como os municípios abordam as alterações climáticas.
Os incêndios florestais, pelo seu período de retorno, parecem ser o risco que maior atenção merece por parte
dos municípios portugueses. A seca, fenómeno mais lento e controlável, não merece destaque, parecendo ser
subvalorizado em termos de danos futuros.
Deverão ser pensadas e implementadas estratégias com vista ao envolvimento de novos municípios na adaptação
às alterações climáticas. A criação de políticas, normas, diretivas e leis, cabe aos governantes e decisores, contudo,
estas necessitam do apoio e colaboração dos cidadãos e das comunidades locais. Sem a informação e participação
dos cidadãos.
Palavras-chave: Alterações climáticas, adaptação, proteção civil.

264

Painel 4 - Previsão, prevenção e mitigação das consequências de catástrofes;

IV International Congress on Risks
“Risks and Education“
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

MITIGANDO OS RISCOS DA SECA ATRAVÉS DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO
DO BIOMA CAATINGA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO
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RESUMO
A recuperação, conservação e preservação do bioma Caatinga assim como de outros biomas é primordial para a
manutenção das mais variadas formas de vida, do equilíbrio ecológico e climático.
As florestas absorvem e fornecem água no sistema-superfície-atmosfera, além de promover o enriquecimento e
sombreamento do solo, gerando um microclima específico dentro de seus ambientes.
As atividades humanas, se realizadas de forma inadequada (agropecuária, mineração, indústria, urbanização)
comprometem estes sistemas complexos, sua estrutura florestal e consequentemente as condições microclimas locais.
Nesse contexto o objetivo dessa pesquisa foi comparar duas aréas de Caatinga através dos aspectos da vegetação e
solo além de dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar num mesmo assentamento agroecológico, sendo
um ponto (1) com área de Caatinga em processo de recuperação (através da instalação de renques e barramentos
e raleamento e rebaixamento de caatinga) e o outro ponto (2) numa área de Caatinga degradada. O assentamento
está localizado no município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Brasil. Os dados de temperatura e
umidade foram conseguidos a partir da instalação de dois termohigrômetros automáticos Akso AK170.
Os dois pontos possuem cota altimétrica semelhante, porém um com vegetação caatinga presente e solos mais
espessos (ponto 1) e outro numa área muito degradada, com vegetação rala e de porte herbáceo (ponto 2). Os
dados primários foram registrados 24 horas por dia durante 2 meses secos (agosto/setembro 2016).
Através dos resultados preliminares percebeu-se que as práticas de recuperação da Caatinga através de renques e
barramentos, que seguram os sedimentos e nutrientes dos solos, e do raleamento e rebaixamento, que consistem
na poda seletiva e no corte da parte mais alta das árvores para aumentar a oferta de forragem, que estão sendo
aplicadas no assentamento em questão, além de segurar os solos e favorecer o crescimento de uma vegetação
mais densa, promove um microclima mais fresco e úmido.
Estes dados confirmam o importante papel da cobertura vegetal a da espessura do solo no sentido de minimizar os
impactos da seca através da manutenção de água e vida no sistema superfície- atmosfera no semiárido brasileiro.
Palavras-chave: Semiárido brasileiro, recuperação e preservação, Caatinga.
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DISPOSITIVO DE PREVENÇÃO ESTRUTURAL E PROTEÇÃO DA FLORESTA DE VALONGO
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Câmara Municipal de Valongo (Portugal)
jose.goncalves@cm-valongo.pt
RESUMO
O dispositivo do Município de Valongo para a defesa da floresta contra incêndios conjuga toda uma estratégia
assente, em 4 pilares: Prevenção estrutural, pré-supressão, apoio ao combate e pós-supressão.
Todos os anos este dispositivo é testado. Em 2016 uma das situações que mereceu maior destaque foi o “incêndio
do Passal”, que afetou 600 hectares do Parque das Serras do Porto nos 3 Concelhos que o constituem – Valongo,
Gondomar e Paredes. Globalmente a área ardida aproximou-se de 800 hectares.
Este incêndio, com focos secundários e constantes alterações, entrou no tecido urbano e criou emergências civis
na interface urbano-florestal a um ritmo tal que ultrapassou a transmissão de informações e ordens de comando
das equipas de combate.
Inicialmente teve uma fase explosiva, percorrendo mais de 5 kms em aproximadamente 3 horas (quase 2 km/h
de velocidade de propagação). Posteriormente, consumido quase todo o potencial de área que havia para arder
no limite sul (415 hectares), o incêndio passou a desenvolver-se no sentido oeste, durante dois dias, com
grande intensidade e percorrendo zonas onde a floresta se mistura com o aglomerado urbano. Só ao fim de 6
dias foi dado como extinto, com pelo menos 3 a 4 dias de intenso trabalho de rescaldo, devido a constantes
reacendimentos/reativações.
Foi durante estes dias, com meteorologia muito adversa e favorável ao desenvolvimento e progressão de
incêndios, que os trabalhos desenvolvidos pelos Serviços Municipais de Proteção Civil de Valongo se revelaram
preponderantes.
Com índices de seca superiores a 600 (DC), seguramente haveria muitas dificuldades na realização de rescaldos.
Com a agravante de um eventual reacendimento poder ser catastrófico naquelas condições meteorológicas.
Neste contexto, a equipe dos Serviços Municipais foi fundamental na sua área de intervenção, detetando e
eliminando dezenas de pontos quentes do perímetro do incêndio com recurso a câmara térmica. Noutros locais
recorreu à utilização da máquina de rasto, sempre com vigilância assegurada.
Esta atuação foi essencial para mitigar o problema que tinha em mãos e evitar novas reativações que certamente
acrescentariam mais 350 hectares aos 84 hectares que arderam em Valongo.
Palavras-chave: Meteorologia adversa, reacendimento, rescaldo, vigilância.
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INCÊNDIO DO PASSAL – COMPETÊNCIAS E DILIGÊNCIAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS NA
PREVENÇÃO E REPOSIÇÃO DA NORMALIDADE
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RESUMO
A gestão dos povoamentos florestais que confrontam com áreas periurbanas coloca questões específicas
resultantes da expansão do perímetro urbano, tais como: espécies florestais a introduzir, implementação das
medidas de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) e utilização social desses espaços florestais. Com feito,
a pressão urbana exercida sobre este tipo de povoamentos florestais obriga não só à implementação de medidas
de prevenção da floresta, mas também à consciencialização da população que vive nestas áreas sobre o risco a
que se encontra exposta.
O incêndio do Passal, com uma área ardida de 790 ha, abrangeu 3 municípios do distrito do Porto: Gondomar,
Valongo e Paredes. Ele iniciou-se no exterior do perímetro urbano, numa área de matos, com depósito de
resíduos variados, e progrediu em condições meteorológicas de elevada temperatura e baixa humidade relativa
do ar, correspondentes a um risco de incêndio florestal muito elevado, tendo consumindo espaços florestais e
agrícolas e terminado no interior do perímetro urbano. Este incêndio esteve ativo durante 8 dias.
Em simultâneo com esta ocorrência, nestes três municípios lavraram outros incêndios que, no período de 10
dias, consumiram uma área de 1400 ha.
As Câmaras Municipais têm competências delegadas para a implementação de medidas de prevenção e defesa da
floresta contra incêndios que, com a redação atual, decorrem da Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, e do DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, estando regulamentadas no respetivo Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI).
O estudo de caso que se apresenta explicita o trabalho que foi desenvolvido por estas Câmaras Municipais
tanto antes das ocorrências, ou seja, em termos de prevenção, com implementação de infraestruturas coletivas
de DFCI, informação à população e ativação de dispositivo de vigilância e 1ª intervenção, bem como depois,
durante e após a ocorrência, para reposição da normalidade, não só com a ativação de Célula de Crise para
apoio ao dispositivo de combate, mas também com a reparação das infraestruturas coletivas de gestão dos
povoamentos florestais.
Palavras-chave: Competências, Câmara Municipal, prevenção, normalidade.
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GESTÃO DE RISCOS URBANOS E O SETOR PRIVADO
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RESUMO
A latente necessidade de mudanças e adaptações no mundo para um desenvolvimento sustentável trouxe
crescente interesse e discussão sobre temas como clima, sustentabilidade e redução de risco de desastres e, mais
do que isso, a percepção de correlação entre tais assuntos. Na esfera das cidades, a resiliência é um tema hoje
amplamente tratado, incluindo a importância do engajamento do setor privado para, conjuntamente com a
administração pública, criar cidades mais resilientes.
De modo a contribuir para o incremento da resilência de áreas urbanas, a iniciativa de responsabilidade social
“Making Smart Cities” advinda da AI Systems Research Ltda. (AISR), empresa membro do Advisory Group
(Conselho Assessor) do ARISE (grupo do setor privado da agência da ONU para Redução de Risco de Desastres
- UNISDR) e ponto focal do ARISE para o Brasil e para a América do Sul e Caribe, apresentada e disponibilizada
globalmente na 3.a Conferência Mundial da ONU sobre Redução do Risco de Desastres (WCDRR - UNISDR)
em Sendai, tem como objetivos: proporcionar à administração pública conhecimento e tecnologias analíticas e
de suporte à decisão, utilizadas pelo setor privado para aumentar a eficiência e a rentabilidade e reduzir o risco
de suas operações, para auxiliar na melhoria da resiliência das cidades; incentivar e suportar a implementação do
Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 e do Ten Essentials da UNISDR; e mobilizar
organizações privadas a contribuir efetivamente para a qualidade de vida da população.
Os três pilares nos quais a iniciativa está estruturada visam a suportar, ao menos em parte, a administração
pública nos seguintes desafios:
•

Gestão de Riscos: identificar, compreender e gerenciar riscos e oportunidades relacionados à cidade
com base em uma abordagem analítica;

•

Desenvolvimento Socioeconômico: avaliar e reduzir o impacto socioeconômico relacionado aos
riscos urbanos. Também permite o gerenciamento analítico de programas de desenvolvimento
socioeconômico, análise socio-territorial e monitoramento comunitário;

•

Gestão Ambiental: avaliar e reduzir o impacto ambiental dos riscos urbanos. Também permite o
gerenciamento e o monitoramento analítico de programas ambientais.

Desta forma, é possível aprimorar a resiliência não só a desastres naturais, mas a qualquer tipo de risco urbano,
considerando os impactos sociais, econômicos e ambientais relacionados.
Com foco na cidade de Campinas e em sua região metropolitana composta por 20 cidades, abrangendo
mais de 3.700 km2 e aproximadamente 3 milhões de pessoas, e apoiado pela Prefeitura de Campinas e pela
campanha “Construindo Cidades Resilientes” da UNISDR, o projeto base da iniciativa apresenta-se como um
caso de sucesso consolidado onde esta parceria público-privada resultou no desenvolvimento de tecnologias,
metodologias, processos, estratégias e planejamentos que impactaram diretamente na redução de riscos urbanos
e no aprimoramento da resiliência das cidades envolvidas.
Já no projeto expandido, iniciado com a cidade de Amadora em 2016 e com a cidade de São Paulo prevista para
2017, é esperado o mesmo sucesso mas em um período mais curto.
Palavras-chave: Resiliência, setor privado, Marco de Sendai, analytics, ARISE.
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O ORDENAMENTO TERRITORIAL E O TERRITÓRIO INTENCIONALMENTE DE RISCO:
PELO DIREITO À CIDADE
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RESUMO
O poder político ao distribuir suas infraestruturas acaba criando territórios mais seguros à vida humana do que
outros. Dessa forma, o território intencionalmente de risco seria um território urbano com menor infraestrutura
(de saúde, segurança, lazer, educação etc) em comparação a outras regiões da mesma cidade. Assim, seria um
resultado da desigualdade na distribuição de equipamentos de infraestrutura e também da segregação existente
nas cidades.
O conceito do território intencionalmente de risco contribui para estudos em geografia urbana, geografia do
crime, sociologia, urbanismo, arquitetura, administração pública, direito, saúde pública, segurança, história,
direitos humanos, engenharia, dentre outras.
O Estado ao realizar o planejamento urbano e o ordenamento territorial equipa os territórios de forma desigual,
criando espaços com mais infraestrutura em comparação a outros, os quais sofrem com a carência desses objetos
estatais. Dessa forma, a omissão estatal pode criar territórios intencionalmente de risco, pois a intencionalidade
reside no “não fazer” governamental. Nesse viés, a violência pode ser expressa em diferentes níveis. No entanto,
o ponto principal deste trabalho é o enfoque sobre a criminalidade relacionada aos homicídios. O tipo criminal
(homicídios) foi usado porque se trata de um crime de alto potencial ofensivo que atinge de forma brutal a
sociedade. Além disso, é o crime mais severamente punido ao longo de toda história da sociedade humana.
O recorte espacial da cidade do Rio de Janeiro e do Distrito Federal foi motivado pela forte presença do poder
público em ambos os territórios. O Rio de Janeiro foi a capital federal do Brasil, do ano de 1763 ao ano de 1960
(cerca de duzentos anos), e Brasília é a capital federal do Brasil desde o ano de 1960. Logo, a presença do poder
público é e sempre foi decisiva nesses dois territórios.
Destarte, a análise desta pesquisa trará como estudo concreto recortes espaciais de territórios tanto do Distrito
Federal como da cidade do Rio de Janeiro pela relevância desses espaços perante o tema, pelo ordenamento
territorial que segrega equipamentos de infraestrutura de certas populações e pela importância desses espaços
dentro do contexto do Distrito Federal e do Rio de Janeiro. O ano de análise é 2013, ano que apresentou dados
mais recentes e consolidados durante a execução da pesquisa.
O estudo de caso tem por objetivo geral verificar se existe relação entre o número de homicídios e a infraestrutura
em territórios da cidade do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. As infraestruturas analisadas foram o número
de hospitais públicos, delegacias, teatros, livrarias, escolas e creches públicas. O método estatístico-matemático
unido ao dialético foi o opção mais viável para a pesquisa. Os produtos desta pesquisa foram mapas que
relacionam o número de homicídios à infraestrutura e a criação do termo “território intencionalmente de risco”.
Palavras-chave: Geografia urbana, geografia do crime, violência, Brasília, Rio de Janeiro.
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RESUMO
O desmatamento constitui um dos problemas mais graves da atualidade, que compromete o equilíbrio
do planeta.
Entre 1990 e 2000 assistiu-se a uma perda anual de biomassa elevada, sendo África a parte do globo onde se
registou o maior desequilíbrio na taxa de desmatamento/reflorestação. O uso da lenha e do carvão de forma não
regulada, as queimadas anárquicas e a agricultura itinerante são os principais fatores de natureza económica e
social, que contribuem para o desmatamento das florestas em Angola.
Uma das florestas que mais tem sido fustigada por este fenómeno é a floresta húmida de Maiombe, que pertence
à República de Angola, República Democrática do Congo, República do Congo e República do Gabão.
Vários programas de conservação da floresta têm vindo a ser implementados e em 2009 foi criada a área de
conservação transfronteiriça de Maiombe.
Este estudo visa conhecer a evolução do desmatamento e a sua relação com ações de recuperação implementadas
na floresta do Maiombe na província de Cabinda (Angola) nos últimos 30 anos. Para tal, foram utilizadas
imagens de satélite Landsat e calculados, o índice de Vegetação da Diferença Normalizada, o Índice de Vegetação
Fotossintético e o CO2flux, por forma a estimar a evolução do carbono neste período.
Com base na análise em componentes principais (ACP) foi avaliada a percentagem de contribuição das variáveis
topográficas, geológicas e uso e ocupação do solo na explicação do sequestro do carbono.
Palavras-chave: Maiombe - Cabinda, desmatamento, Co2flux,Landsat.
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ALTERACIONES DE LA BIODIVERSIDAD DE BOSQUES DE PALMA NATIVA,
JUBAEA CHILENSIS, A CAUSA DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN
CHILE MEDITERRANEO. CASO DE ESTUDIO
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RESUMEN
Se estudia la ocurrencia de incendios en bosque esclerófilo mediterráneo de Chile en el cual crece asociada la
palma nativa de Chile continental, y los efectos del fuego en su hábitat en microcuencas costeras de la región de
Valparaíso (30°02’S-71°32’W).
Las estadisticas de fuegos en los últimos 30 años demuestran, que éstos han contribuído a la fragmentación del
paisaje. En Chile ocurren alrededor de 6000 incendios por verano. La irregularidad climática y la acción del
hombre, han favorecido en laderas de solana el aumento de arbustos xerófitos combustibles. Además aparecen
hierbas anuales y plantas introducidas que modifican la estructura florística del matorral esclerofilo. Hoy no se
encuentran renuevos de Jubaea.
El fuego,estimula la germinación de arbustos europeos: Cytisus monspessulana, Cytisus scoparius, Rubus
ulmifolius. Las lluvias activan la erosión en laderas muy inclinadas, donde vive dificultosamente la palma con
un sotobosque abierto.
Previo al trabajo de campo, se analizaron cartas topográficas, fotos aéreas,imágenes Google Earth, Landast de
1986 y 2015.Se aplicaron muestreos fitosociológicos y levantamientos de transectos lineales
La palma chilena posee corteza aislante que le permite soportar numerosos incendios y su tronco entonces es
casi tolerante al fuego, pero no así sus ramas donde están las semillas. Crecen plantas inflamables (Retanilla
trinervia) y otras invasoras alterando la diversidad biológica. Así la estructura y fisionomía de las agrupaciones
van evolucionando a una formación de matorral esclerófilo abierto con palmas más reducidas en espacios casi
aislados y con arbustos bajos a causa del proceso de regeneración posfuego, por el hombre y a la invasión de
plantas alóctonas. El cortejo floristico de Jubaea chilensis se encuentra en un estado de conservación bastante
deficiente, debido a los periódicos incendios que lo han afectado.
Palavras chave: Fuegos, palma nativa, bosque esclerófilo, alteración.
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RESUMO
Inúmeras cidades no setor oeste do Estado de São Paulo enfrentam riscos gerados pelo desenvolvimento de
boçorocas associadas ao escoamento hídrico em vertentes. As boçorocas ou boçorocas são originadas pelo
aprofundamento de ravinas atingindo o nível freático, formando paredes laterais íngremes com fluxo de água
no seu interior.
Dentre estes casos, a boçoroca do Córrego do Grito localizada na área do perímetro urbano da cidade de
Rancharia, Estado de São Paulo, possui uma área de aproximadamente 17 mil m², aproximadamente 360 m de
comprimento, largura média de 40 m e profundidades que variam entre 06 m e 12 m.
Esta pesquisa possui como objetivo apresentar uma análise espaço-temporal do desenvolvimento da erosão de
rebordo numa boçoroca para indicar as principais áreas de risco da área degradada pela boçoroca do Córrego do
Grito. Entre setembro de 2014 e setembro de 2016 foi realizado um monitoramento de parcelas da boçoroca
para mensurar a erosão de rebordo através do método das estacas. Na área monitorada foram fixadas 23 estacas
de vergalhão identificadas, com uma distância de 10 m da estaca em relação à ruptura de declive (rebordo), cujo
monitoramento foi realizado com o auxílio de uma estação total topográfica.
O monitoramento foi realizado em etapas nos meses de setembro, dezembro, fevereiro e abril, sendo estes
selecionados devido às características climáticas locais.
Após 24 meses de monitoramento da erosão de rebordo foi constatada uma variação média de distância de 0,85
m e a área erodida foi de 305,9 m². Nos pontos mais críticos, a erosão de rebordo chegou a ultrapassar 1,6 m
no intervalo de 24 meses.
No primeiro semestre de 2015 ocorreu o desenvolvimento da erosão remontante, cujo evento causou o avanço
de aproximadamente 90 m na cabeceira da boçoroca, comprometendo a principal via pública da cidade.
Apesar do controle desta erosão remontante, a boçoroca do Córrego do Grito apresenta rupturas de declive que
estão a menos de 30 m das vias públicas da cidade de Rancharia, situação que representa riscos à população local.
Palavras-chave: Boçoroca, monitoramento, erosão, macrodrenagem e estacas.
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RESUMO
Através da assinatura e ratificação de diversos acordos e normativos internacionais Portugal assumiu
compromissos em matérias ambientais, em especial no que refere ao combate às alterações climáticas e à redução
da emissão de GEE (Gases de Efeito Estufa). Como consequência, foi publicado todo um pacote legislativo
com o objetivo de atingir determinadas metas que devem conduzir à concretização do plano assumido em
consonância com os respetivos compromissos.
Derivado destes desenvolvimentos, nas últimas décadas, a investigação dos serviços de ecossistemas tem vindo a
assumir um crescimento significativo, nomeadamente, ao nível da função reguladora que estes desempenham.
O sequestro de carbono por parte do LULUCF (Land-Use, Land-Use Change and Forestry), pode assumir-se
como parte desses mesmos serviços, sendo muitas das vezes objeto de estudo.
Neste contexto, o setor LULUCF tem merecido um especial destaque na representação do serviço de regulação
climática, consistindo este no maior sumidouro de carbono à superfície terrestre. O sequestro de carbono por
parte do setor LULUCF é claramente a expressão do que pode ser designado por um sistema complexo, pelo
que qualquer representação deste sistema através da modelação espacial passa por uma simplificação e abstração
de determinados processos que o compõem. Com base nesta premissa, este projeto visa apresentar uma proposta
de modelação recorrendo ao software InVest cujo desenvolvimento foi baseado na investigação em torno dos
ecossistemas. Atendendo às características das diferentes espécies florestais, o CO2 é armazenado em pools,
sendo estes assumidos em torno da biomassa viva acima e abaixo do solo, da matéria orgânica e do próprio solo,
embora tendo em consideração que o ecossistema se encontra sujeito a fatores externos como o clima, o tipo de
solo, o uso e ocupação do solo e os sistemas de gestão.
As perturbações, podendo ser naturais ou antrópicas, encontram-se diretamente relacionadas com os riscos
naturais, neste caso concreto com o risco de incêndio florestal ou pela manifestação do mesmo. A finalidade
deste paper é assim avaliar o possível impacto de uma perturbação do ecossistema provocado por uma possível
ocorrência de um incêndio florestal. Como exemplo foram utilizados os dados históricos do ICNF (Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas) relativamente às áreas ardidas em 2005 no município da Lousã, de
forma a simular o impacto e as perdas no armazenamento de carbono.
Palavras-chave: Serviços de ecossistemas, sequestro de carbono, setor florestal, riscos, emissões.
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RESUMO
A mineração foi um dos primeiros e mais importantes vetores para a fixação de população na porção oeste do
território brasileiro estando presente desde o século XVII até os dias atuais.
O desenvolvimento tecnológico acelerou o processo de extração dos minerais em minas a céu aberto e até
mesmo nas minas subterrâneas. Esse processo causa diversos impactos socioambientais altamente danosos no
lugar explorado.
No município de Paracatu – MG estão as explorações minerais da mina denominada “Morro do Ouro”, a maior
exploração de ouro a céu aberto do mundo e a maior produtora do minério no Brasil e a mina denominada
“Morro Agudo”, de onde é extraído minério de zinco. Tanto os riscos quanto os impactos ocasionados por
esses enormes empreendimentos são alarmantes para a população presente no município e para os municípios
vizinhos.
Podemos apontar aqui alguns riscos como: a descarga de contaminantes em águas e em solos; riscos associados à
não-gestão dos resíduos pós-operação; impactos como os causados pelas várias explosões realizadas diariamente
que causam um enorme ruído e em alguns casos danificam as casas de moradores nas proximidades; lançamento
no ambiente de uma grande quantidade de poeira tóxica; e o desalojamento de comunidades tradicionais que
habitavam na área em favor da exploração econômica. Muitas denúncias de casos de câncer têm sido feitas no
Ministério Público, justificadas pelo alto índice de arsênio presente no ar.
O objetivo deste trabalho é apresentar um diagnóstico dos problemas socioambientais ocasionados pela
exploração mineral no município de Paracatu – MG.
Palavras-chave: Mineração, impactos socioambientais, riscos, comunidades tradicionais.
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RESUMO
Esta comunicação refere-se ao estudo de caso do maior desastre socioambiental ocorrido no Brasil, em 05 de
novembro de 2015. Objetiva apresentar os resultados, a síntese das informações extraídas em jornais, revistas,
redes sociais e analisar os procedimentos emergenciais de indenização às famílias desabrigadas, reparações
socioeconômicas e ambientais, aplicação de multas e avaliação dos prejuízos ocasionados pelo rompimento da
barragem Fundão da mineradora Samarco, com vazamento de mais de 60 milhões de metros cúbicos de lama e
rejeitos de minério de ferro que destruiu casas e matou pessoas.
A metodologia desenvolvida no período de novembro de 2015 a janeiro de 2017 iniciou-se com estudo
preliminar da situação de urgência/emergência, fundamentado em conhecimentos sobre riscos antrópicos e
ambientais, com impactos de alta magnitude e análise de dados extraídos de reportagens e entrevistas. Criou-se
uma hemeroteca, com a coleção de edições variadas: artigos, relatórios técnicos, periódicos científicos, projetos
de lei relacionados à mineração, licenciamentos e taxas minerárias, proibições e multas aplicadas às empresas
responsáveis pelo monitoramento e gestão de riscos de barragens. O estudo de caso foi concluído com pesquisas
in loco e análise espacial na área de abrangência da catástrofe.
A lama da barragem destruiu o distrito de Bento Rodrigues localizado na cidade de Mariana, devastou
povoados vizinhos e atingiu duzentos e trinta cidades que tiveram problemas com água potável. Várias
comunidades ribeirinhas de pescadores, agricultores, quilombolas e reservas indígenas foram prejudicados,
além de impactos ambientais de grande proporção nos ecossistemas terrestres, nas matas ciliares e em
mananciais com a morte de peixes e espécies endêmicas da fauna e flora. Os ecossistemas marinhos, no estado
do Espírito Santo, como o estuário de reprodução de tartarugas, praias e a quinta maior extensão contínua de
mangue da América foram contaminados.
A região da tragédia transcendeu o Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais e a Bacia Hidrográfica do Rio Doce
até a foz, no Oceano Atlântico. Durante a catástrofe, o sinal de alerta era o perigo eminente e o risco acentuado
de rompimento de mais duas barragens: Santarém e Germano, da mesma mineradora e na mesma região, com
o isolamento imediato de 10 quilômetros de distância, aplicação de multas severas e cobrança de medidas de
segurança, de revitalização ambiental e assistência para cerca de 1500 pessoas, entre desabrigadas e desalojadas.
Apesar da tragédia, a sociedade brasileira em face do caos social e ambiental estabelecido, gerou atitudes positivas
para a reparação dos danos ambientais e para a criação do projeto de reconstrução de um novo distrito para as
famílias desabrigadas. Ressignificou as atividades minerárias com a revisão das leis de licenciamento e criação
de leis em prol da dignidade humana: lições de resiliência e aprendizagem para a gestão e educação de risco –
alternativas para a segurança da população e prevenção de catástrofes.
Palavras-chave: Mineração, acidente grave, rompimento de barragens, riscos antrópicos, estudo de caso.
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RESUMO
Portugal, como refere Stephen Pyne, reúne todas as condições para que se possa afirmar que possui um piro
ambiente, pois, juntando às caraterísticas mediterrâneas, que conjugam a época quente com a época seca, tem
uma feição Atlântica que lhe permite uma elevada produtividade vegetal.
É neste contexto muito favorável à ocorrência e desenvolvimento de incêndios que, quer por negligência, quer
por dolo, Portugal apresenta uma das mais elevados taxas de ignições a nível mundial, pelo que urge tornar o
nosso território mais resiliente aos incêndios e diminuir drasticamente o número anual de ignições.
Assim, pensando no curto e médio prazos, é necessário continuar a apostar na melhoria do combate, da
vigilância/dissuasão e da prevenção estrutural, ... . Pensando no longo prazo, é imprescindível apostar seriamente
no ordenamento do território e no ordenamento florestal, na educação, na sensibilização e na formação da
população. Uma aposta séria no ordenamento florestal (no âmbito do Ordenamento do território) terá que se
alicerçar num profundo conhecimento do território, o que passa pelo cadastro das propriedades florestais e nesse
sentido, na atualidade, assiste-se a uma tentativa de Reforma Florestal por parte do Estado, a qual passa, entre
outros, pela criação de um sistema de informação cadastral simplificado.
A serra da Penha, às portas de Guimarães, é um dos espaços verdes de excelência do município, onde predominam
o Pinus pinaster (pinheiro bravo) e os Eucalyptus globulus (eucaliptos), mas onde é possível encontrar 84 espécies
florestais diferentes e apresenta, por diversas razões, um elevado risco de incêndio.
Neste contexto a Câmara Municipal de Guimarães e o Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do
Território da Universidade do Minho desenvolveram um projeto que visava o levantamento cadastral das
propriedades florestais nas serras da Penha e da Lapinha, bem como a georreferenciação de toda informação,
com o objetivo de obter um instrumento de apoio ao ordenamento florestal e gestão do risco de incêndio.
Palavras-chave: Floresta, cadastro, georreferenciação, ordenamento florestal; risco de incêndio.
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RESUMO
As alterações climáticas são globais, não respeitam fronteiras e produzem riscos através das suas consequências.
Este contexto é debatido intensamente em Fóruns Globais, porém, as consequências destes eventos afetam,
com maior impacto, as populações locais, e as perdas e danos reproduzem cenários de desastres cada vez
mais frequentes. De igual modo, os centros urbanos são ambientes que possuem vulnerabilidades e sofrem as
consequências dos eventos climáticos. Estas crises preocupam a todos, sobretudo o gestor público municipal que
detém a responsabilidade de coordenar políticas públicas para enfrentar riscos e desastres.
O objectivo deste trabalho é analisar o Centro de Operações Rio (COR) como uma política pública municipal
para enfrentar os riscos climáticos e preparar os centros urbanos para estas crises. A metodologia deste trabalho
contou com pesquisas bibliográfica e documental e a realização de 10 entrevistas com funcionários dos segmentos
de gestão, operações, resiliência e tecnologia.
O Rio de Janeiro é um centro urbano densamente povoado, está localizado em uma Zona de alta umidade,
clima tropical, com altos e concentrados índices pluviométricos. A cidade possui um histórico de desastres
climáticos relacionados à água, decorrentes de chuvas intensas associadas a ventos fortes, que demonstram o
despreparo para enfrentar estes episódios. As condições climáticas ocorridas em abril de 2010, mais uma vez
assolaram a cidade e geraram víctimas e prejuízos. Este incidente representou um marco para a tomada de
decisão dos representantes públicos, de implementar um Centro de Operações para administrar o cotidiano da
cidade e agir nas situações de crises.
Desta forma, em 31 de dezembro de 2010, iniciaram-se as atividades do COR, na forma de uma política
pública municipal, representada por um Órgão articulador de diversos actores, de diferentes esferas de governo
e da sociedade para estruturar acções coordenadas e preparar o município para enfrentar crises urbanas, em
particular, as decorrentes dos eventos climáticos.
As alterações climáticas trazem desafios para a elaboração de políticas públicas urbanas e a coordenação representa
uma dimensão importante a ser alcançada entre os actores para proporcionar soluções eficazes. O COR realiza
esta coordenação através de estratégias de gestão e utilização de tecnologia de informação, para ordenar a cidade.
Este trabalho busca contribuir com a gestão de riscos e com a gestão pública ao apresentar uma política pública
destinada a administrar os centros urbanos nas suas crises e estender esta oportunidade às regiões metropolitanas,
para atender aos inúmeros desafios que a gestão pública necessita enfrentar.
Palavras-chave: Gestão de riscos climáticos, desafios, gestão pública municipal, coordenação.
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Educação, Riscos e Currículos Escolares
Education, Risks and School Curricula

Sérgio Claudino
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa
sergio@campus.ul.pt
RESUMO

Abstract

No começo de XIX, Conrad Malte-Brun (1810,
1833, 1835, 1837) inspira os autores portugueses de
manuais escolares de Geografia mais ilustrados. O
fundador da Sociedade de Geografia de Paris detém-se na
diversidade regional do clima português, mas aqueles
autores preferem fazer uma caraterização nacional do
mesmo. Casado Giraldes (1826, p. 16) fala de um
clima muito sadio e agradável, acrescentando que nos
campos se vive muito; só por último, refere, num
discurso mais científico, que, na zona temperada,
Portugal possui uma excelente temperatura. Anos
depois, o Abade Gaultier (1846) identifica um
clima benigno, temperado, saudável, moderado.
Na descrição do relevo, evidenciam-se duas
preocupações destes e outros autores: i) distribuir os
acidentes geográficos de forma harmónica pelo país
(montanhas, rios, cabos, lagos…) e ii) sublinhar a
fertilidade da terra portuguesa.

In the early 19th century, Conrad Malte-Brun (1810,
1833, 1835, and 1837) inspired the Portuguese
authors of more illustrated school textbooks in
Geography. The founder of the Geography Society
of Paris speaks about the regional diversity of
the Portuguese climate, but those authors prefer
to conduct its national characterization. Casado
Giraldes (1826, p.16) speaks of a very healthy and
pleasant climate, adding that in the countryside
people live well; only finally, he says, in a more
scientific discourse, that in the temperate zone,
Portugal has an excellent temperature. Years later,
Abbot Gaultier (1846) identifies a benign, temperate,
healthy, moderate climate. In the description of
the relief, there are two concerns of this and other
authors: i) to distribute the geographic accidents in a
harmonious way throughout the country (mountains,
rivers, capes, lakes ...) and ii) to emphasize the fertility
of the Portuguese land.

Os primeiros programas escolares impressos (1872,
1880) ignoram tanto o clima como o relevo. Apenas
em 1886, o ilustrado Ferreira-Deusdado (Claudino,
2001) introduz a referência ao relevo do país e, nos
programas de 1889, surge o clima. As descrições
imprecisas de relevo e clima nos livros escolares não
resultam, apenas, de falta de informação científica de
base: a obra de Gerardo Pery (1875), de referência
para os autores escolares, identifica as torrentes
impetuosas da ilha da Madeira (Pery, 1875, p. 287),
mas Ferreira-Deusdado (1893), agora um dos autores
escolares, prefere falar de torrentes caudalosas; e se
o mesmo Pery fala de uma costa madeirense sem
recifes, Ferreira-Deusdado adapta para uma costa sem
rochedos – tornando-a, assim, bem menos agressiva.
Esta breve retrospetiva oitocentista ajuda a
contextualizar o discurso escolar sobre os riscos ao
longo de dois séculos. Na escola de XIX, o relevo e
o clima são desvalorizados, desde logo pelos poderes
institucionais. Sem perder a leitura generalista dos
racionalistas de XVIII, se a educação geográfica
constitui um dos pilares do emergente estado-nação,
não se pode aguardar que a escola sublinhe os riscos
naturais e/ou antropogénicos, que contrariem a
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The first printed school programs (1872, 1880)
ignore both climate and relief. Only in 1886, the
illustrated Ferreira-Deusdado (Claudino, 2001)
introduces the reference to the country’s relief and, in
the 1889 programs, climate emerges. The imprecise
descriptions of relief and climate in school books
do not only result from a lack of basic scientific
information: the work of Gerardo Pery (1875), a
reference for school authors, identifies the impetuous
torrents of the island of Madeira (Pery, 1875, p. 287),
but Ferreira-Deusdado (1893), now one of the school
authors, prefers to speak of flowing torrents; And if
Pery himself speaks of a Madeiran coast without reefs,
Ferreira-Deusdado adapts to a coast without rocks thus making it much less aggressive.
This brief nineteenth-century retrospective helps
contextualizing the school discourse on risk
throughout two centuries. In the 19th century, the
relief and the climate are devalued, first of all by the
institutional powers. Without losing the generalist
reading of the rationalists from the 18th century, if the
geographic education constitutes one of the pillars
of the emerging nation-state, it cannot wait for the
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imagem de harmonia e equilíbrio do território nacional
- o que constituiria um discurso quase contra natura.
Num salto no tempo para o final de XX e para
um renovado discurso nacionalista, agora sobre a
União Europeia, mas facilmente os autores escolares
sublinham os desequilíbrios ambientais do mundo
que de uma Europa convertida em grande pátria. Por
outro lado, o discurso escolar segue a sua vocação
tradicional: se há problemas, eles devem ser resolvidos
por outros, como as autoridades, que não pelos
próprios alunos e cidadãos.
Neste começo de XXI, o discurso académico sobre
os riscos foi fazendo o seu percurso e, com as Metas
Curriculares, a abordagem dos riscos foi consagrada
na disciplina de Ciências Naturais, no ensino básico,
mas, sobretudo, na disciplina de Geografia – através
de uma equipa de programas constituída no âmbito
da Universidade de Coimbra. No 9º ano, o tema
de “Ambiente e Sociedade” foi substituído pelo
de “Riscos, Ambiente e Sociedade”, subdividido
em “Riscos Naturais”, “Riscos Mistos”, “Proteção,
controlo e gestão ambiental para o desenvolvimento
sustentável” – num exaustivo total de 72 descritores.
A proposta de Aprendizagens Essenciais de Geografia,
em fase de discussão quando este texto é escrito,
mantém a lecionação dos riscos no 9º ano.
As Metas Curriculares apontam, sistematicamente,
para as medidas de prevenção dos riscos, no final
da identificação e explicação de cada um dos riscos
(Nunes, Almeida, Nolasco, 2014). A consulta dos
manuais escolares confirma o importante salto na
abordagem dos riscos, amplamente identificados ao
longo de dezenas de páginas. Contudo, acaba por ser
limitado o relevo concedido à difusão de boas práticas
que, um pouco por todo o território português, e por
todo o mundo, podemos apontar como exemplos
que nos devem inspirar. Quantas vezes, por exemplo,
os parques ribeirinhos do rio Tejo, em Vila Nova da
Barquinha ou em Constança, são valorizados como
exemplos destas boas práticas? Mais do que a crítica
de maus exemplos, a Educação para os Riscos deve
valorizar a apresentação de exemplos concretos e
“próximos” dos alunos. Ainda nos livros escolares,
abordam-se de forma escassa os comportamentos,
individuais e coletivos, mais adequados à prevenção
e superação dos riscos – estes continuam a ser um
problema a ser resolvido por outros, pelas autoridades,
que não tanto por cada um de nós.
O grande desafio da Educação para os Riscos é de
ordem metodológica. Ela deve assentar em atividades
práticas, em que os alunos são desafiados a, perante
situações concretas, identificarem as ações a serem
desenvolvidas. Na linha da escola anglo-saxónica,
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school to underline the natural and/or anthropogenic
risks that contradict the image of harmony and
balance of the National territory - which would
constitute an almost against nature speech.
In a leap back in time into the late 20th century and
to a renewed nationalist discourse, now about the
European Union, more easily the school authors
emphasize the environmental imbalances of the
world that the ones of a Europe turned into a great
homeland. On the other hand, school discourse
follows its traditional vocation: if there are problems,
they must be solved by others, such as the authorities,
not by the students and citizens themselves.
At the beginning of the 21st century, the academic
discourse on risks was making its way and, with
the Curricular Goals, the approach to risks was
enshrined in the discipline of Natural Sciences, in
basic education, but above all in the discipline of
Geography - through a program team set up at the
University of Coimbra. In the 9th grade, the subject
of “Environment and Society” was replaced by
“Risks, Environment and Society”, subdivided into
“Natural Risks”, “Mixed Risks”, “Protection, control
and environmental management for sustainable
development” - in an exhaustive list of 72 descriptors.
The proposal of Essential Geography Learning, in the
discussion phase when this text is written, maintains
risk teaching in the 9th grade.
The Curricular Goals systematically point to risk
prevention measures, at the end of the identification
and explanation of each of the risks (Nunes, Almeida,
Nolasco, 2014). The consultation of school textbooks
confirms the important jump in the approach to risk,
widely identified over dozens of pages. However,
the emphasis on disseminating good practices is
limited, which can be pointed out as examples
that should inspire us all over Portuguese territory
and throughout the world. How many times, for
example, are the riverside parks of the Tagus River
in Vila Nova da Barquinha or Constança valued as
examples of these good practices? More than the
criticism of bad examples, Risks Education should
value the presentation of examples that are concrete
and “close” to the students. Still in school textbooks,
the individual and collective behaviours that are more
appropriate for risk prevention and overcoming are
scarcely addressed - these remain a problem to be
solved by others, by the authorities, and not so much
by each one of us.
The major challenge of Education for Risk is of
methodological order. It should be based on practical
activities in which students are challenged to identify
concrete actions to be developed in concrete situations.
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os manuais escolares deveriam desafiar os alunos a
exercícios elementares de ocupação do território,
numa perspetiva de sustentabilidade, sem esquecer
a realização de debates e simulações sobre problemas
concretos. Nesta perspetiva, seria importante a
articulação entre a Proteção Civil e as Escolas, na
perspetiva de os alunos debaterem problemas locais.
Pensando em Coimbra e na Região Centro, teria toda
a pertinência que a prevenção dos fogos florestais
mobilizasse a comunidade escolar.

In line with the Anglo-Saxon school, school textbooks
should challenge students to elementary exercises of
land occupation, from a perspective of sustainability,
not forgetting debates and simulations on concrete
issues. In this perspective, it would be important
to articulate Civil Protection with Schools, aiming
for students to discuss local problems. Thinking of
Coimbra and the Centre Region, it would be very
pertinent that the prevention of forest fires should
mobilize the school community.

Na linha da valorização de boas práticas, citemos um
exemplo recente. Desde 2004, os alunos portugueses
de Geografia do Ensino Secundário devem realizar um
estudo de caso, preferencialmente direcionado para a
solução de problemas concretos da área que habitam.
Este estudo de caso geralmente não é implementado.
Assim, desde 2011/12, funciona o Projeto Nós
Propomos!, lançado pelo IGOT-Universidade de
Lisboa, direcionado para a apresentação de propostas
de resolução de problemas locais, em articulação com
as autarquias.

In line with the appreciation of good practices, let
us cite a recent example. Since 2004, the Portuguese
students of Geography of Secondary Education
must carry out a case study, preferably directed
to the solution of concrete problems of the area in
which they are living. This case study is generally not
implemented. Thus, since 2011/12, the Project We
Propose!, launched by IGOT-University on Lisbon,
has been directed to submit proposals for solving local
problems, in articulation with local authorities.

No ano letivo de 2015/16, um grupo de estudantes
da Escola Secundária de Ibn Mucana/AlcabidecheCascais, apresentou a propostas de construção de um
parque de lazer e recreio nas margens abandonadas
de uma ribeira, a Ribeira das Vinhas. A sua proposta
compreendeu equipamentos flexíveis e adaptados
a um leito de cheia. Esta foi a proposta vencedora
a nível nacional e os seus jovens autores foram
homenageados pela Câmara Municipal de Cascais.
Em fevereiro de 2016, a mesma Câmara Municipal
anunciou o arranque de obras nesta ribeira, inspiradas
na proposta destes jovens.
Este é um exemplo a seguir, na Educação para os
Riscos. Lembrando as palavras de John Morgan
(2012), devemos desenvolver uma educação “as if the
planet matters”.
Palavras-chave: Educação, cidadania, escala local,
boas práticas, comunidade.

In the 2015/16 academic year, a group of students
from the Ibn Mucana / Alcabideche-Cascais Secondary School presented proposals for the construction
of a leisure and recreation park on the abandoned
banks of a small river, the Ribeira das Vinhas. The
proposal included flexible equipment adapted to
a flood bed. This was the winning proposal at the
national level and its young authors were honoured
by the Municipality of Cascais. In February 2016,
the same municipality announced the beginning of
works in this river, inspired by the proposal of these
young people.
This is an example to be followed in Risks Education.
Recalling the words of John Morgan (2012), we must
develop an education “as if the planet matters”.
Keywords: Education, citizenship, local scale, good
practices, community.
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EDUCANDO PARA O RISCO: BRIGADA ESCOLAR

Juliani Cristina dos Santos
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RESUMO
São vários os tipos de riscos que enfrentamos e em diferentes setores da sociedade, os riscos muitas vezes não
podem ser previstos ou controlados, mas podemos educar para que os seus danos sejam menores e, ás vezes, até
evitado. A educação para o risco está relacionado diretamente as instituições de ensino que tem, entre outras
funções, a responsabilidade de criar uma cultura de prevenção à alguns tipos de riscos.
Dessa forma, a Brigada Escolar, ou melhor, os brigadistas nas escolas faz com que alguns riscos sejam evitados
e tem como os objetivos principais construir uma cultura de prevenção a partir do ambiente escolar, além
proporcionar aos alunos condições mínimas para enfrentamento de situações emergenciais no interior e fora das
escolas e articular os trabalhos entre os integrantes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar,
adequando as edificações escolares às normas mais recentes de prevenção contra incêndio, pânico, entre outros.
Essa cultura de prevenção ao risco vem sendo efetuada no Estado do Paraná, Brasil e tendo como exemplo o
Colégio Estadual Rio Branco de Santo Antônio da Platina, que no mínimo duas vezes por ano faz o treinamento
de evacuação do prédio, essa simulação é realizada pelos brigadistas escolares, que foram treinados com cursos
teóricos e aulas práticas de primeiros socorros oferecidos pelo Corpo de Bombeiro e Secretaria de Estado da
Educação, os brigadistas são os próprios professores e funcionários do colégio que voluntáriamente se dispuseram
a participar deste programa educativo.
Quando depara-se com algum tipo de risco (incêndio, desmoronamento, ventania) é colocado em prática o
Plano de Abandono do prédio, onde todos tem as suas responsabilidades e já as conhecem, desde o porteiro,
o telefonista, os funcionários, os professores, os alunos, entre outros. Após o sinal de alerta é tocado uma
sirene e todos partem, organizadamente em fila, com passos rápidos para o Ponto de Encontro, passando pela
Rota de Fuga, já pré-determinada. Esse tipo de situação cria no aluno uma consciência para o risco não só
no ambinete escolar, mas em todo espaço que estiver desfrutando, levando conhecimento para outros tipos
de situação de risco.
Palavras-chave: Educação, riscos, brigada escolar, brigadistas, prevenção.
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EMPATIA E SINTOMAS DE TRAUMA EM BOMBEIROS
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RESUMO
Durante a sua atividade os bombeiros usam frequentemente a empatia na interação com vítimas, mas também
se expõem, sejam voluntários ou profissionais, a situações de perigo e dramas que, pelo seu acumular ou pela
sua intensidade, aumentam o risco de desgaste psicológico do bombeiro. Este estudo pretende identificar, em
bombeiros, os níveis de empatia e a presença de sintomas de trauma, sua inter-relação e a influência de algumas
características individuais e profissionais.
Os dados foram recolhidos em 2017, após autorização das corporações, junto de 150 bombeiros voluntários ou
profissionais do distrito do Porto, usando um questionário sociodemográfico, o Interpersonal Reactivity Index
(IRI) e a Posttraumatic Stress Disorder Checklist (PCL-C). Todos os inquiridos eram do quadro ativo e sem
funções de comando, a idade variou entre 19 e 53 anos (M=33,9), sendo 92% do sexo masculino e 79%
profissionais. A média de anos como bombeiro foi de 11,97 anos e prestavam serviço durante cerca de 34 horas
semanais (variando entre 5h e 65h).
Encontraram-se moderados níveis de empatia (média total de 1,99 numa escala de 0 a 4) e baixo a moderado
nível de trauma, com severidade dos sintomas de cerca de 28 (escala de 17 a 85, variando na amostra entre 17
e 60). Nas dimensões do trauma predomina o re-experienciar do acontecimento (1,89 numa escala de 1 a 5),
seguido da híper-ativação e do evitamento (1,62 e 1,52 respetivamente). Após o acontecimento potencialmente
traumático os sintomas apresentam uma intensidade de 1,98 (escala de 1 a 5), com presença de trauma em
12% dos inquiridos, e 35% dos inquiridos com sintomas referem a persistência destes mais de um mês após a
situação (65% apresentam sintomas até um mês). Existem poucas diferenças entre o tipo de bombeiros, mas os
profissionais evidenciam mais tomada de perspetiva empática e os voluntários mais desconforto pessoal. A idade,
anos de serviço e horas semanais como bombeiro correlacionam-se pouco com a empatia, embora mais horas
semanais aumentem a tomada de perspetiva do outro, e mais anos de serviço aumentem o desconforto pessoal
em situações tensas. Para o trauma, mais horas semanais aumentam a híper-ativação, enquanto mais idade e
mais anos de serviço aumentam a severidade do trauma, o re-experienciar e o evitamento.
É importante a monitorização regular do estado psicológico dos bombeiros, pois a idade e os anos de serviços
podem criar fragilidade psicológica pelo impacto traumático e pelo acumular de estados emocionais negativos,
que, a longo prazo, fazem perdurar na memória os acontecimentos do passado (fazendo o bombeiro sofrer
individualmente) e podem prejudicar o serviço pelo evitamento de locais e situações associados a eventos
traumáticos anteriores.
Palavras-chave: Empatia, trauma, bombeiros, questionários.
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RESUMO
Ao longo da sua carreira e no desempenho da sua atividade, os bombeiros experienciam inúmeras e variadas
situações de risco que podem comprometer a sua saúde, quer ao nível físico quer ao nível psicológico. As
características do trabalho realizado podem tornar estes profissionais mais suscetíveis ao desenvolvimento de
diversos problemas de saúde mental ou psicológica, entre os quais o stress e o burnout.
Este estudo tem como objetivos identificar os níveis de stress, burnout e de satisfação com o trabalho, bem
como a relação entre estas três variáveis e características individuais e profissionais. Os dados foram recolhidos
durante 2016, após autorização das respetivas corporações, junto de 104 bombeiros voluntários ou voluntários
assalariados de Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do distrito de Aveiro, usando um
questionário sociodemográfico, o Questionário de Satisfação Laboral S20/23, o Maslach Burnout Inventory e a
Perceived Stress Scale (PSS).
Nesta amostra, 60% dos inquiridos tinham idades entre 18 e 30 anos, 64% eram do sexo masculino, 64% não
casados, 68% voluntários e 32% voluntários assalariados. A média de anos como bombeiro foi de 11 anos e
prestavam cerca de 88 horas mensais de serviço (variando entre 4h e 350h).
Os resultados revelam elevada satisfação com o trabalho, baixos níveis de burnout e moderados níveis de stress
(médias respetivamente de 5,0 numa escala de 1 a 7; 1,6 numa escala de 0 a 6; e 15,4 numa escala de 0 a 40).
Verificou-se ainda que o sexo feminino e os bombeiros voluntários apresentam níveis de stress mais elevados,
enquanto os bombeiros voluntários assalariados estão menos satisfeitos e apresentam maiores níveis de exaustão
emocional. Os bombeiros voluntários assalariados que exercem a função de Operadores de Central apresentam
níveis de burnout e stress mais elevados. Não existem correlações entre a satisfação no trabalho e o stress, mas o
burnout correlaciona-se positivamente com o stress.
De um modo geral, esta amostra apresenta bem-estar psicológico, mas é importante dar atenção à menor
satisfação nos bombeiros assalariados, bem como ao stress experienciado por quem está na central, frequentemente
sentindo-se impotente para ajudar quem contacta cada corporação, e ficando a longo prazo emocionalmente
desgastados. Só assim se poderão prevenir os riscos psicossociais no trabalho enfatizados na campanha de 2016
pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho.
Palavras-chave: Burnout, stress, satisfação no trabalho, bombeiros, questionários.
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RESUMO
A ocorrência de acidentes ou outras situações com consequências fatais na ferrovia portuguesa é de 58 só no ano
de 2015, incluindo este número os suicídios e acidentes com veículos. Um fenómeno ainda pouco estudado
em Portugal são os efeitos psicológicos que estas situações têm nos trabalhadores do setor e restantes indivíduos
envolvidos, desde as famílias às comunidades. Segundo um estudo epidemiológico sobre a Perturbação Pós
traumática de Stress (PTSD) efectuado em 2003, a taxa de PTSD na população portuguesa maior de idade era
quase de 8%.
A nível internacional recente são referidos entre 13% e 16% e nos profissionais da ferrovia a percentagem de
stress pós-traumático varia entre 6% na Roménia, 8% ou 32% em Portugal, e 14% na Alemanha. Embora seja
um fenómeno ainda pouco estudado, começa-se atualmente a tentar conhecê-lo na perspectiva do impacto
psicológico e dos efeitos nefastos que tem nos diversos trabalhadores deste setor.
Pretende-se apresentar uma revisão teórica sobre sintomatologia pós-traumática em ocorrências na ferrovia,
causadas seja por suicídios na linha, acidentes com comboios ou ataques premeditados a este meio de transporte,
bem como o que é feito na área em termos de intervenções ou terapias que tratem as consequências psicológicas
negativas que advêm destas ocorrências. Foi consultada a base de dados EBSCOhost Research Databases, utilizando
a combinação dos termos «railroad or railway» e «PTSD», encontrando-se dados de 1989 a 2016, num total de
48 artigos. Foram selecionados 13 artigos que cumpriam a temática em estudo, não sendo no entanto nenhum
relativo à realidade portuguesa, os quais foram analisados em função do país, tipo de ocorrência, amostra,
instrumentos e intervenção ou tratamento da PTSD.
Os resultados obtidos sugerem que as ocorrências na ferrovia, principalmente os PUT (“person under train”) seja
por suicídio ou colhida na ferrovia, causam, a um nível significativo, sintomatologia pós-traumática que afeta
de forma também significativa o bem-estar dos envolvidos, nomeadamente profissionais da ferrovia. Revelou-se
eficaz o acompanhamento destes, o que sugere a necessidade de implementar estratégias preventivas do impacto
traumático destas ocorrências críticas como forma de educar para o risco de adoecer psicológico e dotar os
trabalhadores da ferrovia da consciência do perigo que correm e em que colocam outros quando apresentam
sintomas de psicopatologia ou de stress pós-traumático.
Palavras-chave: Trauma, PTSD, ferrovia, stress, ocorrências críticas.
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RESUMO
Cercada de encostas íngremes e baixadas, Salvador enfrenta a cada período de chuvas fortes, situações críticas de
inundação, desabamentos de casas e deslizamentos de terra, vitimando as comunidades que habitam esses locais.
Atualmente, existe apenas uma forma de contato entre a população e a defesa civil do município, que são as
linhas do setor de telefonia. Entretanto, com a ocorrência de um grande número de solicitações de emergência
recebidas nos períodos de chuva, as linhas podem congestionar. Sendo assim, a alternativa que resta ao cidadão
é se deslocar até a sede da defesa civil, situação essa que nem sempre é possível, devido às condições climáticas e
as possíveis alterações geológicas que podem ocorrer durante esse período. A necessidade de tomada de decisões
rápidas, pode fazer a diferença no socorro das populações que moram nessas áreas de risco.
O conhecimento em tempo real sobre vias seguras para evacuação, pontos de abrigo, dados pluviométricos
da região e as áreas de perigo iminentes, poderiam estar disponíveis em um simples aplicativo para celular.
Nos dias atuais as pessoas estão cada vez mais interligadas aos aparelhos tecnológicos, podendo-se citar como
exemplos os smartphones e tablet’s, que podem vir a ser uma excelente ferramenta de apoio à gestão de risco
na capital Baiana.
A proposta deste estudo é apresentar um projeto de aplicativo, focado na gestão de risco da Cidade do Salvador,
com o objetivo de preparar e consciencializar os moradores sobre as melhores maneiras de lidar com os cenários
de risco geológico da cidade, reduzindo perdas e minimizando o sofrimento humano. Com o aplicativo será
possível enviar notificações e alertas, compartilhar a posição e imagens georeferenciadas, enviar informações
relevantes à sociedade, como o número de vítimas, e criar um canal direto entre a população e os órgãos
municipais de apoio, como a defesa civil, bombeiros, hospitais e outras organizações que também possam ajudar
nesse cenário.
Palavras-chave: Desastres, aplicativo, risco, gestão de risco.
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RESUMO
Toda região é suscetível a desastres naturais e tecnológicos, sendo competência das autoridades desenvolverem
planos de ações para gerenciar os riscos e mitigar os danos causados. Para desenvolver um gerenciamento
efetivo é essencial definir os riscos aos quais a região é suscetível e hierarquizar os principais para priorizar as
ações. No Brasil, de maneira geral, observa-se uma falta de padronização metodológica para a hierarquização
e análise dos principais riscos de desastres, estando disponíveis apenas documentos que ajudam a mapear
determinados riscos.
Por meio da análise de registros históricos de ocorrência de desastres em Santos/SP, este estudo identificou os
desastres naturais e tecnológicos e, a partir deles, utilizou duas metodologias de análise para definir e hierarquizar
os principais riscos de desastres e comparar seus resultados. A escolha de Santos se deu devido à sua importância
econômica para o Brasil, bem como pelo histórico de desastres naturais e tecnológicos que vem sofrendo ao
longo dos anos, como inundações, escorregamentos e incêndios.
Nas primeiras etapas foram realizadas pesquisas sobre o tema risco de desastre e sobre a área de estudo, o que
envolveu levantamento bibliográfico, caracterizações física e socioeconômica de Santos e coleta de dados para
o histórico de ocorrências de desastres no município. Este último foi composto por dados, principalmente, da
Defesa Civil de Santos e do principal jornal da região, A Tribuna, o que permitiu identificar os desastres naturais
e tecnológicos de 2011 a 2016.
Para hierarquizar os riscos de desastres foram utilizadas as metodologias da Autoridade Nacional de Protecção
Civil e da Oregon Emergency Management, a primeira foi criada em Portugal com a meta de analisar e caracterizar
riscos de desastres e a segunda foi desenvolvida nos Estados Unidos da América tendo como produto final a
hierarquização de um determinado risco em relação aos outros. Em ambas foram utilizadas matrizes de
“Probabilidade e Consequência”, porém, por possuírem critérios e prioridades diferentes, os resultados refletiram
algumas particularidades.
Como resultado, deve-se destacar que a principal diferença entre as duas metodologias foi na hierarquização dos
riscos, alguns deles eram classificados como extremos em uma, mas não tinham tanto peso na outra. Entretanto,
comparando os dois resultados, os principais riscos de desastres identificados foram similares, sendo que, dentre
os naturais se destacaram chuva intensa, alagamento e movimentos de massa, como deslizamento e queda de
bloco, e dentre os tecnológicos se realçou os desastre relacionados a produtos perigosos que geram contaminação
na água ou liberação de gases, além de incêndios industriais. Embora a aplicação das metodologias se tenha
realizado num contexto intra-urbano, notou-se que seu desempenho foi compatível com o esperado para áreas
de abrangência regionais, o que permite destacar seu potencial para aplicação em diferentes escalas geográficas.
Palavras-chave: Riscos de desastres, metodologias de análise, ANPC, OEM, Santos/SP.
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RESUMO
Os processos erosivos são um dos impactos ambientais mais frequentes em solos tropicais, tanto no meio urbano
como no rural, e podem vir a comprometer a qualidade dos recursos naturais, o bem-estar e a saúde pública.
Este trabalho tem por objetivo averiguar as principais causas destes processos na Bacia Hidrográfica do Rio
Vermelho (região hidrográfica Tocantins-Araguaia), porção centro-oeste do Estado de Goiás, Brasil, em especial
a interferência da remoção da cobertura vegetal nas áreas de preservação permanente (APP) e os riscos à
população residente nestas áreas.
O estudo em questão foi dividido nas seguintes etapas: levantamento bibliográfico e cartográfico; elaboração
de mapas parciais; confecção de mapas de suscetibilidade e potencial à erosão laminar; validação de campo das
informações; tabulação e análise das informações colhidas em campo, associadas aos dados primários.
O fator declividade, aliado ao tipo de solo, pode determinar se uma área é mais ou menos suscetível à instalação
natural de um processo erosivo. Por sua vez, a classe de uso da terra e seu respectivo manejo, associada à
suscetibilidade erosiva natural, pode ocasionar um maior ou menor potencial a esse tipo de processo.
A manutenção da cobertura vegetal, principalmente em áreas de preservação permanente, influencia diretamente
na prevenção dos processos erosivos, e consequentemente na qualidade e quantidade dos recursos hídricos.
Entretanto, do total da área da bacia, apenas 4,68% foi destinada à área de preservação permanente.
As análises apontaram que 27% da área encontrava-se com suscetibilidade à erosão laminar natural muito alta,
e os conflitos de uso dentro das áreas destinadas à preservação permanente eram alarmantes: mais de 65% das
APP de drenagem eram utilizadas para pastagem, 34% estava sendo utilizada pela agricultura e apenas 0,16%
encontrava-se preservada no ano deste estudo (2015).
Observou-se que a Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho está sofrendo um processo contínuo de degradação,
afetando de forma bastante veemente os recursos hídricos locais e o modo de vida da população. Os problemas
ocasionados pelos processos erosivos dentro da bacia em questão são de cunho ambiental; porém, afetam
diretamente a economia local que se estrutura basicamente na agropecuária, sendo a região uma das maiores
produtoras de bovinos do estado de Goiás. Além disso, o abastecimento de água à população local já se encontra
comprometido, haja vista os cursos hidrográficos utilizados para este fim estarem sendo assoreados pelas erosões.
Palavras-chave: Suscetibilidade a erosão laminar, áreas de preservação permanente (APP), uso e cobertura da
terra, riscos a população.
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Abstract
Seismic risk can be defined using probabilistic methodology as the degree of human and material losses expected
in a given geographical location due to seismic activity. In other words, it is the probability that the social or
economic consequences produced by an earthquake will be equal to or exceed predetermined values for a
particular place, based on the vulnerability and exposition of the building structures, the population density,
the cost of repairs and the seismic hazard.
This study is based on the Caravaca-Cehegín-Bullas axis (Region of Murcia, southeast of Spain). This is one of
the areas with the most dangerous seismic activity on the Iberian Peninsula due to the existence of active faults
like the Crevillente Fault, whose seismogenic zone has very considerable seismic potential (6,7 Mw for a return
period of less than 10,000 years). The seismic hazard was calculated using zoned and non-zoned probabilistic
methods and by analysing historical seismic events. The expected maximum intensity values obtained range
from 6 to 7.5 for a return period of 500 years.
The high level of threat found in the seismic hazard study underscores the importance of estimating the
vulnerability of the zone and the potential effects of the anticipated earthquakes. The potential economic
consequences and risk of personal harm were calculated based on five different types of buildings. As a result,
several damage parameters were obtained, including the total number of deaths due to collapsed buildings
according to Coburn, the number of uninhabitable buildings, and the number of people left wounded and/
or homeless.
The final objective of the paper is to perform high-resolution seismic mapping that can be the basis for future
municipal plans for seismic risk emergencies, complementing the different Municipal Emergency Plans
(PEMUs) and the Special Plan for Civil Protection against Seismic Risk in the Region of Murcia (SISMIMUR).
Keywords: Sismogenetic zone, probabilistic method, seisimic intensity, vulnerability.
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RESUMO
Os riscos naturais, como movimentações de massa e outros processos erosivos, além das enchentes e inundações
são acentuados pelas atividades antrópica e ocupação do território de forma irregular nas áreas de preservação
permanente. Os riscos existentes no município de São João Del Rei têm sido intensamente discutidos devido à
sua vulnerabilidade e ao grande número de impactos para a comunidade local.
O objetivo desta pesquisa foi analisar a relação geomorfopedológica das áreas atingidas para compreender os
processos existentes nesses locais e como afetam a população.
Nos trabalhos de campo, observou-se predominância de filito, rocha muito friável, argilosa, metamórfica
quando umedecida, em eventos chuvosos, que favorece os processos de deslizamento. Os quartzitos são rochas
metamórficas, arenosas de elevada resistências, e devido a essa característica os relevos são íngremes e escarpados
e com solos rasos, características que também favorecem os deslizamentos. A cobertura pedológica é formada
basicamente por cambissolos, que são solos rasos com horizonte B incipiente menor que 50 cm de espessura,
que propiciam o escoamento superficial e subsuperficial, e em algumas situações resultam em voçorocamento.
As inundações são resultantes da intensidade dos períodos chuvosos com pluviosidade média de 1500 mm
concentradas entre os meses de outubro a março, alia-se a isso a ocupação irregular do solo, pois as áreas
inundadas são situadas predominantemente nas planícies de inundação do Rio das Mortes.
As análises acima citadas foram realizadas através de trabalhos de campo, do software Google Earth Pro™
para georreferenciar as áreas de riscos do município. Como síntese de todo esse estudo, constitui-se em três
mapeamentos das áreas em questão, através do software ArcGis 10.
O primeiro mapa refere-se à espacialização das áreas de risco de São João Del Rei, como a identificação dos
voçorocamentos, inundação/enchentes, deslizamentos, dentro da área urbana.
O segundo é o mapa que relaciona fortemente a presença de voçorocas; quando a declividade é ≤ 30% os
processos erosivos são intensos na formação das mesmas. Com valores maiores que 30%, os processos erosivos
intensos são provocados por escoamento superficial, e a formação de voçorocas é menor, pois acima dessa
declividade a formação do manto de intemperismo é raso, havendo basicamente em alguns locais a exposição da
rocha. Nas áreas de 3 a 9%, ocorrem predominantemente áreas de enchentes, por estarem localizadas no leito
maior dos canais fluviais.
O terceiro mapa foi de orientação de vertentes, onde se observou que a erosão avança no sentido SW/NE,
associada aos controles estruturais, condicionados pelas Serras de São José e Lenheiro, local de principal
ocupação da malha urbana.
Em São João Del-Rei, a associação dos processos antrópicos e naturais resultam em áreas de risco, fato que
acarreta diversos problemas socioeconômicos e ambientais, sendo necessária uma reorganização do espaço.
Palavras-chave: Áreas Riscos, mapeamentos, vulnerabilidade.
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RESUMO
Os desastres naturais, em áreas urbanas ou rurais, são causados por diversos fatores, dentre os quais os eventos
climáticos ou meteorológicos intensos apresentam papel decisivo. Na faixa costeira leste do Nordeste do Brasil
(NEB), onde há grandes centros urbanos, são encontrados os maiores totais anuais de precipitação da região.
Situada no NEB, a cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, potencializa a ocorrência de desastres
naturais em anos extremamente chuvosos, causando prejuízos ambientais, sociais e econômicos. O objetivo
deste trabalho é caracterizar as condições da circulação atmosférica de grande escala, em superfície e altitude, em
um mês extremo chuvoso na cidade de Salvador.
O mês de estudo, que integra o quadrimestre chuvoso da cidade, é abril de 2006. No quadrimestre chuvoso (abril
a julho) de 2006 as chuvas totalizaram 135,7% da normal climatológica. Este mês foi o de maior contribuição,
com total pluviométrico de 587,4 mm, que representa 189,7% da normal climatológica, caracterizando um
mês de extremo climático.
Em uma análise de caráter local, são usados totais pluviométricos diários de quatro estações meteorológicas
instaladas em Salvador. Imagens de satélite meteorológico GOES-E no canal infravermelho térmico e campos
de pressão ao nível médio do mar e componentes do vento em 850 e 200 hPa, foram usados para diagnosticar as
condições atmosféricas médias e anômalas de grande escala, considerando o período 1979-2010.
O campo médio de vento em 850 hPa evidencia um cavado invertido de pequena amplitude dos ventos alísios
na área costeira leste do NEB e Atlântico próximo. No campo das anomalias, visualiza-se uma convergência de
massa anômala no leste do NEB e ao sul de 15°S. No nível de 200 hPa, o campo médio evidencia um centro
anticiclônico no centro-norte do Brasil, e ventos de oeste com velocidade acima de 20 m/s que se estendem
ao norte de 30°S sobre a América do Sul (AS). No campo das anomalias se destacam ventos anômalos de leste
no norte da AS. Diante desse cenário atmosférico, acumulados significativos de precipitação foram observados
na cidade de Salvador. As chuvas registradas no mês de abril estiveram associadas aos sistemas frontais austrais,
distúrbios ondulatórios de leste e vórtices ciclônicos de altos níveis.
Palavras-chave: Evento extremo, precipitação, área urbana.
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RESUMO
De acordo com a base de dados estatística de incêndios florestais em Portugal continental disponibilizada pelo
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, são conhecidas as causas da maioria dos incêndios entre 2012 e
2014 revelando que mais de metade destes incêndios têm origem humana. Estes incêndios podem ser agrupados
em dois tipos: negligentes (61% do número total de registos com causa conhecida) e intencionais (39%).
Um melhor conhecimento do regime deste tipo de incêndios em Portugal pode contribuir para uma melhor
gestão (prevenção, monitorização e combate) do fogo, da floresta e dos ecossistemas. O objetivo deste estudo
consiste em avaliar a variabilidade espaço-temporal destes incêndios em cada região NUTS II, a vantagem do
conceito de período crítico (verão) e o papel de outros fatores humanos e biofísicos, em particular das condições
meteorológicas nos dias e meses de maior incidência do fogo.
Foram analisados os incêndios mais recentes através da utilização de ferramentas de análise vetorial e raster
existentes no SIG QGIS. Estes três anos são muito diferentes do ponto de vista da incidência do fogo: o ano de
2012 apresenta duas épocas de fogo, a de inverno/primavera e a de verão; 2013 apenas a época de verão; e, 2014
sem época de fogo definida. Os resultados apontam para uma forte assinatura meteorológica na variabilidade
temporal da incidência do fogo, determinando a possibilidade de ocorrência e dimensão dos incêndios. A
variabilidade temporal é claramente definida pelas condições meteorológicas antes e durante as épocas de fogo. À
escala mensal, maior incidência de fogo ocorre sistematicamente associada a anomalias positivas de temperatura
(mais significativas no período crítico), e de anomalias negativas de humidade relativa e precipitação, nos meses
da ocorrência do fogo e anteriores (mais pronunciadas na época de fogo do inverno). À escala diária e mensal,
os padrões de circulação atmosférica confirmam a existência de condições atmosféricas anómalas observadas
sobre as regiões afetadas. A evolução temporal da incidência do fogo é acompanhada por uma considerável
variabilidade espacial, onde se reconhece a assinatura de outros fatores locais e regionais, tais como, a altitude, o
declive, a densidade populacional, distância às estradas, o coberto vegetal e uso do solo.
Palavras-chave: Incêndios florestais, incêndios negligentes, incêndios intencionais, variabilidade espaço-temporal.
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RESUMO
Os regimes de fogo foram evoluindo de forma natural, ao longo dos tempos, porém, o ser humano também tem
contribuído para acelerar essa evolução.
A esmagadora maioria dos incêndios florestais que ocorrem em Portugal Continental são devidos a causas
humanas, designadamente a incendiarismo e negligência, estando apenas uma pequena parte associada a
causas naturais.
Por outro lado e apesar de, nos últimos anos, o número de ocorrências tender a diminuir, continua a verificarse que a maior parte delas não evolui para grandes incêndios florestais, pelo que são relativamente poucas
ocorrências que acabam por devastar a maior parte da área ardida, ou seja, um reduzido número de incêndios
acaba por ser responsável pela destruição de milhares de hectares de floresta.
Ora, é sabido que a progressão dos incêndios florestais está intimamente ligada às condições meteorológicas
e que as características do clima mediterrâneo, que se faz sentir na generalidade do território continental, são
favoráveis ao rápido desenvolvimento dos incêndios, sobretudo na época estival, devido às elevadas temperaturas,
à reduzida humidade relativa e a ventos quentes e secos, ao que acresce uma orografia irregular e um coberto
vegetal contínuo e desordenado.
Por tudo isto e devido também às alterações que o regime de fogo tem vindo a sofrer, assistimos ao despontar
de uma nova realidade nacional, no que se refere à dimensão dos incêndios florestais, o que nos remete para a
importância cada vez mais premente da prevenção e da gestão dos espaços com aptidão florestal, bem como,
numa perspetiva do combate, para a importância não só do ataque inicial, mas também do rescaldo.
De facto, os incêndios florestais que não foram dominados no ataque inicial, bem como aqueles que foram
reativados ou resultaram de reacendimentos são os que apresentam as maiores áreas ardidas, sobretudo quando
as condições meteorológicas assim o favoreceram.
Neste seguimento, com este trabalho pretende-se analisar o tempo gasto entre o despacho inicial e o início
do combate com os meios de primeira intervenção, o chamado ataque inicial, tendo como base de referência
o tempo indicado pelas Diretivas Operacionais Nacionais do Dispositivo Espacial de Combate a Incêndios
Florestais (DECIF) e a informação oficial disponibilizada pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
e, em função da área ardida, perceber de que modo as condições meteorológicas interferem na eficácia do
combate inicial.
Palavras-chave: Regime de fogo, incêndios florestais, condições meteorológicas, combate, ataque inicial.
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RESUMO
O melhor processo para intervir sobre uma paisagem começa por conhecer as suas dinâmicas históricas. Alguns
elementos chave para o seu entendimento são o Homem e o Fogo, ainda que a perceção dos mesmos varie com
a escala temporal e espacial de análise. Vários trabalhos consideram a relação Fogo–Paisagem, mas carecem de
dados relativos ao fogo no período pré-estatístico. Este poster, integrado num projeto de investigação nacional
espanhol desenvolvido na Universidade Complutense de Madrid que aborda todo o sistema central à escala
regional (Projeto FIRESCAPE), apresenta uma análise das dinâmicas que tiveram lugar desde a última metade
do século XIX na paisagem rural de uma das sub-bacias hidrográficas do Alto Sorbe, com especial foco no papel
do fogo nas mesmas.
A sub-bacia considerada situa-se na província de Guadalajara e faz parte do Maciço de Ayllón que é por
sua vez o extremo oriental da Cordilheira Central. Foi delimitada considerando critérios de diversidade e
representatividade dos vários sistemas relevantes para o estudo a uma escala menor.
Os dados utilizados neste trabalho são de três naturezas: (i) geoespacial, que deu origem à produção de uma
cartografia das alterações de usos e ocupações do solo ocorridas desde o final do século XIX até à atualidade; (ii)
geohistórica, que permitiu a criação de uma base de dados de incêndios rurais cujo primeiro registo se refere à
segunda metade do século XIX, e (iii) estatística, destacando a base de dados nacional espanhola de incêndios
que tem início na segunda metade do século XX (EGIF), e ainda, dados relativos à evolução da população no
mesmo período, que possibilitou uma abordagem à gestão florestal, às dinâmicas da paisagem e ao regime do
fogo no período estudado.
Os resultados obtidos revelam o papel do fogo na evolução da paisagem rural em causa enquanto agente
transformador, na grande maioria das vezes provocado/controlado pelo Homem, e a influência da estrutura e
dinâmicas da paisagem na evolução do regime do fogo. Além disso, fazem a ligação entre o estado da paisagem
em diferentes momentos e o fator de risco associado aos regimes de fogo encontrados, evidenciando uma
situação de aumento do risco decorrente do seu desenquadramento das antigas atividades de gestão agrícola e
de pastoreio.
Palavras-chave: Fogo, paisagem, Alto Sorbe, Homem, risco.
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RESUMO
Os incêndios florestais sempre estiveram presentes no quotidiano das comunidades rurais. Porém, a partir da
segunda metade do século XX, o êxodo rural, a par de mudanças das atividades nestas áreas resultaram na
acumulação de elevadas quantidades de combustível florestal. Estas transformações, somadas a um maior número
de ignições por mão criminosa, refletiram-se quer no aumento dos incêndios florestais, quer em modificações do
regime de fogo, nomeadamente no que se refere aos padrões espaciais (i.e., localização da ocorrência e dimensão
da área ardida) e temporais (i.e., duração, sazonalidade e frequência), bem como nos impactes resultantes (i.e.,
danos, mudanças químicas, físicas e biológicas e grau de alterações no ecossistema).
Atendendo à relevância desta problemática, optou-se por estudar o incêndio na Serra do Caramulo, que
lavrou entre os dias 20 e 25 de agosto de 2013, pelas proporções que assumiu em termos de área (1522 ha
ardidos, distribuídos pelos municípios de Tondela, Oliveira de Frades e Vouzela) e mediatismo nos meios de
comunicação social. Este trabalho tem como principal objetivo perceber a dinâmica de recuperação da vegetação
após o incêndio florestal de 2013, com base numa análise multiespectral e multitemporal, a partir de dados do
LANDSAT 8-OLI.
Neste cômputo, selecionaram-se seis imagens, das quais: três medeiam o período do incêndio florestal (pré –
20 de junho de 2013; durante – 23 de agosto de 2013 e após – 8 de setembro de 2013) e três para os anos
subsequentes (9 de julho de 2014; 28 de julho de 2015 e 14 de julho de 2016). A escolha destas três últimas
teve como principais pressupostos: a proximidade à data do evento, conjugado com a inexistência de nuvens.
Com base nestes dados, e recorrendo ao software ArcGIS efetuou-se a composição RGB de falsa cor e derivouse o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) e o Normalized Burn Ratio (NBR). Aos valores de NDVI
aplicou-se a técnica de diferenciação de imagens para obter as mudanças na cobertura vegetal após o incêndio,
designadamente num momento inicial (após 1 mês) e a curto/médio prazo (no intervalo de um, dois e três anos).
A partir do NBR avaliou-se os diferentes graus de severidade do incêndio, bem como o crescimento da vegetação
nas áreas afetadas, com base na seguinte classificação: alto crescimento pós-fogo; baixo crescimento pós-fogo;
não ardido; baixa severidade; média baixa severidade; média alta severidade e alta severidade. Adicionalmente,
calculou-se a recorrência dos incêndios florestais para o período compreendido entre 1991 e 2013.
A informação que resulta desta análise é extremamente relevante para o planeamento do território, mais
concretamente para a gestão do espaço florestal, podendo contribuir para uma decisão mais efetiva das estratégias
de mitigação, com base na trilogia de atuação, de ‘onde’, ‘quando’ e ‘como’ devem ser concentrados os esforços
para estratégias de remediação após o incêndio florestal.
Palavras-chave: Deteção remota, landsat, incêndios florestais, severidade, recuperação da vegetação.
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RESUMO
As indústrias são classificadas, entre as atividades econômicas, com maior potencial poluidor. Seu monitoramento
é complexo devido aos seus diversos processos internos. Para identificar, mensurar e mitigar a origem das suas
emissões e impactos negativos nos setores ambientais ar, água e solo são necessárias informações ambientais.
No Brasil há dificuldades na obtenção destas informações. O país não possui um inventário das atividades
potencialmente poluidoras com dados referentes à quantidade de poluentes emitidos, tão pouco monitoramento
de emissões. Desta forma, estimar o potencial poluidor é uma ferramenta de gestão importante, pois direciona as
investigações em relação às emissões de poluentes e torna possível delimitar zonas críticas e ranquear tipologias
de indústrias mais poluentes. Porém, apesar da sua importância, muitas das metodologias são impossibilitadas
devido à ausência de dados.
Este trabalho faz parte de um estudo sobre a reutilização de solos contaminados na área da segunda expansão
industrial do Rio de Janeiro, no entorno da Avenida Dom Hélder Câmara. Pelo estudo se tratar dos solos
urbanos contaminados por indústrias descomissionadas ou em atividade, havia a necessidade da identificação
do potencial poluidor das indústrias em funcionamento.
Para a estimativa foi utilizado o Sistema de Projeção de Poluição Industrial (IPPS, do Inglês Industrial Pollution
Projection System) que foi desenvolvido pela equipe de Meio Ambiente e Infraestrutura do Banco Mundial. Essa
metodologia se tornou possível devido aos dados disponíveis e calcula a carga de poluição estimada em tonelada/
ano dos setores industriais. Para a implementação foi necessário a compatibilização das classificações industriais
do ISIC 2.0 (Banco Mundial), com o CNAE 2.0 (Brasil), recentemente feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). Os dados Industriais foram adquiridos pela FIRJAN (Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro) através do cadastro industrial de 2016. Os dados foram organizados em planilhas e
georreferenciados através do FusionTable, geocodificação automática por endereço do Google.
Ao todo a área corresponde a 15 bairros com 582 indústrias. Os dois principais tipos de indústrias correspondem
à indústria de transformação (57,61%) e à indústria de construção (16,96%). Quanto a tipologia industrial,
foram identificadas 129 tipologias de indústrias onde a maior parte corresponde a confeitarias (27%) e indústria
têxtil (26%). Estes dados demarcam o grande número de indústrias no local, que é majoritariamente residencial.
As análises iniciais demonstraram a possibilidade de implementação da metodologia e de uma análise ao
nível de bairro e do setor censitário (menor unidade de análise espacial brasileira). Estes dados possibilitam
o conhecimento da periculosidade do local, pois enseja a conexão com os estudos populacionais do IBGE. O
trabalho se justifica a partir desta possibilidade de gestão ao nível de bairro e setor censitário, criando zonas de
risco de contaminação industrial.
A conclusão do trabalho necessita da finalização da compatibilização do banco mundial e análise final estimada
em mais dois meses de estudo.
Palavras-chave: IPPS, Contaminação de solo, Industrial Pollution Projection System, industria Rio de Janeiro
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RESUMO
A história da criança e do adolescente, no Brasil, é caracterizada pela violência em suas múltiplas manifestações.
Dentre elas, pode-se mencionar a negligência, a institucionalização, o abandono, fome, abusos, a exploração
sexual e do trabalho infaltil.
Como perceber, na escola, os sinais de que uma criança e/ou adolescente está sendo vítima de violência? O
objetivo desta pesquisa foi buscar compreender a dinâmica do fenômeno da violação de direitos, sobretudo
no que diz respeito ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente e compreender, também, a
construção da política e do fluxo de atendimento.
No ordenamento jurídico brasileiro, a escola também assume a função social de identificar o fenômeno e de nele
intervir para proteger a criança e o adolescente. Com a pesquisa de campo, procuramos analisar três depoimentos
de mulheres que foram vítimas de abuso sexual na infância e verificar, também, se houve alguma intervenção.
A metodologia utilizada baseou-se em ampla pesquisa bibliográfica, bem como em entrevistas, a fim de que o
fenômeno seja explicitado. No tangente à pesquisa de campo, no inicio do trabalho a proposta era a de realizar
a pesquisa com crianças em situação de abuso sexual, mas não foi possível devido a questões judiciais das
instituições que pretendíamos estudar.
Abordamos o contexto familiar, a vítima e a escola, a aprendizagem e a socialização, a importância da
comunidade, a legislação e o fluxo de atendimento que existe atualmente. A pesquisa teve como foco mostrar
a história e o desenvolvimento escolar das referidas mulheres, bem como a maneira pela qual se deram suas
relações com os estudos e se a escola teve um olhar diferenciado para elas em algum momento.
De acordo com a pesquisa, foi possível concluir que os reordenamentos jurídicos da doutrina de proteção
integral oferecem as condições para a reversão da situação de abuso e de exploração sexual contra a criança. Seria
interessante, ainda, elaborar uma pesquisa comparativa com pessoas vitimadas antes e depois da implantação do
Sistema de Garantia de Direitos no Brasil.
Palavras-chave: abuso sexual, familiar, escola, violência.
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RESUMO
No documento colocado em consulta pública cujo título é Referencial de Educação para o Desenvolvimento –
Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário, pode ler-se que, a par da variada rede de conceitos
diretamente associados ao desenvolvimento, denota-se, ao nível de diferentes instituições internacionais, uma
preocupação crescente com a natureza multidimensional do bem-estar, assente na centralidade das pessoas
nos processos de desenvolvimento, nas suas aspirações e direitos. Regista, também, a afirmação da necessidade
de um quadro abrangente comum sobre os desafios globais do desenvolvimento que, de forma indissociável
dos direitos humanos, contemple, entre outras, as questões ligadas à governação e à paz e segurança. A obra
publicada pelo Ministério da Educação e Ciência cujo título é Referencial de Educação para o Risco - Educação
Pré-escolar, Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e Ensino Secundário, apresenta um enquadramento curricular
da Educação para o Risco.
A escola deve assumir um papel fundamental, em todos os níveis e ciclos de educação e ensino, proporcionando
a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades e a promoção de valores, atitudes e
comportamentos que permitam às crianças e aos jovens a compreensão crítica e a participação informada
perante desafios locais e globais que se colocam à construção de um mundo mais justo, inclusivo e solidário.
Conforme é salientado pelo Conselho Nacional de Educação, vive-se numa sociedade que é sistematicamente
confrontada com notícias sobre a presença do risco, desde riscos naturais aos que resultam diretamente da ação
humana, sendo certo que se interligam fortemente.
Nesta perspetiva, considera-se que desenvolver conhecimentos relacionados com a vida, nomeadamente, das
plantas comestíveis, dos fenómenos envolvidos no seu desenvolvimento e do seu tratamento e cultivo, com
recursos de baixo custo, é considerado uma forma de contribuir para a formação dos cidadãos numa perspetiva
de aumentar os conhecimentos neste âmbito e, assim, potenciar uma maior capacidade de sustentabilidade, que
é um dos fatores fundamentais necessários à manutenção da paz no mundo.
Nesta comunicação, a partir de uma metodologia investigação – ação de índole quantitativa e qualitativa,
procurou-se responder em contexto de extensão de sala de aula, com base numa amostra de alunos do 2º ano de
escolaridade, como ocorre o desenvolvimento de plantas num espaço a céu aberto e em estufa, através da criação
de uma horta e reconhecer que há animais que podem ajudar ou prejudicar o desenvolvimento de plantas.
Os resultados obtidos mostraram que é possível verificar a importância das plantas como fundamentais para
toda a vida na terra, nomeadamente pela cadeia alimentar e pela fotossíntese. Foram interpretadas as diferenças
do desenvolvimento das plantas em céu aberto e em estufa e valorizou-se a rega natural durante a noite através
da formação do orvalho.
Palavras-chave: Riscos, educação, estufa, desenvolvimento de plantas, orvalho.
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RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade fazer parte do painel “Educação para o risco, consciência do risco,
perceção do perigo e cultura de segurança”. Considerando o risco a má formação do aluno, ao fracasso escolar.
Muito tem sido debatido e escrito sobre a importância do bom relacionamento professor-aluno, no entanto no
nosso dia-a-dia em sala de aula, nem sempre conseguimos por completo, ou muitas vezes não acontece.
A culpa é de quem, afinal? Professor? Aluno? Família? Talvez não conseguiremos responder a estas perguntas,
nem um nem outro é culpado, ou quem sabe, todos são culpados. Todavia cabe ao professor tentar estabelecer
condições que propiciem uma boa relação afetiva com seu aluno.
Todas ações e falas do professor são percebidas pelo aluno a partir da posição que este professor ocupa no
inconsciente do aluno. O que propícia a este professor “um poder“ que poderá influenciar o seu aluno em suas
ideias e valores.
O projeto “Professora em minha casa” tem como objetivo promover a interação professor, aluno estreitando
as relações de escola família, que juntos propiciarão melhor efeito de afetividade e responsabilidade no ato
de educar.
Conhecendo melhor o aluno, o professor poderá propiciar melhores estratégias de trabalho, amenizando assim
os riscos de uma educação frágil e superficial, onde os alunos nõ apresentam maior interesse em absorver os
conhecimentos propostos pelo professor. Onde possívelmente poderá levar ao risco de um ensino não ensinado.
Onde o professor involuntariamente frustra e é frustrado ao lecionar.
Entendemos que muitas vezes os riscos não são unicamente de forma concreta e particular. E assim poderemos
considerar, por exemplo a defasagem do aprendizado como um risco tão grande e importante na formação de
um indivíduo. O professor indo até a casa do aluno poderá observar e conhecer melhor onde ele está inserido
e as possibilidades.
O projeto surgiu com a necessidade de conhecer melhor os alunos, pois tratava se de uma turma de alunos com
sérios problemas comportamentais e dificuldades no aprendizado.
Conhecer melhor o seu contexto familiar, suas necessidades reais e seu cotidiano proporcionará maior vínculo e
afetividade, o que acredito ser de extrema importância para ambos, inclusive a aproximação da escola e familia.
Quando os dois caminlham juntos a educação certamente será melhor e os riscos ao fracasso escola diminuem.
O projeto acontece com visitas esporádicas às casas dos alunos, onde família e escola juntas fortalecem-se no
ato de educar.
Palavras-chave: Relação professor aluno, família, escola.
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RESUMO
Em Portugal, nomeadamente na Região Autónoma da Madeira (RAM), os processos naturais ocorrem cada
vez com maior frequência, fazem vítimas e causam danos materiais consideráveis. A RAM tem sido atingida ao
longo dos anos por vários processos naturais, sendo mais frequentemente descritos e documentados as aluviões,
sismos e escorregamentos. Os processos naturais constituem potenciais situações de risco, mas o risco só existe
para a população se houver por parte desta perceção desse mesmo risco.
A presente comunicação visa apresentar os resultados de um estudo integrado no projeto de investigação “Estudo
de Avaliação do Risco de Aluviões na ilha da Madeira – Fase 2” (EARAM 2), desenvolvido pelo Instituto Superior
Técnico (IST), pela Associação para o Desenvolvimento do IST (ADIST) e pela Universidade da Madeira
(UMa). O estudo teve como principal objetivo conhecer e caracterizar a perceção de risco de processos naturais
dos indivíduos da RAM e analisar a influência de variáveis individuais e contextuais.
A investigação segue uma metodologia de inquérito e assume um carácter iminentemente exploratório. A
amostra do estudo é constituída por 792 indivíduos, com idades entre os 18 e os 86 anos, quer diretamente
expostos, quer não expostos a processos naturais. A maioria dos participantes pertence ao género feminino
(n=533, 67,3%) e 4,5% dos participantes não sabe ler nem escrever. Para a recolha de dados procedeu-se à
construção de um questionário, e à sua aplicação em meio rural e urbano.
Os resultados evidenciam que: a) os indivíduos manifestam ter consciência do risco de processos naturais a
que estão expostos. A nível regional as aluviões surgem como o processo natural que os preocupa mais (n=715,
90,1%), seguido das tempestades, trovoadas e chuvas intensas (n=693, 87,5%), inundações (n=664, 83,8%) e
galgamentos costeiros, marés vivas e ondas gigantes (n=556, 70,2%). A nível local, as tempestades, trovoadas
e chuvas intensas surgem como o processo natural que preocupa mais os indivíduos (n=618, 78%), seguido
das aluviões (n=576, 72,7%) e inundações (n=521, 65,7%). A grande maioria dos participantes considera
que se a Madeira voltasse a ser atingida por uma aluvião os impactos seriam graves (n=321, 40,5%) ou muito
graves (n=311, 39,3%). A gravidade destes impactos é atribuída a possíveis perdas humanas e materiais, à
imprevisibilidade e incontrolabilidade dos fenómenos, à conjuntura económica da região e dos indivíduos e à
construção. Contudo, verificou-se que apesar de estarem conscientes dos riscos, a maioria dos indivíduos não
toma determinadas medidas de autoproteção; b) a perceção de risco varia de acordo com variáveis individuais
e contextuais. As pessoas que evidenciaram uma menor perceção de risco foram os indivíduos mais novos, com
habilitações escolares mais elevadas, com profissões mais bem qualificadas e que nunca experienciaram de forma
direta um processo natural.
Palavras-chave: Perceção de risco, processos naturais, vulnerabilidade.
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RESUMO
Paul Léon Choffat (1849-1919) foi um eminente geólogo suíço reconhecido primeiramente pelos notáveis
trabalhos de estratigrafia, paleontologia e tectónica dos terrenos meso-cenozóicos de Portugal. Mas a sua
curiosidade e labor científicos alargaram-se ainda de forma inovadora e marcante aos estudos de sismologia. O
seu interesse pela sismologia remonta a finais da década de 1880 quando, no seguimento dos levantamentos
de cartografia geológica para a abertura do Túnel do Rossio, faz incluir no seu relatório (1889) o capítulo
Tremblements de terre, onde discute a distribuição dos efeitos do terramoto de 1755 em relação com a natureza
litológica do solo de Lisboa.
A sismologia volta à preocupação e escritos de Paul Choffat em 1902, ao proferir e publicar uma conferência na
Sociedade de Geografia de Lisboa, no rescaldo da grande erupção vulcânica do Monte Pelée na ilha Martinica
(Caraíbas). Nesta altura Choffat reconhece a importância relativa e regional dos sismos vulcânicos, não
encontrando relação entre a atividade vulcânica e o histórico terramoto de 1755; eventos desta intensidade
estariam antes relacionados com os grandes acidentes tectónicos e os deslocamentos da crusta terrestre.
Será na sequência do primeiro sismo a abalar fortemente Portugal no início do séc. XX, em 9 de Agosto de 1903,
que Paul Choffat publicará (1904) um amplo e inovador estudo macrossísmico. Recorrendo a uma recolha
exaustiva dos efeitos deste tremor de terra sentidos nas diversas regiões do país e em Espanha, e fazendo uso
da escala de intensidades de Rossi e Forel, Choffat publica a primeira carta de isossistas para Portugal, onde é
definida uma zona de intensidade máxima (VII/VIII) que se estende ao longo da faixa costeira entre a Lourinhã
(a sul do Cabo Carvoeiro) e a embocadura do rio Mira (a sul de Sines). Choffat procurou ainda comparar as
linhas de máxima intensidade do sismo de 1903 com as dos grandes sismos de 1755 e 1858, verificando que as
linhas se abriam ao mar para definir zonas epicentrais localizadas ao longo da costa SW portuguesa. Inaugurava
assim os estudos de sismicidade histórica em Portugal.
O estudo de Paul Choffat de 1904 (publicado nas Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal) mostrava
ainda a preocupação, então segundo uma perspetiva moderna, de relacionar as zonas de maior intensidade
sísmica com o conhecimento da litologia, do relevo e da deformação tectónica. Estes primeiros contributos do
início do séc. XX valeram-lhe importante reconhecimento e autoridade, como demonstra a sua nomeação para a
comissão nacional de estudo dos efeitos do grande terramoto de 1909 de Benavente, que abriria definitivamente
caminho em Portugal ao conhecimento cientificamente moderno dos sismos e à geografia dos riscos.
Palavras-chave: Paul Choffat, Portugal, sismologia, carta de isossistas, risco sísmico.
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RESUMO
Em 24/09/2014 a embarcação de passageiros “Sueño Del Pantanal”, de bandeira paraguaia, naufragou por volta
de 18h12 no Rio Paraguai. A cidade brasileira próxima, Porto Murtinho (região sudoeste de MS) também foi
atingida por vendaval de 92,88 km/h. Ao se aproximar do porto, a embarcação enfrentou uma forte rajada de
vento e não conseguiu manter sua trajetória, sendo arrastada e atingida por uma grande onda de 1,6 metros que
alagou seu interior. O alagamento associado ao vento forte causou a instabilidade da embarcação, naufragando-a.
O acidente resultou em 14 mortes.
O objetivo do trabalho foi descrever o evento extremo, conceituar os fenômenos meteorológicos, discutir a
urgência e importância da difusão do conhecimento sobre desastres naturais, visando ao prepara preventivo da
população. Para tanto, indica-se a função primordial da educação ambiental nessa tarefa.
Na pesquisa, buscou-se a descrição dos dados meteorológicos e do evento climático extremo. Questiona-se sobre a
classificação do evento. A vulnerabilidade à mudança do clima está relacionada à saúde e às pessoas. A relação entre
as atividades antrópicas e as mudanças climáticas fica cada vez mais estreita. Apresentam-se conceitos meteorológicos
para o entendimento de evento como vendaval, tornado, downburst. Foram sugeridos links do YouTube.
A Educação Ambiental é importante estratégia para a difusão do conhecimento diante das mudanças climáticas.
O educador ambiental precisa compreender os termos meteorológicos e distingui-los. Em conjunto com a
escola, órgãos ambientais e defesa civil, deverá orientar sobre a prevenção/precaução dos eventos climáticos
severos. Diante do naufrágio da embarcação de passageiros “Sueño Del Pantanal”, nota-se a real necessidade de
classificação do evento, ajuda às pessoas vulneráveis e a prevenção para que amenize sofrimentos, já que não se
pode evitar o evento extremo. A vulnerabilidade da população quando exposta aos efeitos de determinados riscos
sem a possibilidade de mitigá-los, ou seja, de reduzir suas consequências. Broch acredita que o enfrentamento
das mudanças do clima requer posicionamento político e participarão de todos nas esferas sociais e nos convida
para promover a Educação Ambiental através de ações, dentre elas: produzir publicação, contendo de forma
simples, informações úteis para o cidadão compreender, por exemplo, o evento extremo e estimulá-lo a reflexão
crítica sobre a importância do seu envolvimento.
Verifica-se a necessidade de uma completa caracterização da ocorrência de tempestades, assim como um estudo
de vulnerabilidade às mudanças climáticas, em especial para a região, mas também para grande parte de Mato
Grosso do Sul, visando preencher essa lacuna do conhecimento. Sugere-se, acima de tudo, a inserção da
Educação Ambiental em relação às mudanças do clima e aos eventos severos nas escolas e demais ambientes não
formais como: defesa civil, secretaria ambiental e demais órgãos ambientais.
Palavras-chave: Educação ambiental, mudanças climáticas, prevenção de desastres.
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RESUMO
O conjunto de conhecimentos trazidos pela abordagem ambiental demonstram que a conservação e recuperação
ambiental devem ser objeto de permanente preocupação quanto ao desenvolvimento de mecanismos de
percepção e entendimento dos fenômenos da natureza, para um resultado efetivo das ações propostas e, também
que a, abordagem ambiental tornou-se instrumento para a percepção e entendimento das interdependências
entre os múltiplos elementos do sistema ambiental. A identificação dessas interdependências tem permitido a
ampliação dos conhecimentos para avaliação das conseqüências das intervenções ambientais, como garantia para
a sustentabilidade dos benefícios oferecidos no uso dos recursos naturais renováveis.
Neste contexto, o tema proposto relata o desenvolvimento e aplicação de um equipamento didático para
simulação de eventos de precipitação pluviométrica sobre o solo com e sem a cobertura vegetal, denominado
“simulador de chuva”, que foi idealizado e construído, em parceria, pelas entidades dos autores e instalado na
unidade da Companhia de Desenvolvimento Agrícola, em Presidente Prudente, São Paulo (Brasil).
O objetivo principal do simulador de chuva consistiu em apresentar a inter relação entre os elementos
do ambiente: solo, vegetação e água, e os riscos associados a externalidades negativas em ocorrências de
precipitação intensa.
Assim buscou-se a identificação de impactos negativos provocados pelo escoamento superficial das águas
interagindo com os demais elementos do ambiente, na ausência do equilíbrio natural, para mostrar o impacto
da chuva no solo; demonstrar a importância da preservação da cobertura vegetal do solo; contribuir para a
conscientização no controle da vulnerabilidade de elementos da natureza e para a identificação de tecnologias
adequadas à recomposição e recuperação ambiental.
É importante destacar que, apesar das limitações de uma simulação, o simulador de chuva permitiu o aprendizado
na prevenção de riscos ambientais, materializando o conteúdo teórico na percepção dos fenômenos, facilitando
e valorizando os alertas relacionados às medidas de prevenção que, de outra forma, estariam difusas e pouco
perceptíveis na interpretação teórica do ambiente.
Palavras-chave: Educação para riscos, precipitação pluviométrica, vulnerabilidade, percepção ambiental.
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RESUMO
The present paper aims to approach a very topical issue in Romania, respectively, the way in which rural
communities affected by floods perceive these events and especially how much, if anything, they learn from
them so they can react accordingly in the future, both in the pre- event moments and after the events, in order
to mitigate, as much as possible, the damages.
The study area is Tecuci Plain, situated in the NE part of the Romanian Plain (the Inferior Siret Plain).This
area is plagued with frequent floods (1997, 2005, 2006, 2010, 2013 and 2016) that lead to significant material
damages and loss of human lives.
The work methodology included conducting questionnaires with the inhabitants of the affected areas
(mostly rural communities whose population is usually marked as disadvantaged) and interviews with local
authorities, the latter done in several stages, after the floods took place. 250 questionnaires were applied,
keeping in mind that the age, gender and education level of the sample population is representative. The data
underwent a statistical descriptive processing, based on the analysis of the absolute and relative frequencies.
The questionnaire was structured in 3 chapters and had 26 questions containing: data on the subjects, data
on the location and details regarding the houses and data about previous experience and the level of risk
education of the general population.
The population has generally failed to correctly estimate the flooding risks, and made their own assessments
based on how prepared they were, previous experience and the amount of time passed since the event, sometimes
denying or minimalizing the risks. The relation between the variables are as follows: the risk perception and
socio-demographic indicators were tested using the t test, the difference in proportions were tested the one-way
ANOVA test.
The interviews with local authorities contained open-questions, targeting: what informative actions they took,
how many population warning systems exist, what is the action plan in case of flooding, how they evaluate the
post-event necessities, how do they appreciate the civic duty of the communities.
They authorities considered that their reaction was prompt both pre and post events, and sufficient aid and
equipment were mobilized for helping the affected population. In order to avoid similar disasters in the future
the authorities intend to better warn the population in advance and do river regulation works. The population
considers that the authorities’ reaction after the event was appropriate, but they think they can do a better job
of preventing the damages.
This article is part of Flood vulnerability of settlements and environment in Romania within the context of
global environmental change. The applied questionnaire was designed by Liliana Zaharia.
Keywords: Floods, perception, rural communities, Tecuci Plain, Romania.
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RESUMO
A percepção da população para com os riscos configura-se como medida fundamental de prevenção de crises.
A intervenção nas comunidades nos remete a busca por mudanças da realidade de uma sociedade vulnerável a
eventos adversos residente em áreas suscetíveis a impactos hidrometeóricos. Para que que ocorram mudanças
relevantes nesses ambientes é necessário que suceda a participação de segmentos civis e governamentais,
atuando de maneira organizada. A Defesa Civil, no Brasil, apregoa que seja instituída uma cultura preventiva
na sociedade, com adoção de mapeamentos das áreas de risco (modelagem hidrológica e geológica), expansão da
rede de monitoramento terrestre com a instalação de radar meteorológico e sistema de alerta e ações educativas
em ambiente escolar, visando minimizar danos humanos e materiais, e diminuir os prejuízos econômicos e
sociais para quem vive nessas áreas propensas a desastres naturais.
Assim instituições educacionais e assistenciais são ambientes propícios para a aplicação da intervenção
pedagógica, agregando o público alvo - crianças e adolescentes - que se converterão em multiplicadores
potenciais de informações e conhecimento.
Nessa perspectiva, o Projeto de Ensino Representação socioespacial no baixo curso do rio Aquidauana: estratégias
educativas com atores sociais para gestão de riscos em áreas vulneráveis a desastres naturais nas cidades de
Anastácio e Aquidauana teve como objetivo conscientizar discentes, matriculados regularmente na rede de
ensino público, sobre a problemática relacionada ao uso indevido das margens do rio Aquidauana, situadas nas
cidades de Anastácio e Aquidauana no estado de Mato Grosso do Sul.
A metodologia pautou-se em uma proposta de produção de maquete, através da representação tridimensional
da área de estudo, aulas expositivas dialogadas e aula de campo.
O projeto contou com a participação total de cento e dezenove alunos, do 6.º e 7.º Ano e séries iniciais, por
conta das instituições assistencialistas.
Os resultados apontaram necessidade de contextualizar, com os participantes, temas geográficos: bacia
hidrográfica, espaço, desastre natural, clima e área de preservação permanente, para melhor compreensão dos
processos e da vulnerabilidade, ou seja, do risco a qual a sociedade encontra-se exposta.
Os conteúdos geográficos abordados com os participantes tiveram o intuito de relacionar, pela sobreposição
de escalas, um problema local com um global, que ocorre em um contexto nacional e mundial, como secas,
enchentes, inundações e deslizamentos.
O entendimento dos participantes sobre a dinâmica hidrológica e climática colaborou para a compreensão de
desastres naturais, que podem acontecer no mundo, no Brasil e no seu cotidiano, principalmente em decorrência
dos impactos hidrometeóricos.
As atividades didáticas de representação socioespacial, propiciou aos participantes o entendimento das crises
que se estabelecem em consequência do fenômeno de inundação. Desse modo, os estudantes tiveram a
oportunidade de percebe os riscos existentes em habitar uma planície de inundação e se reconhecerem como
agentes transformadores do espaço.
Palavras-chave: Estratégias educativas, áreas suscetíveis,maquete.
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RESUMO
Entre os desastres socioambientais que afetam a humanidade, sabe-se que os movimentos de massa (deslizamentos
de terra) estão entre os que mais causam vítimas fatais. Além de mortes, têm-se como consequências danos
sociais, psicológicos e econômicos.
Este problema mostra-se cada vez mais severo no estado do Rio de Janeiro, onde se destaca o evento ocorrido na
região serrana em janeiro de 2011, com mais de 900 mortes e de 300 mil pessoas afetadas diretamente.
Percebe-se que através somente de ações estruturais (obras de engenharia para a estabilização de encostas) não
se consegue mitigar os desastres associados a tais eventos. Ao mesmo tempo, verifica-se, uma falta de discussão
sobre o tema de forma mais ampla e horizontalizada entre os atores sociais envolvidos, ou seja, a população,
gestores públicos e acadêmicos.
Com efeito, a falta de uma cultura de redução de riscos de desastres na sociedade dificulta o engajamento da
população para sua mitigação. Desta forma, a educação para a redução de desastres associados a movimentos
de massa de terra mostra-se como uma ferramenta importante para atender essa lacuna ao possibilitar a criação
de um campo de discussão sobre o processo socioambiental que está por trás da formação das áreas de risco,
os mecanismos de instabilização das encostas, as consequências e como cada indivíduo pode atuar na redução
dos desastres.
O presente trabalho aborda um projeto desenvolvido em um museu popular e interativo de ciências, no Rio de
Janeiro, Brasil, que recebe alunos do ensino fundamental e médio, além de realizar exposições para a população
em geral. Por ser uma atividade fora do currículo escolar é um processo de educação não formal. As atividades
realizadas no museu são baseadas em experimentações e voltadas para as necessidades atuais da sociedade.
O referido projeto consiste numa oficina sobre o tema de desastres associados a deslizamentos de terra e envolve
a simulação de um deslizamento em escala reduzida (maquete), sendo representados os fatores naturais (chuvas)
e antrópicos resultantes das ocupações desordenadas que influenciam na deflagração de tais eventos e suas
consequências. São também apresentados vídeos com depoimentos de moradores de áreas de risco e um material
explicativo sobre o mecanismo físico envolvido em um deslizamento.
Durante um determinado período foi solicitado que os participantes respondessem um questionário visando
contribuir na análise dos resultados dessas oficinas.
Palavras-chave: Educação, redução de desastres, gestão participativa, deslizamentos.
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RESUMO
O aumento da magnitude e frequência dos desastres associados a movimentos de massa (deslizamentos)
evidencia deficiências da diretriz atual para Redução de Riscos de Desastres (RRD). Uma das razões para tal
é o distanciamento entre os gestores públicos e a população, o que desestimula a participação desta nas ações
de RRD.
O Marco de Sendai para a redução de riscos de desastres apresentou uma série de lacunas que comprometem
o sucesso das ações de RRD, entre as quais a falta de engajamento da população na concepção e implantação
de políticas, planos e normas em RRD. Faz-se necessário, portanto, antes do planejamento de ações de RRD,
conhecer previamente como a população se relaciona com o tema dos desastres, suas crenças e atitudes, ou seja,
a sua percepção de risco. Afinal, em um sistema de gestão de risco, se não há investigação sobre os sentimentos e
juízos das pessoas envolvidas, as decisões propostas para redução do risco serão baseadas em suspeitas em nome
de um público que não foi consultado.
O presente trabalho apresenta o levantamento da percepção de risco associado a deslizamentos por parte de
moradores de três comunidades (Morro do Abel, Morro da Carioca e Morro do Santo Antônio) situadas em
encostas na região central do Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.
O levantamento da percepção de risco foi realizado através de entrevistas semi-estruturadas (30 perguntas)
aplicadas a um total de 34 moradores durante o ano de 2014. Foi possível conhecer previamente o grau de
susceptibilidade a deslizamentos do local onde se situava a moradia de cada entrevistado a partir do conhecimento
do mapa de susceptibilidade. O levantamento da percepção de risco foi realizado em moradias localizadas em
áreas de baixa, média, alta e muito alta susceptibilidade a deslizamentos.
A partir das análises dos resultados das entrevistas, pode-se destacar como principais conclusões:
a relativização, por parte dos moradores, do risco associado a deslizamentos frente a outras ameaças e a
oportunidades existentes no local onde moram; a falta de capacidade dos moradores de se verem como agentes
de transformação do meio em que vivem de forma a reduzir o risco; a existência de falhas na comunicação
entre a Defesa Civil local e os moradores.
Palavras-chave: Redução de desastres, percepção de riscos, gestão participativa, deslizamentos.
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RISCOS NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – ALERTAS PARA PRÁTICAS ERRADAS
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RESUMO
Os recursos hídricos são um recurso indispensável a todos os seres vivos. As águas subterrâneas visto não serem
visíveis, muitas vezes são negligenciáveis.
Durante a minha tese de doutoramento tive conhecimento de algumas práticas realizadas nos poços. Define-se
poço como sendo uma perfuração vertical com diâmetro entre 1 a 5 m e com uma profundidade inferior a 20 m.
Diferente da perfuração vertical com diâmetro inferior a 20 cm e com uma profundidade de dezenas a centenas
de metros, designada por furo de captação de água, ou simplesmente, furo.
O poster tem como objetivo, alertar de forma sumária, para os problemas que advém da introdução no poço
de resíduos sólidos urbanos, produtos químicos inorgânicos e/ou orgânicos, plantas e/ou animais mortos. Estes
quando introduzidos no poço, reagem com a água, tornando-a imprópria para a rega e/ou consumo humano.
Muitas vezes, os poços que estão sujeitos a estas práticas são poços que já não estão a ser usados ou, então,
são usados, de forma incorreta, para misturar os químicos contra pragas na agricultura. No entanto, a água
subterrânea circula.
A água do poço que recebeu estes produtos, torna-se contaminada e acabará por atingir outro(s) poço(s), furo(s),
nascente(s), ribeiros, rios, lagos e, até, o mar. Quem consumir esta água que veio do poço poluído irá adoecer,
e até, morrer.
Pretende-se que a sociedade, proprietária ou não de uma captação de água, proteja as captações de água
subterrâneas e superficiais, acabando com as práticas erradas.
Palavras-chave: água subterrânea, poluição, poço.
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RESUMEN
Los incendios forestales suponen un riesgo de consecuencias catastróficas, tanto para el patrimonio natural
como humano. Los sistemas forestales mediterráneos, tradicionalmente han estado sujetos a las incidencias del
fuego, llegando a ser algo consustancial al ecosistema de bosque mediterráneo. Estos se producían de modo
furtuito por eventos naturales (tormentas, rayos, etc.). En la actualidad al origen natural del fuego se suman
las actuaciones humanas, en ocasiones como consecuencia de acciones deliberadas, en otras no conllevan una
intencionalidad previa. Tanto en un caso como en otro se desprecia, se desconoce, la incidencia catastrófica para
el ecosistema. A todo esto se suma la aridez de algunas áreas del Mediterráneo, como es el caso de la Región
de Murcia, intensificando en mayor medida el aspecto catastrofista del evento. Ante el riesgo que suponen los
incendios, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ha dotado de un plan de lucha contra incendios
forestales conocido como Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en la Región de
Murcia (plan INFOMUR). A partir de aquí surgen algunas preguntas:
Se tiene como objetivo principal analizar la capacidad preventiva y de actuación del plan INFOMUR sobre el
territorio forestal de la Región de Murcia, en el sureste de España, ante el riesgo de incendios forestales. Para
ello se toma como documento de análisis el referido al plan INFOMUR_2016, estando actualmente vigente en
tanto en cuanto no se publica el correspondiente al año 2017. Son valorados aspectos tales como: acciones de
prevención contra incendios forestales (tanto las dirigidas a la población -a modo de concienciación- como las
de incidencia directa sobre los sistemas forestales -mantenimiento de áreas cortafuegos-), riesgo y vulnerabilidad
ante los incendios forestales, épocas de peligro, disponibilidad de recursos materiales y humanos, distribución y
organización de los recursos, y capacidad de respuesta -en unidad de tiempo-. En lo que respecta a las acciones
preventivas se cuantifica el número de ellas, así como su alcance: número de personas al que llega la acción
preventiva relativa a la concienciación del riesgo que suponen los incendios forestales, y número de hectáreas
afectadas o/y kilómetros lineales de áreas cortafuegos. Para el riesgo y vulnerabilidad se tiene en cuenta el
material, como parte del triángulo del fuego, y elementos geográficos que pueden contribuir al incremento del
riesgo y la vulnerabilidad. El resto de aspecto a analizar son cuantificados diferenciando entre recursos humanos
y materiales, así como su distribución territorial.
Entre las conclusiones más significativas destaca la existencia de un considerable número de efectivos humanos,
llegando a alcanzar en ocasiones las 500 personas, así como de medios aéreos distribuidos estratégiamente por el
territorio regional. Además el Parque Regional de Carrascoy y El Valle cuenta con un plan integral de prevención
y defensa contra incendios forestales propio.
Palabras clave: Indencio forestal, región de Murcia, plan INFOMUR.
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EROSÃO DOS SOLOS E RISCOS AMBIENTAIS: A ABORDAGEM EM LIVROS DIDÁTICOS DE
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é discutir como a degradação do solo pela erosão e os seus riscos (social, ambiental,
econômico, etc.) são abordados em livros didáticos de Geografia da segunda fase do Ensino Fundamental no Brasil.
As etapas metodológicas percorridas para a realização deste trabalho se configuraram no levantamento
bibliográfico de artigos, teses e dissertações sobre o tema erosão dos solos, riscos, ensino de Geografia e livro
didático; na leitura, fichamento, resumo e análise dos trabalhos selecionados; na análise de livros didáticos
de Geografia.
As análises realizadas em torno desses materiais indicaram que a degradação do solo, em decorrência da erosão
acelerada, configura-se como um dos problemas que persistirá durante todo o século XXI, sobretudo em
países de características climáticas tropicais e subtropicais. Tal fato aponta para uma queda na qualidade do
solo, mediante a redução nos atributos destes, o que implica diretamente em perdas ambientais e prejuízos
econômicos de diferentes proporções.
É possível identificar, por exemplo, em grandes áreas do território brasileiro áreas com solos bastante degradados,
sobretudo por conta da erosão acelerada, que estabelece uma íntima relação com o avanço da agricultura. Isso,
por sua vez, instaura a preocupação para que esta problemática esteja presente por meio de temas e conteúdos
abordados no âmbito da Geografia Escolar, de modo a levar os alunos a compreender os processos erosivos
que ocorrem nos solos e os riscos que estes podem ocasionar para a sociedade, sejam riscos sociais, ambientais,
econômicos, etc.
Considerando que o livro didático é um dos materiais de uso mais recorrente na docência, cabe analisar como
esse problema é abordado nele. A análise dos livros didáticos de Geografia revela que o processo de degradação
dos solos relativo à erosão, comumente apresentado, está relacionado a áreas rurais e não áreas urbanas, local
onde a maioria da população brasileira está concentrada.
A abordagem realizada sobre essa temática nos livros didáticos analisados desconsidera a vulnerabilidade natural
dos solos à erosão. Portanto, não se expõe informações sobre a erodibilidade de determinada classe de solo a
erosividade da água da chuva, por exemplo. Além disso, os livros comumente afirmam que o reflorestamento
de áreas degradadas pela erosão mitigam os processos erosivos já desencadeados, desconsiderando as condições
severas, a evolução dos processos erosivos do solo e outros condicionantes envolvidos no processo.
Concluímos que a abordagem da degradação do solos pela erosão e seus riscos tem se dado de modo simplificado
e fragmentado nos livro didáticos de Geografia analisados, comprometendo uma visão integrada dos processos
que envolvem esse fenômeno. Por fim, ficou evidenciada a supervalorização dos riscos econômicos em
detrimento dos riscos sociais.
Palavras-chave: Erosão dos solos, riscos, livros didáticos de geografia.
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RESUMO
O trabalho apresenta observações feitas ao longo do ano de 2016, provenientes de contato direto com alunos
de uma escola estadual através de um projeto de extensão universitária na cidade de São João del Rei, Minas
Gerais, Brasil.
O projeto teve como objetivo principal apresentar o que é risco ambiental, juntamente com medidas de
prevenção e percepção dos sujeitos, na busca por uma “Educação para o Risco”.
O bairro onde a escola se localiza, Matosinhos, apresenta áreas de risco em diversos pontos, que coincidem com
o local de residência de alguns estudantes. Ao se apresentar a temática risco ambiental na escola percebe-se que
o conteúdo em questão é pouco abordado em sala de aula, visto que ao serem perguntados sobre inundações
ou movimentos de massa, alguns desconhecem o significado, enquanto outros exemplificam com eventos
mostrados pela mídia, não relacionando com o que acontece em seu próprio bairro e, em alguns casos, em sua
própria rua.
Com isso, pode-se concluir que os alunos não conhecem e não percebem o espaço urbano do bairro em
que convivem diariamente. Atualmente, o ensino de geografia apresenta uma certa carência em relação a
aprendizagem por meio da escala local que possibilita o aluno perceber o espaço onde vive, desenvolvendo um
olhar crítico para a sociedade, sendo assim, capaz de ler o mundo.
Os estudantes em seus trajetos até a escola, transitam por ruas e observam a paisagem mesmo que não percebam.
E à medida que crescem, se tornam aptos a entender as relações sociais que regem esse espaço e se sentem
parte dele. A melhor forma de ler o lugar onde se vive é percebendo o espaço urbano, através de sua vivência.
Os estudantes vivenciam as ruas do bairro a todo momento, cabe à escola utilizar essas experiências durante o
processo cognitivo para que os sujeitos deixem de ser um mero expectador e clamem seu direito à cidade. Isso
reforça a importância da realização de projetos acadêmicos em parceria com o ambiente escolar, para possibilitar
o desenvolvimento de atitudes e ações frente ao espaço de vivência individual e coletivo que se constituem como
medidas de prevenção a possíveis desastres.
Palavras-chave: Educação para o risco, consciência do risco, percepção do perigo e cultura de segurança.
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RESUMO
O tema norteador deste trabalho envolve a concepção de risco ambiental e sua relação com o processo de ensino
e aprendizagem na Geografia Escolar.
Com a finalidade de discutir a maneira como os processos erosivos e as inundações têm sido trabalhados por
professores de Geografia, em escolas da Rede Municipal de Educação (RME) de Goiânia, identificamos dez
escolas situadas em áreas de risco ambiental nessa cidade; realizamos o mapeamento das escolas correlacionandoas aos tipos de riscos que elas estão associadas; efetivamos a análise de materiais pedagógico-didáticos de
Geografia (Livros didáticos e propostas curriculares) que subsidiam o trabalho dos professores; e, realizamos
entrevistas semi-estruturadas com professores de Geografia que lecionam nessas escolas.
Com relação aos materiais pedagógico- didáticos de Geografia, percebemos que a abordagem dos riscos não se
configura como um dos temas centrais nestes materiais, e que, quando apresentado, encontra-se mais próximo
da perspectiva dos impactos ambientais. Comumente, as abordagens reforçam um ideário midiático e de senso
comum, que culpa a sociedade pelos problemas ambientais e sociais que caracterizam o quadro de degradação
ambiental instaurado na atualidade, sem inserir nesse quadro, os fatores naturais inerentes a esses processos, que,
sempre ocorreram no ambiente, mas que têm sido intensificados pelas ações de uma sociedade estruturada de
forma desigual no espaço geográfico, bem como contribui para culpabilizar todas as pessoas de igual maneira,
num processo de dissolução dos sujeitos sociais.
Nesses materiais, o risco mais enfatizado é o deslizamento de massa, comum em regiões de clima tropical, de relevo
com declividades acentuadas e de camada de solo pouco espessa. Esses aspectos, associados à saturação dos poros
do solo pela água pluvial, fazem com que o solo seja carreado para as partes mais baixas da vertente. As abordagens
sobre erosões evocam preferencialmente os riscos econômicos e ambientais nos espaços rurais, devido às formas
inadequadas de uso e ocupação do solo. Abordagens sobre riscos de inundações são mais escassas.
No que se refere às entrevistas, verificamos que a problemática do risco evidenciada no entorno das escolas não
tem sido mobilizada e discutida por grande parte dos professores. Distanciando-se, dessa forma, das abordagens
indicadas pela área do Ensino de Geografia, que tem apresentado o trabalho com o cotidiano dos alunos como
elemento importante para a construção de conhecimentos, em prol de uma aprendizagem significativa. Como
o livro didático é o material mais utilizado para direcionar as aulas, os equívocos, por vezes, acabam sendo
reproduzidos no tratamento desses conteúdos na escola e pouco tem contribuído para a formação de cidadãos
conscientes da realidade que vivenciam e transformam cotidianamente.
Palavras-chave: Ensino de geografia, riscos, erosão, inundação, Goiânia.
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RESUMO
O município de Niterói encontra-se na região metropolitana do Rio de Janeiro, possuindo, aproximadamente,
500.000 habitantes.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o sétimo no país em melhor Índice de
Dsenvolvimento Humano (2010). Possui elevada escolaridade frente aos padrões brasileiros. Tem inúmeras
universidades, centros de pesquisa acadêmicos e uma numerosa população universitária. Tem a maior renda
média por pessoa no país, além de concentrar mais de 30% da sua população na classe A.
Contudo, as contradições sociais são perceptíveis, principalmente nas ameaças ao meio ambiente pelas quais
passam as populações mais pobres dos bairros periféricos e nas encostas dos morros que beiram aqueles próximos
ao centro da cidade.
A necessidade de um mapeamento e a identificação das áreas de risco se fazem necessárias a todo momento,
devido à expansão urbana sem planejamento que sofre, bem como, a falta de infraestrutura adequada já existente
e as características de seu clima, se mostrando torrencial entre os meses de novembro a abril.
Graves impactos ambientais são percebidos, como deslizamentos de terra, enchentes, lixo sólido nas vias
públicas, efluentes químicos na rede de esgoto em exposição.
Com a participação de alunos de escolas públicas estaduais, foram desenvolvidos projetos de reconhecimento do
município com o uso de geotecnologias, como os mapas topográficos, temáticos, imagens de satélites e fotografias
aéreas para que pudessem identificar e classificar tais áreas através do reconhecimento do espaço vivido.
É incipiente a instrumentalização da cultura cartográfica nas escolas brasileiras. A posse de uma planta, carta
vai além do conhecimento de uma simbologia concreta e passa pelo caráter de pertencimento ao mundo pelos
alunos e ajuda na construção do ser cidadão, transformando a realidade social por uma divisão mais equalitária
do espaço da cidade.
A educação é um dos caminhos da sociedade consciente e crítica aos riscos que ameaçam a qualidade de vida
de todos.
Palavras-chave: Educação, meio ambiente, geotecnologias, risco.
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RESUMO
A Convenção 176 da Organização Internacional do Trabalho – OIT (1995), estipulou regras para a saúde e a
segurança nas minas, em especial quanto a participação direta dos trabalhadores nas decisões sobre o tema. Como
resultado das demandas dos sindicatos brasileiros, em 1999 o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE criou
Comissão Tripartite para rever a Norma Regulamentadora 22 (2001) que trata da Segurança e Saúde Ocupacional
na Mineração. Além de regras inovadoras para a organização do ambiente e das condições de trabalho a nova NR22 instituiu instrumentos para implementar suas diretrizes, destacando-se a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes da Mineração - CIPAMIN e o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR.
O Projeto Conexões de Saberes sobre o Trabalho/UFMG que aproveita diversas heranças teórico-metodológicas
na construção de dispositivos com os trabalhadores e pesquisadores de diversos campos disciplinares, lugar
de colaboração social, interinstitucional, interdisciplinar e pluri-profissional tem discutido esta norma.
A Educação Popular, a pesquisa-ação e pesquisa participante, as Comunidades Científicas Ampliadas e o
Dispositivo Dinâmico à Três Polos são os referenciais teórico-metodológicos. Pelo diálogo reconhecem-se
saberes disciplinares e profissionais de pesquisadores e trabalhadores, interrogando-lhes, desvelando problemas
desconhecidos da literatura, construindo pesquisas e ações de intervenção.
As dinâmicas dos encontros determinam as temáticas a serem abordadas coletivamente, sempre observando a
experiência dos trabalhadores. Esta dinâmica nos remete individual e coletivamente ao patrimônio da experiência
escolar, de trabalho e pesquisa, sendo difícil responder aos desafios que os diálogos colocam em tempo real.
Assim, trabalhadores, pesquisadores e profissionais, desde 2005, colocam-se frente a frente na avaliação crítica
baseada no conhecimento científico e na prática para a aplicação das regras presentes na legislação, mostrando
as diferenças entre o prescrito normativo e o real vivenciado, o que emponder todos.
Importante considerar que no Brasil estão legalmente cadastradas mais de 9.000 minas a céu aberto e
subterrâneas em territórios onde a lavra, beneficiamento e transporte do minério condiciona o meio ambiente
sócio-cultural trazendo determinantes para a vida no campo e na cidade. Segundo o Departamento Nacional
da Produção Mineral (DNPM, 2015) são 919 mil trabalhadores na mineração, beneficiamento e metalurgia,
em 2014. Neste contexto sócio-histórico e econômico, pode-se dimensionar a importância e o desafio teórico e
prático do Projeto Conexões de Saberes sobre o Trabalho na Mineração.
Palavras-chave: Mineração, comunidade científica ampliada, trabalho.
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RESUMO
A pesquisa tem como objetivo, analisar os riscos a que estão expostos os pescadores artesanais de lagosta, sem
vínculo empregatício, no município de Luís Correia, submetidos ao sistema de pesca do crustáceo por mergulho
com uso de compressor de ar.
O estudo foi realizado entre pescadores lagosteiros, onde foi observado histórico de vários acidentes com vítimas
fatais e de incapacitados entre os mergulhadores. No relato dos entrevistados, há informações detalhadas sobre
a rotina dos pescadores de lagostas, seus equipamentos, os acidentes mais comuns e das condições sub-humanas
em que trabalham, realizando mergulhos com frequência e com duração superior à recomendada.
A equipe de pesca é geralmente composta pelo mestre responsável pela embarcação e pela pesca, dois auxiliares
e um ou dois mergulhadores dependendo do tamanho da embarcação, geralmente trabalham até dez horas por
jornada de trabalho. Além de artesanal, a pesca da lagosta com uso do compressor de ar é considerada ilegal pelo
IBAMA. Por ser um trabalho informal, a falta de segurança está sempre presente e os acidentes decorrentes de
sua prática fazem parte das estatísticas oficiais.
A metodologia contemplada percorreu as seguintes fases: levantamento bibliográfico, entrevistas com pescadores,
visita a órgãos públicos – IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), seguida da organização dos dados e relatório final.
Como resultado constatou-se que, um dos maiores riscos na atividade de mergulho são os acidentes causados
pelos efeitos diretos e indiretos da pressão sobre o organismo humano. Os traumas causados pela pressão, a
embolia traumática e principalmente a paraplegia são, entre outras consequências, as mais comuns das doenças
descompressivas.
Palavras-chave: Pesca artesanal, lagosta, trabalho informal, risco, segurança.
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EDUCAÇÃO PARA O RISCO DE VIOLÊNCIA, CONSCIÊNCIA DO RISCO,
PERCEPÇÃO DO PERIGO DE VIOLÊNCIA E CONDUTAS DE SEGURANÇA
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RESUMO
A educação constituí em si um meio através do qual se construem novos conceitos, mudança de condutas que
influem e confluem no diálogo intergeracional de cidadãos melhor preparados e resilientes.
O sistema educativo, per si, assume-se como uma chave de entrada no complexo edifício da detecção e sinalização
de comportamentos violentos e de risco, onde do ensino pré-escolar ao ensino superior se identificam factores
de risco de violência nas suas diferentes tipologias. Os referenciais de formação sobre riscos privilegiam as
temáticas das catástrofes naturais e os desastres tecnológicos, ou mistos, além dos desejáveis planos de segurança
desde o ensino básico ao secundário. A segurança e a violência surgem isoladas nos referenciais do 5º ano de
escolaridade, sendo omissa nos restantes. Os programas especiais das forças de segurança (Escola Segura) sendo
deveras úteis e desejáveis não se poderão substituir ao impacto e à eficácia do sistema educativo nas suas diversas
modalidades de acção.
Esta comunicação apresenta uma revisão sobre os factos e os números sugere uma direcção para futuros
desenvolvimentos de intervenção e de prevenção de uma forma integrada e transversal. A abordagem passa pela
análise dos últimos cinco anos das estatísticas oficiais (2010 a 2015) onde revelam um aumento de cerca de
22,5% no número total de reclusos em estabelecimentos prisionais sendo que esse aumento não é uniforme,
constata-se um aumento de 37,5% no número de reclusos do sexo feminino e de 21,6% no número de reclusos
do sexo masculino. Neste período, a maioria dos (as) reclusos (as) possuí idades compreendidas entre os 25 e
os 39 anos seguidos do grupo etário dos 40 aos 59 anos. A maioria dos (as) condenados (as) ou detidos (as)
preventivamente por condutas criminalizáveis possuem na sua esmagadora maioria baixos níveis de escolaridade,
básico (mais de 77% do peso total, em qualquer um dos anos 2010 a 2015). Entre 2010 e 2015 começa a dar-se
uma redução dos jovens internados em centros educativos por crimes praticados em cerca de 33,2%. A maioria
destes jovens pertencem ao grupo etário dos 16 aos 17 anos seguido dos grupos etários dos 14 aos 15 anos e
dos 18 e mais anos.
Com base na análise resultados é expectável desenhar estratégias de prevenção dos comportamentos violentos
que terão em conta o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e moral dos educandos, desde o pré-escolar
ao superior, inspiradas no modelo socioecológico potenciando os factores protectores e prevenindo os factores
de risco, bem como desenhar estratégias de intervenção consubstanciadas numa adequada gestão do risco de
violência, fazendo apelo às abordagens sistémicas e a programas de desenvolvimentos de competências.
As propostas apresentadas irão promover a melhoria da prevenção dos riscos de violência intervindo precocemente
optimizando a consciência do risco, aumentando a percepção face ao perigo de violência e desenvolvendo
condutas de segurança.
Palavras-chave: Risco de violência, perceção do perigo, educação.
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COPING RESILIENTE, STRESS E DEPRESSSÃO EM POLÍCIAS
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RESUMO
Durante a sua atividade profissional os elementos policiais enfrentam inúmeros riscos, perigos e situações
stressantes e potencialmente traumáticas, apelando às suas capacidades de enfrentar o stress agudo ou crónico
e os riscos psicossociais inerentes à profissão. A resiliência consiste na capacidade de enfrentar (coping) as
adversidades de uma forma adaptativa, ajustando-se aos estímulos stressores ou recuperando de situações
adversas, bem como evitando mal-estar psicológico, stress, ansiedade e depressão.
Este trabalho tem como objetivos conhecer a capacidade de coping resiliente e os níveis de stress, ansiedade e
depressão em polícias no início de carreira, bem como a relação entre coping e estados emocionais negativos.
Durante as avaliações psicológicas periódicas realizadas em 2016 pela Divisão de Psicologia da PSP aos polícias,
foram inquiridos 477 elementos, colocados em Lisboa no seu primeiro ano de serviço. A idade variou entre
21 e 34 anos (M=25,4), sendo 10% do sexo feminino. Foi aplicado um questionário de autopreenchimento,
anónimo e confidencial, composto pela Escala de Ansiedade, Depressão e Stress e pela Escala Breve de Coping
Resiliente.
Os resultados revelaram baixos níveis de stress, ansiedade e depressão (entre 0,10 e 0,35 numa escala de 0 a 3) e
elevado coping resiliente (M=17,3 numa escala de 4 a 20, estando 53% no nível elevado e 4% no nível baixo),
com valores superiores de stress no sexo feminino. O coping resiliente corelaciona-se negativamente com os
estados emocionais mas não sofre influência da idade, sendo o stress o seu maior preditor, embora apenas em 9%.
Apesar do bem-estar psicológico da amostra e da sua capacidade de enfrentar os riscos da profissão de forma
resiliente, há cerca de 1% dos inquiridos que estão já próximos do nível superior de estados emocionais
negativos, sugerindo a necessidade de uma educação para o risco e da tomada de consciência da possibilidade
de desenvolver uma doença psicológica. Só assim se conseguirá implementar uma cultura de segurança e os
locais de trabalho saudáveis que a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho defende desde 2014
nas suas campanhas de prevenção dos riscos psicossociais no trabalho. Uma educação para o risco centrada no
desenvolvimento da resiliência e em estratégias de coping adequadas pode evitar, no futuro, estados emocionais
negativos numa atividade de risco como a exercida pelos elementos policiais.
Palavras-chave: Coping, resiliência, polícias, stress, depressão.
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PREVENÇÃO DO SUICÍDIO NA FERROVIA: UMA REVISÃO TEÓRICA
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RESUMO
A European Railway Agency refere nos relatórios bienais “Railway Safety Perfomance in the European Union” de
2014 e 2016 que os acidentes ferroviários ocorridos tiveram um enorme impacto na vida de todos os envolvidos,
e que em determinados tipos de acidentes as melhorias na segurança estagnaram.
Todos os anos ocorrem em média 2000 acidentes ferroviários, com custos económicos na ordem dos 1,7 biliões de
euros. Os suicídios representam 70% da mortalidade e, com os atravessamentos inapropriados, representam 88% das
fatalidades ocorridas no espaço ferroviário comunitário. Em média ocorrem 8 suicídios diários na União Europeia,
num total de cerca de 3000 casos anuais. Em Portugal, a média anual, nos últimos 10 anos, é de cerca de 45.
Todos os suicídios têm impacto social considerável, pois as consequências não são apenas a perda de uma vida e o trauma
para as pessoas envolvidas, mas também os significativos prejuízos provocados por atrasos, utilização dos serviços de
emergência e perda de produtividade dos funcionários envolvidos (a remoção do cadáver demora cerca de 2h).
A classificação e registo destas situações é rigorosa na maioria dos Estados membros, mas noutros as mortes por
suicídio ainda podem ser confundidas com acidentes. As estruturas legais nacionais, políticas de saúde pública e de
seguros podem também prejudicar o registo fiável dos suicídios ferroviários. Em alguns países as autoridades não
têm de ser envolvidas na classificação da morte, o que leva a uma classificação incorreta, transversal a outros países.
Perante este flagelo social torna-se urgente a adoção de medidas preventivas para diminuir o número de
suicídios na ferrovia mundial. Contudo, poucos países têm investido na prevenção devido aos elevados custos
de implementação de medidas estruturais e organizacionais.
Pretende-se apresentar uma revisão teórica sobre as medidas preventivas já implementadas, recomendações e
dificuldades de aplicação, bem como perceber os obstáculos que impedem a correta estatística e classificação dos
suicídios na ferrovia. Foi consultada a base de dados EBSCOhost Research Databases, utilizando a combinação
dos termos «railroad or railway” e “suicide prevention”, encontrando-se 20 artigos publicados entre 2003 e 2014.
Após análise, selecionaram-se 12 artigos relativos à temática em estudo, não sendo no entanto nenhum relativo
à realidade portuguesa. Foram criadas categorias de análise como país, critério de registo ou classificação do
suicídio, medidas de prevenção e recomendações.
Os resultados sugerem que é necessário a aplicação de medidas preventivas fruto de um trabalho convergente
entre as organizações ferroviárias, instituições de saúde mental, poder político e comunicação social, articulando
conhecimentos da ferrovia e da Psicologia. A criação de um sistema de classificação de suicídio comum à ferrovia
internacional é uma necessidade que poderá permitir tomar consciência deste flagelo e desenvolver uma cultura
de segurança e prevenção.
Palavras-chave: Ferrovia, prevenção do suicídio, revisão teórica.
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RESUMO
O burnout constitui uma síndrome psicológica, caraterizada por exaustão emocional, despersonalização e uma
baixa realização profissional, que conduz a sofrimento e invalidação.
O progressivo desenvolvimento e aumento de competitividade leva a que os profissionais enfrentem
contextos de trabalho cada vez mais exigentes. O trabalho de prestação de cuidados à comunidade, ainda que
potencialmente gratificante, pode predispor os indivíduos para o desenvolvimento de burnout, que se traduz
em efeitos debilitantes para o bem estar dos profissionais mas também numa prestação de cuidados sub-ótimos
aos utentes e em custos adicionais para as instituições (saúde, sociais) pela falta de envolvimento organizacional
(engagement). Especificamente, os bombeiros experienciam diversas situações de risco no decorrer da sua
atividade e estas podem ter um efeito nefasto, não só ao nível da sua saúde física, como também psicológica. As
caraterísticas do trabalho tornam os bombeiros mais suscetíveis ao desenvolvimento de stress e burnout.
O presente estudo tem como objetivo estudar a relação entre a vergonha externa, a paranóia e a comparação
social, e os níveis de burnout e de envolvimento organizacional, numa amostra de bombeiros portugueses. 200
bombeiros portugueses das corporações da zona centro de Portugal preeencheram um protocolo de instrumentos
de autorresposta que medem as variáveis em estudo (o processo de recolha ainda está em curso). O presente estudo
apresenta uma natureza transversal. Hipotetizamos que os bombeiros com níveis elevados de vergonha externa,
mas crenças paranóides e que se comparam mais com os outros de forma negativa apresentam níveis de burnout
mais elevados e menor envolvimento com a instituição. Pretende-se perceber quais destas variáveis predizem de
forma significativa a variância do burnout e do clima organizacional.
Estes dados contribuem para a clarificação dos mecanismos emocionais e contextuais (clima organizacional) que
contribuem para a experiência de burnout, e a comprovarem-se salientam a importância de projetar intervenções
que se foquem no desenvolvimento de competências que diminuam a vergonha e o medo dos outros, que
promovam realização pessoal, profissional e maior envolvimento organizacional, em bombeiros.
Palavras-chave: Burnout, autocompaixão, medos da compaixão, engagement, profissionais de emergência préhospitalar.
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RESUMO
O Marco de Ação de Sendai (2015-2030) estabeleceu o plano global de prevenção reafirmando a necessidade
de se reduzir o risco, proteger pessoas, comunidades e países de forma mais efetiva, construindo resiliência, com
forte comprometimento e envolvimento político. A SEDEC (Secretaria de Estado de Defesa Civil), através do
DGDEC (Departamento de Defesa Civil) e da ESDEC (Escola de Defesa Civil) realizou a I Jornada Fluminense
de Redução do Risco de Desastres nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2015. O tema escolhido foi: O Marco de
Sendai posto em prática no Estado do Rio de Janeiro. Esse encontro incentivou a aproximação de agentes, técnicos
e profissionais das discussões inerentes ao referido marco.
Desta forma, o presente estudo analisou os temas abordados nos trabalhos apresentados, de forma a conseguir
uma visão global do que fora realizado no Estado do Rio de Janeiro no que se refere a Redução do Risco de
Desastre (RRD) a partir do Marco de Sendai.
O evento teve como objetivos a valorização dos esforços por parte dos profissionais e o fomento de iniciativas em
educação profissional. Salienta-se assim a necessidade de incentivo à educação permanente na área.
Foram realizadas palestras abordando temas fundamentais para o desenvolvimento das ações de RRD, ministradas
por gestores do Sistema Estadual de Defesa Civil. Além disso, houve a apresentação de trabalhos como resultados
de projetos e relatos de casos pelos representantes das Coordenadorias Municipais (COMDECs). Dentre os
trabalhos, destaca-se a gestão de projetos e ações de COMDECs, o mapeamento de áreas de risco e a capacitação
da população para redução do risco.
O estudo conclui que a jornada proporcionou a divulgação e o compartilhamento de boas práticas na RRD
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro; estimulou a troca de experiências entre agentes, técnicos, estudiosos e
profissionais da área de Proteção e Defesa Civil; contribuiu para complementação na formação destes no que
diz respeito à implementação das diretrizes do Marco de Sendai para redução do risco de desastres no Estado
do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Educação permanente, riscos, defesa civil, Marco de Sendai.

336

Painel 1 - Educação para a redução do risco, consciência do risco, perceção do perigo e cultura de segurança

Painel 2
Panel 2

IV Congresso Internacional de Riscos
“Riscos e Educação“
Coimbra, 23 a 26 de maio de 2017

QUAIS ESCALAS ADOTAR PARA O ESTUDO DE VULNERABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL
NO PARANÁ-BRASIL?

Ana Carolina Vizintim Marques
Departamento de Biologia Animal e Vegetal
Universidade Estadual de Londrina (Brasil)
carol.vizintim@gmail.com
Omar Neto Fernandes Barros
Departamento de Geografia
Universidade Estadual de Londrina (Brasil)
onbarros@uel.br
Mirian Vizintim Fernandes Barros
Departamento de Geografia
Universidade Estadual de Londrina (Brasil)
vizintim@uel.br
RESUMO
Algumas questões são sempre apresentadas quando pretende-se trabalhar com uma parte de um dado território.
A escala que é uma questão central em todo estudo geográfico e, é uma construção social com três acepções: a
de dimensão, a cartográfica e a conceitual.
Quando trabalhamos com a construção de Índices de Vulnerabilidade e suas aplicações, por exemplo, as escalas:
a cartográfica, que se traduz na relação entre objeto e sua representação e a conceitual, associada à ideia de que
objetos e ações são conceitualizados em uma dada escala na qual processos e configurações se tornam específicos
e têm a sua própria escala de representação cartográfica, devem ser centrais nessas abordagens. O mapa é uma
linguagem e um método. Ele é a expressão do raciocínio que seu autor empreende diante da realidade e, sendo
também um método, revela uma dimensão que pode não ser visível nos dados brutos.
Desse modo a cartografia passa a ter um caráter heurístico, com grande poder de evocar e comunicar aspectos
sócio-político-econômicos e ambientais. Já tem sido demonstrado que nem sempre o elencar de uma
multiplicidade de indicadores resulta em um bom estabelecimento de índices. Poucos e bons indicadores quando
avaliados por análise descritiva, correlações e mapeamentos iniciais podem apresentar alto poder discriminatório
das desigualdades espaciais.
Para o estudo de diversos índices no estado do Paraná a escala municipal já foi vastamente utilizada e algumas
tentativas na escala dos setores censitários (menor unidade de divulgação de dados do censo demográfico) foram
também aplicadas sobretudo após o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ter disponibilizado
as bases cartográficas e estatísticas nessa escala (Censos Demográficos de 2000 e 2010) mas, dado a escala
cartográfica dos mesmos, os mapas apresentam um certo grau de “poluição” devido a enormidade de unidades
espaciais (17.465).
No censo de 2010 o IBGE disponibilizou uma escala cartográfica intermediária entre os municípios (399
para o estado do Paraná) e os setores censitários que, merece ser testada e avaliada. É o caso das Áreas de
Ponderação (681). Em uma primeira aproximação essa escala revela com clareza a diversidade tanto regional
quanto interurbana sem “poluir” o mapa com uma quantidade elevada de unidades espaciais, atendendo assim
as preocupações referentes às escalas de dimensão, a cartografia e, conceitual.
Palavras-chave: Índices, indicadores, escala cartográfica, dados socioeconômicos e ambientais.
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ABSTRACT
To ascertain the uncertainty of the streamflows due to their natural temporal variability is a crucial topic.
In fact, it affects a wide range of different issues such as the design of impounding artificial reservoirs or
the evaluation of risk associated with the expected outcomes from irrigation of from hydropower schemes.
It also may constrain the anthropogenic uses of water, even when the resource is abundant. Uncertainties
in hydrologic data analysis reflect both an inability to quantify the phenomena and underlying processes,
and the variable nature of hydrologic events. As the size of the samples becomes smaller, their capability to
describe the natural variability of the hydrological systems diminishes, thus increasing the uncertainty of the
hydrological data-based modeling.
There are several methods for incorporating uncertainty and variability induced by the random nature of the
hydrological processes, like the surface runoff. Some of those methods utilize synthetic series, which can be
regarded as alternative flow series that mimic the historical samples by preserving their empirical structure.
Among the different approaches that can be apply to generate synthetic streamflows the method of the
fragments is perhaps the simplest one. The method uses a purely deterministic approach to disaggregate the
annual flows given by an appropriate model, often of statistical nature, into seasonal, monthly or daily flows
based on historical streamflow samples.
Recently some improvements were introduced in the method which made its use more attractive. The improved
method of the fragments is applied to several Slovakian catchments aiming at understanding and quantifying
the temporal variability of the daily flows. After confirming the capability of the method in preserving the
statistical characteristics of the historical flows at the daily level, but also at the monthly and annual levels, the
method is used to characterize the behavior of the daily streamflows due to the intrinsic temporal variability of
the natural flow regime.
Keywords: Hydrological time series, uncertainty, daily flows, synthetic series, method of fragments.
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O VENTO NA MOVIMENTAÇÃO DE AREIA DUNAR NA
ZONA COSTEIRA DA BARRA E COSTA NOVA
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RESUMO
O mundo das areias e a interpretação física de fenómenos associados ao movimento ou transporte de areias
desde sempre fascinaram o ser humano. Até as crianças gostam de brincar com o movimento de areias.
Uma duna, ou “montanha” de areia, é criada a partir de processos eólicos relacionados com o vento. As dunas
“descobertas” estão sujeitas à movimentação e a mudanças de tamanho pela ação da intensidade da velocidade
do vento. O vento não tem um perfil em altitude constante, a sua intensidade é variável e esta situação pode
determinar que o processo de transporte resulte em deposição, embora, posteriormente a areia possa voltar a ser
alvo de erosão e de novo transporte.
As dunas, juntamente com as praias, são um “alicerce” de proteção e desempenham um papel particular e
importante na defesa da costa litoral de Portugal pelo seu propósito ecológico e recreacional. A grande densidade
populacional que se regista na costa litoral é uma preocupação em termos de risco e segurança. No entanto, há
outros elementos a valorizar, nomeadamente as espécies de fauna e flora que se estabelecem nas dunas e que
muitas vezes se encontram em risco, devido à falta não só de conhecimento, mas também de cuidados por parte
de uma população “desatenta”.
Quando a duna é “descoberta” está sujeita à movimentação por ação do vento e são os ventos típicos de uma
região e com uma predominância bem definida, que podem iniciar a formação de uma duna. Esses ventos
movimentam areia e com o tempo podem surgir dunas. As dunas formam-se nos locais onde há uma fonte
de cedência de areia, ou seja, onde há disponibilidade para fornecimento de sedimentos arenosos, de grãos
considerados finos.
Este trabalho mostra para dois locais diferentes (praias da Barra e Costa Nova, localizadas na costa litoral
portuguesa, região de Aveiro) a dinâmica que envolve o transporte de areias por ação do vento. Foram
consideradas como condições ideais, para a movimentação de areia, superfícies de areia seca, horizontais, não
obstruídas e livres de vegetação. Estas condições não se verificam na maior parte da costa portuguesa e muito
menos na área em estudo, sendo que o vento de corte necessário para o transporte não é constante, alterandose com a humidade relativa do ar e rugosidade da superfície (interface ar/areia). Neste estudo investiga-se o
perfil vertical do vento a partir da medição da intensidade da velocidade do vento em duas alturas. Foram
avaliados os ventos típicos que suscitam o transporte das areias. As amostras de areia recolhidas e estudadas
registaram a mesma granulometria, quer na fonte de alimentação como nas dunas, o que era esperado dada
a sua proximidade.
Ademais, os dados registados sugerem um modelo que interpreta a dinâmica costeira do transporte de areias
pela acção de ventos típicos, o que contribui para mitigar os riscos que estas zonas correm, em termos de erosão.
Palavras-chave: Riscos, educação, dunas, costa litoral, transporte de areias.
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LEVANTAMENTO DE RISCOS NATURAIS PARA SISTEMAS DE DRENAGEM PERMEADOS POR
CANAIS DERIVADOS MULTIFUNCIONAIS
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RESUMO
Para além dos impactos de grandes obras de transposição e de alterações nos sistemas fluviais, exploradas em
pesquisas e consideradas por legislações, é necessário refletir sobre os impactos causados também pelos pequenos
canais, como os de regadio em Portugal e os multifuncionais, chamados regos d’água, no Brasil. Impactos que
podem refletir sobre a dinâmica hidrogeomorfológica gerando riscos naturais geralmente negligenciados por
pesquisadores e gestores. Assim, este estudo busca levantar possíveis riscos naturais existentes em uma pequena
bacia com estas intervenções.
Aqui é abordada a bacia do alto curso do rio Dourados, município de Patrocínio/MG, no sudeste brasileiro,
com 48 km², localiza-se em região tropical (bioma cerrado) com duas estações (seca e úmida), possui sete canais
fluviais naturais, impactados por onze canais abertos artificiais. Foram realizados 12 campos mensais (out/2015
a set/2016) para obtenção de vazão, turbidez e observação dos impactos existentes. Com uso de micromolinete
foram aferidas as velocidades dos fluxos e definidas as vazões dos cursos naturais bem como os valores desviados
para os canais artificiais. A turbidez foi obtida pela coleta de amostras de água analisadas em turbidímetro
revelando o índice de partículas em suspensão nos trechos avaliados.
Para os 12 cenários, em média, 65% das vazões dos canais naturais foram desviadas para os artificiais, na ausência
de manutenção dos trechos finais destas derivações não ocorrem o retorno das águas concentradas para os canais
naturais. A redução da vazão implica em mudança nos habitats aquáticos, na capacidade de depuração do
curso fluvial, em contextos de contaminação, e no transporte de materiais sedimentares. Sendo extremo o caso
do córrego da Estiva, onde um trecho de seis quilômetros secou, entre agosto e novembro, por inadequações
nos esquemas de derivação de água, comprometendo a comunidade aquática. A turbidez, diferente dos canais
naturais, decaiu em direção ao final dos canais artificiais o que faz notar que estes transferem não apenas água,
mas também sedimentos do fundo de vale para a vertente. O material acumulado foi retirado por esforços de
limpeza que formaram diques marginais junto aos sulcos. Estes diques interrompem a dinâmica de transporte de
água e sedimentos das vertentes causando mudanças em toda dinâmica hidrossedimentar da bacia.
Portanto, as presenças destes canais alteram a dinâmica hidrogeomorfológica oferecendo riscos aos ecossistemas
naturais, como: a mudança das condições dos habitats aquáticos por mudança na vazão e turbidez; supressão
dos habitas em questão pelo fim do escoamento concentrado; alteração das condições para a vegetação ripária;
mudança da dinâmica hidrogeomorfológica das vertentes. Tendo em vista a importância destes canais para as
comunidades humanas ali presentes, é necessário que sejam geridos para evitar os problemas apontados.
Palavras-chave: Canais artificiais, risco naturais, vazão e turbidez, habitat aquático.
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RESUMO
O texto refere-se a resultados parcias de pesquisa de iniciação científica, cujo objetivo principal foi identificar
os tipos de ocorrências e desastres que afetam a população mineira. Pode-se dizer que em contexto histórico
tanto os riscos assim como os desastres vem afetando as mais diversas nações ao redor do mundo. Entretanto,
a diferença dos resultados está em como os governos respondem a esses eventos. O acompanhamento das
condições fisico-naturais é uma medida importante.
Em Minas Gerais, a classificação de riscos utilizada pela Defesa Civil segue a linha de classificação portuguesa,
que se divide em três grupos. O primeiro, corresponde ao risco natural, no qual o fenômeno que produz danos
tem origem de causas naturais; o segundo corresponde aos riscos antrôpicos, cujo fenômeno que produz danos
tem origem a partir da ação e comportamento social e tecnológico da sociedade e o ultimo grupo corresponde
aos riscos mistos, os quais o fenômeno causador de danos tem causas combinadas entre questões naturais e da
intervenção humana no ambiente.
Neste trabalho foram analisados os tipos de riscos presentes na porção norte de Minas Gerais, compreendendo
as mesorregiões: Noroeste, Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Os dados referentes às ocorrências
e decretos de alerta foram coletados junto aos boletins da Defesa Civil mineira, durante o ano de 2015.
Foram levantadas também as condições climáticas e os índices de precitação ao longo do ano. Para levantar
a precipitação acumulada do estado, no referido ano, utilizaram-se dados orbitais do satélite Tropical Rainfall
Measuring Mission (TRMM), que mensuram a chuva na região tropical do globo. Essas informações permitiram
verificar se existe correlação entre os decretos emitidos pelos municípios com os índices de precipitação.
De acordo com a Defesa Civil, os riscos verificados em 2015 são de natureza climática. Em Minas Gerais não
existe a incidencia de outros tipos de riscos como terremotos, vulcanismos, entre outros. Os riscos encontrados
no estado tem relação direta com a precipitação e a eventos como enchentes, chuvas intensas, ou mesmo a
ausência de precipitação, o que causa problemas significaticos de estiagem e seca. Em 2015,os resultados obtidos
para a região analisada mostraram a grande ocorrência de estiagem e de seca. Os decretos de estiagem superaram
o valor de 150 decretos, enquanto os de seca foram 55. Dentre os decretos de situação de emergencia e de
calamidade pública não foi encontrado nenhum evento relacionado ao periodo chuvoso em 2015.
Os resultados obtidos, referentes a precipitação desse mesmo ano, permitiram verificar a baixa precipitação na
porção análisada. Em algumas áreas, o acumulado de chuva foi inferior aos 500mm anuais, o que caracteriza
precipitação relativamente baixa. No total foram 220 múnicipios afetados por eventos de seca e de estiagem,
principalmente se comparado com os índices de precipitação da porção sul do estado, que teve em média mais
de 1000mm de precipitação acumulada anual.
Palavras-chave: Risco natural, seca, estiagem, precipitação.
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ABSTRACT
Flood hazard and flood risk assessment evaluates the potential adverse impacts that floods have on humans and
the environment. The risk and hazard assessment process in general provides a way to develop, organize and
present scientific information so that it is relevant to environmental decisions in the watershed.
The main aim of this paper was evaluate the flood risk using: risk analysis and evaluate the flood hazard areas
using – multicriteria methods. The flood risk and hazard areas in the study area were evaluated in four classes:
acceptable, moderate, undesirable and unacceptable.
The approach described in this paper focuses on flood risk and hazard assessment, which can be used for the
identification of areas where flood risk and hazard is so high that mitigation measures are necessary.
We developed a framework for a GIS-based multicriteria analysis and GIS-based risk analysis, which can be
applied for an integrated assessment and mapping of flood risks and hazards. This approach was applied to a
pilot site, eastern part of Slovakia – Hornad and Bodrog catchment.
Keywords: Flood, damage, risk.
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ABSTRACT
The evolution in the knowledge and study of flood risk seems to have determined some different approaches
in the way to get its solution. Initially, most of the efforts focused on awareness of hazard. This trend was
evident during the first years of the “International Decade for the Reduction of Natural Disasters”. Therefore, it is
not surprising that for most part of the last century the methodological developments aimed on issues related
to the physical factor of risk. Consequently the successive technological innovations in engineering and the
increase of the urbanization of flooded spaces, led to a structural actions proliferation and triggering what is
known as “escalator effect” according to Parker’s article published in 1995. In other words, theoretically, when
an area achieves higher levels of flood safety thanks to structural actions, urban growth in flooded prone areas is
encouraged by a false sense of security of these works. Thereby security influence of these structural measures is
lost and even may trigger to an increase in losses.
The seashore municipalities of the Spanish Mediterranean watershed is a good example of the above. Since
the 1960’s, this study area is one of the main tourist destinations in the world and one of the highest rates of
population, building and economic growth of Spain. Despite this growth have involved a lot of preventive flood
management measures, especially structural measures (dams, water derivations, channeling, etc ...), the area
has registered an increase in the intensity, frequency and economic losses related to floods in recent decades.
According to climatic records, this trend is more related to an exposure multiplication derived from economic
growth than with the increase of extreme rainfall events produced by climate change.
According to the above, the objective of this work is to show if there is a positive correlation at basin and
hydrographic sub-basin level between the number of engineering works against floods and the urban and
urbanisable areas growing rate in flood prone areas.
The sources used for this study are: catalog, classification and georeferencing of structural actions that
were built on the Spanish Mediterranean watershed since the beginning of the 20th century; The municipal
spatial information of land classified as urban or urbanisable contained in the urban planning documents;
the buildings related to real estate in the land registry and, finally, the hydrological modeling of the Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables that allows us to identify the urban exposure to floods (RP 10,
50, 100 and 500).
The first results point to a significant increase in urban and urbanisable land downstream these structural
measures, which suggest the persistence of the “escalator effect”.
Keywords: Structural measures, flood management, land registry, return period, scalator effect.
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RESUMO
A história da ocupação humana, na sua maioria, se desenvolveu em torno de cursos de água formando as
cidades. O processo de ocupação se intensificou muito nos últimos anos, com crescimento rápido, desordenado
e sem armonia com o meio. Assim, em especial, surgiram as grandes cidades susceptíveis e frágeis aos eventos
extremos que geram os desastres, como perdas de vidas, prejuízos econômicos e ambientais. Esse processso foi
mais intenso em países pobres, com grandes desigualdades sociais e baixa capacidade de investimentos, esse é o
caso do Brasil, onde a ausência de planejamento urbano ativo contribuiu para uma ocupação desordenada em
áreas de riscos.
A intensificação da urbanização pode produzir alterações nos sistemas naturais de drenagem das bacias
hidrográficas, com aumento da impermeabilização das superfícies e alterações da hidrodinâmica dos canais de
drenagem, potencializando a formação do escoamento das águas pluviais causando aumento da vazão máxima,
redução do tempo de concentração, antecipando o pico e aumentando o volume do escoamento superficial.
Esses efeitos geraram no Brasil desastres frequentes em diversas cidades, atingindo principalmente a população
mais pobre e menos assistida pelos gestores públicos.
A cidade de Campinas é um exemplo de diversas cidades brasileiras, com crescimento populacional significativo
e rápido nas últimas décadas, passando de 1.000.000 habitantes. Esse crescimento desordenado ocorreu
principalmente em ocupações em áreas de risco.
O trabalho analisou a bacia hidrográfica Alto das Anhumas, em uma região urbana consolidada em dois
momentos 2005 e 2016. Nesse período, esta região, recebeu uma intervenção da prefeitura para aumento de
vazões da macrodrenagem, com objetivo de reduzir a frequência de alagamentos na parte a jusante da bacia.
Entretanto, as análises mostraram que entre os dois momentos não ocorreu uma redução significativa da
frequência dos alagamentos e nem redução dos danos gerados pelas enchentes dos canais de drenagem,
na parte onde ocorreram as alterações estruturais na drenagem. Isto pode ser explicado pela alteração da
ocupação da bacia, onde ocorreu um aumento de moradias multifamiliares e de áreas impermeáveis. Assim,
as obras não atingiram os objetivos desejados, pois não ocorreu uma ação do município restringindo as
atividades e o uso da bacia para reduzir as áreas impermeáveis, o que complementaria as obras de redução da
frequência das enchentes na bacia.
Palavras-chave: Inundação, planejamento urbano, vulnerabilidade a enchentes.
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RESUMO
A liquefação constitui uma das consequências mais destrutivas dos sismos, causando danos em edifícios,
vias de comunicação, redes de saneamento, redes de abastecimento, etc. A ocorrência de liquefação depende
de vários fatores, tais como a intensidade e a duração da ação sísmica, a classificação granulométrica e
compacidade relativa do solo, o grau de saturação e o grau de cimentação dos seus elementos. Os depósitos
naturais de idade recente, como os terrenos aluvionares, são considerados suscetíveis à liquefação, levantando
preocupação caso ocorram em regiões suscetíveis de sofrer sismos. Nestas formações, a suscetibilidade à
liquefação depende, ainda, da conjugação de fatores de natureza geotécnica e sísmica, os quais são somente
apreciáveis após a análise mais pormenorizada das condições locais. No sentido de aclarar as condições
geotécnicas, os métodos de ensaio in situ constituem uma abordagem eficiente, uma vez que existem
correlações empíricas, estabelecidas, entre a ocorrência de liquefação, a severidade sísmica e os resultados
de alguns ensaios (e.g. Standard Penetration Test (SPT), Cone Penetration Test e sísmicos). Neste trabalho
vamos utilizar os ensaios SPT. Uma forma eficaz de analisar os riscos da liquefação, consiste em estimar os
assentamentos por ela induzidos. Recorrendo ao software de análise de liquefação LiqSVs v 1.0, e respeitando
um conjunto de parâmetros genéricos relativos ao sismo (e.g. aceleração máxima dos solos e magnitude do
sismo), foi possível estimar os assentamentos utilizando valores do SPT obtidos em cerca de 60 sondagens
geotécnicas que intercetam as aluviões do rio Lis, na cidade de Leiria.
Para avaliar o potencial de liquefação em locais não amostrados foi utilizada uma técnica de interpolação
geoestatística o Kriging que considera a distância e o grau de variação entre pontos de dados conhecidos para
estimar valores em áreas desconhecidas. Na krigagem, os dados são examinados através do semivariograma
para identificar a sua estrutura espacial. O semivariograma mostra a relação entre a semivariância e a distância
entre todos os pares de localizações de dados disponíveis. É bastante natural que o comportamento de um
conjunto de dados apresente tendências espaciais e varie de forma diferente num sentido em comparação
com outro o que é conhecido como anisotropia. Para considerar a anisotropia na análise, é essencial orientar
a interpolação de krigagem para usar pontos de dados de amostra que refletem com maior precisão o
comportamento das condições do solo. A influência da anisotropia afetará os pontos do semivariograma e o
modelo que será adequado.
Neste estudo foram produzidos mapas de assentamento nas aluviões do rio Lis, na zona urbana de leiria,
demonstrando que apresentam risco de liquefação quando sujeitos à ação de um sismo de magnitude moderada,
entre 6,5 e 7. A elaboração deste tipo de mapas e a integração dos resultados nos planos de ordenamento,
identificando zonas de suscetibilidade à liquefação, pode constituir uma ferramenta útil na mitigação do risco.
Palavras-chave: Liquefação, assentamentos, SPT, geoestatística, krigging.
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ABSTRACT
The research focuses on the study of environmental risks assessment in Libya with results to reduce their
impacts. Environmental risks are consequent on manmade as well as natural hazards.
The present study area - Libya country is prone mostly to extreme climate events such as drought. Drought is
the most complex but least understood of all natural hazards. It is broadly defined as “severe water shortage”.
Drought causes loss of life, human and animal suffering and damage to economy and environment. Risk of
drought was selected as real natural danger in condition of Libya country. The importance of understanding this
subject is useful mainly for decision-makers.
The concept of risk combines an understanding of the likelihood of a hazardous event occurring with an
assessment of its impact. Risk in this view is the product of the likelihood of a hazard occurring and the
adverse consequences / impacts from the event. The level of risk depends upon nature of the hazard; exposure
to stressors; vulnerability (environmental impacts) of the elements which are affected and economic value of
those elements.
We assessed the drought risk in Libya as undesirable. We tried to highlight it to concern itself with policy makers
and planners, especially in the field of urban planning and civil engineering.
Keywords: Environmental risks, Libya, drought.
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RESUMO
Os movimentos de massa são processos naturais responsáveis por milhares de mortes em todo o mundo
anualmente. A carta de suscetibilidade a escorregamento é uma importante ferramenta no estudo de
identificação de áreas propensas ao desenvolvimento desse fenômeno e no planejamento territorial, a fim de se
evitar as consequências socioeconômicas relacionadas aos deslizamentos. Atualmente, o Serviço Geológico do
Brasil (SGB) é responsável por realizar o mapeamento sistemático desse tema no país. O objetivo desse artigo é
avaliar a qualidade do mapa de suscetibilidade a movimentos de massa do município de Quatis, localizado no
estado do Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil.
Para tanto, aplicaram-se métodos estatísticos de validação que fornecem informações sobre o grau de adequação
e a capacidade preditiva dos modelos, respectivamente denominados de Curva de Sucesso e Curva de Predição.
A fim de comparar esses resultados, outro modelo de suscetibilidade foi elaborado com o emprego dos
mesmos parâmetros utilizados pelo SGB – declividade, curvatura e densidade de lineamentos – com a adição
de dois parâmetros – unidade de relevo e orientação das vertentes, sendo que o índice de suscetibilidade a
escorregamento foi calculado pelo método do Valor Informativo. Esses cinco parâmetros foram avaliados por
técnicas de análise de sensibilidade - Área Abaixo da Curva, Accountability e Reliability – com o intuito de definir
a relevância de cada fator no desencadeamento dos deslizamentos da área de estudo. Outra diferença no processo
de elaboração dos modelos é o modo de obtenção dos índices de suscetibilidade para cada unidade de terreno.
O modelo da SGB considera valores fornecidos pelo estudo de uma área piloto, com características geológicas
e geomorfológicas semelhantes à da área de interesse. Já o segundo modelo foi elaborado com o inventário de
cicatrizes de escorregamentos levantados na própria área de interesse. Esse levantamento contém a localização
e delimitação de 446 feições de deslizamentos, identificadas e/ou validadas por interpretação de imagens aéreas
e pela vistoria de campo.
A análise de sensibilidade mostrou que a declividade, unidade de relevo e curvatura são os fatores mais
relevantes no processo de escorregamentos na área de estudo. A densidade de lineamentos apresenta pouca
representatividade, sendo que a integração desse parâmetro no modelo fornece uma resposta ligeiramente pior,
no que se refere à exatidão e capacidade preditiva, em comparação com os modelos produzidos com os demais
parâmetros. Visualmente, os mapas mostram divergências significativas na classificação do grau suscetibilidade
em duas áreas: na porção noroeste, dominada por relevo serrano, e na região central composta por sedimentos
quaternários. Apesar das diferenças nos procedimentos de elaboração e da discrepância visual na classificação,
os dois modelos mostram resultados de qualidade similares, sendo ambos considerados bons modelos de
suscetibilidade a deslizamentos.
Palavras-chave: Suscetibilidade, deslizamento, valor informativo, curva de sucesso, curva de predição.
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RESUMO
Os movimentos de massa são processos naturais de dinâmica de vertente de encosta, sendo um dos principais
responsáveis pela evolução geomorfológica em regiões serranas. No Brasil, são mais frequentes nas regiões
serranas do Sul e Sudeste do país, em clima tropical húmido.
Em 1967, no munícipio de Caraguatatuba (SP) ocorreu um evento histórico de movimentos de massa. O alto
índice pluviométrico acumulado nos anos de 1966/67, e as precipitações concentradas nos dias 17 e 18 de março
de 1967, que alcançaram valores de 260 mm e 324,8 mm, respectivamente, potenciaram escorregamentos
generalizados que atingiram os leitos das drenagens, dando origem a um dos maiores eventos de escorregamentos
de massa registados no Brasil.
A Serra do Mar é um complexo geomorfólogico localizado na costa leste do Brasil, desde o estado de Santa
Catarina até o Rio de Janeiro. A área de estudo está inserada nas subunidades da Serrania Costeira e Baixada
Litorânea. A Serrania Costeira apresenta feições como escarpas, espigões, serras alongadas, morros paralelos e
isolados. A Baixada Litorânea é representada por relevo baixo com altitudes inferiores a 70 metros, apresentando
elevações que separam planícies e enseadas.
Devido ao exacerbado crescimento urbano do município de Caraguatatuba – SP nas últimas décadas, e face ao
enquadramento geomorfológico da região em que se insere, a área urbana avançou e penetrou nas vertentes
declivosas da Serra do Mar, apesar de se reconhecer que a ocupação em áreas íngremes pode gerar impactos
sociais, econômicos, ambientais e vítimas fatais.
Esse trabalho comparou as cicatrizes de escorregamentos do evento ocorrido em 1967 e cicatrizes extraídas das
imagens áreas disponibilizadas pela Emplasa (2011), assim foram observadas as áreas em que os escorregamentos
são recorrentes. Essas áreas foram, por sua vez, analisadas com vista a determinar a sua declividade, litologia,
relevo, uso e ocupação do solo, sendo estes parâmetros essenciais ao estudo desenvolvido, assim como o índice
pluviométrico. Após essa análise, três bacias foram avaliadas como críticas, face à sua elevada susceptibilidade,
nomeadamente a bacia do Rio Santo Antônio, Pau d’alho e Canivetal.
Palavras-chave: Escorregamentos, Serra do Mar, suscetibilidade, uso e ocupação da terra.
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RESUMO
A área de estudo do presente trabalho localiza-se no compartimento geomorfológico da Serra do Mar, no
município de Caraguatatuba, litoral norte do Estado de São Paulo (Brasil), sendo caracterizada por escarpas e
desníveis elevados com espigões digitados e morros/colinas erodidas e dissecadas.
O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise integrada de atributos da geomorfologia, geologia estrutural
e perfis de alteração do solo com o mapeamento de cicatrizes de escorregamentos, de modo a identificar
características que podem controlar e/ou influenciar a ocorrência destes processos, bem como identificar a
suscetibilidade de ocorrência e sua distribuição na área de estudo.
Os resultados foram obtidos pela aplicação de métodos clássicos de avaliação da dinâmica da paisagem com o uso
de fotografias aéreas, mapas topográficos, hipsométricos, geológicos, estruturais, cicatrizes de escorregamento,
juntamente com descrições e análises de campo, incluindo medições das atitudes de estruturas tectônicas,
levantamento e descrição da dinâmica da cobertura pedológica na escala da topossequência.
Pelos resultados obtidos verifica-se que: (i) as cicatrizes de escorregamentos se concentram em regiões com
alto grau de fraturamento, em locais onde drenagens e vales são encaixados em lineamentos estruturais; (ii)
geomorfologicamente, as cicatrizes de escorregamentos concentram-se em classes de declividade entre 20º
a 35º, formadas por encostas escarpadas com ou sem afloramento rochoso, cristas e topos angulosos, em
encostas retilíneas e secundariamente côncavas; (iii) as cicatrizes de escorregamentos são mais frequentemente
encontradas em encostas de direção NE-SW, com mergulho para NW ou SE, concordando com a atitude das
foliações. As características dos perfis de alteração parecem influenciar os escorregamentos por apresentarem,
segundo a geomorfologia e características das encostas: (i) solos relativamente jovens, rasos, com saprolito fino
a grosso com espessuras maiores que 10 m, preservando as estruturas tectônicas (estruturas reliquiares), com
constituição micácea, em escarpas e encostas retilíneas, com declividades e amplitudes elevadas (> 300 m)
com forte influência de lineamentos estruturais; (ii) solo profundo, argiloso e sem preservação das estruturas
da rocha, observadas em morros e colinas amplas, com encostas convexas, com baixa amplitude (< 150 m) e
declividade associada.
Palavras-chave: Escorregamentos, Serra do Mar, Regolito tropical; estruturas reliquiares.
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ABSTRACT
This paper has as main objectives the complex analysis of road infrastructure and the network of tourist trails in
the Făgăras Mountains in relation with the geomorphological hazards .
The Făgăraş Mountains are situated in the Central-Eastern part of the Southern Carpathians, a group of the
Romanian Carpathians. The central part of the massif crosses the parallel of 45º40´northern latitude and
the meridian of 24 º30´eastern longitude. It unfolds between the Olt Valley in the west and the Tămaşu
saddle in the east, on approximately 70 km length and it dominates the neighbouring regions by differences
of level of 400-1000 m, along some neat contacts. They impose by a narrow ridge (the higher Carpathian
alpine ridge), corresponding to great height, as the 6 pyramidal peaks with height over 2500 m (Moldoveanu2544m, Negoiu – 2535m, Viştea Mare- 2547m, Călţun- 2522m, Vânătoarea lui Buteanu- 2507m,
Dara- 2500m) and other 33 peaks that maintain at a height above 2400 m. The main ridge is not fragmented
by any transversal valley.
The work methodology: getting to know the trigger mechanisms of the geomorphological processes and
their relationship with the specific morphodynamic factors (slope gradient, snow, rock, tectonics, geological
structure, slope aspect, land use, vegetation); monitoring these processes, observing their frequency
and typology; investigating the dynamics of the processes through field trips in the marked areas and
measurements; assessing the impact of the current geomorphological processes on the specific improvements
(national, county and forest roads, trails, ski tracks, power lines); developing maps of the location of the
present geomorphological processes affecting the infrastructure in the mountain realm, of scales 1:25000,
1:10000 and 1:4000, according to the (adapted) model of the similar papers existing in the alpine countries;
preparing detailed digital maps of the geomorphological hazards based on the existing geographical
information collected from various sources: mappings in the field, expeditionary observations, topographic
maps and plans, aerial photographs and satellite imagery;
In the study area, the number of present geomorphological processes affecting the infrastructure is very different
(torrentiality, rock fall, rill erosion, avalanches, lanslides, solifluctions, compactions, weathering). Sometimes,
they are responsible for the obstruction of the Trans-Carpathian road (national) and county roads. At the same
time, these processes may break the cable transport facilities (cable cabins) and may degrade the tourist trails
(the ridge trail between Negoiu and Moldoveanu, the route between the Piscul Negru and Caltun-Nagoiu) and
may affect chalet and sheepfolds, and sometimes are even responsible for human casualties (many tourists have
fallen victims to the avalanches, rock falls).
Keywords: Geomorphological processes, infrastructure, Făgăraș Mountains, Romania.
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RESUMO
Estudos que avaliam a distribuição de elementos químicos no ambiente são de grande relevância, dado a
correlação entre padrões anormais e efeitos à saúde coletiva.
No Paraná, Brasil, diferentes pesquisas propiciaram um mapeamento geoquímico multielementar nos
hidrossistemas do estado. Dentre outros resultados, assinalou que o Flúor, em algumas áreas da porção Nordeste
do Paraná, ocorre acima do Valor Máximo Permitido – VMP, definido em lei como 1,5 mg/L, em tipica área
de anomalia positiva. Ademais, estudos epidemiológicos locais assinalaram a ocorrência de fluorose dentária,
patologia associada ao consumo de flúor.
Visando identificar com maior precisão a extensão espacial desta anomalia, e avançar na avaliação dos impactos e
riscos à saúde local, foram coletadas 211 amostras de água superficial, “in natura”, em cinco bacias hidrográficas
usadas como mananciais de abastecimento público: Rio das Cinzas, Itararé, Tibagi, Paranapanema I e II.
Análises químicas destas amostras foram realizadas aplicando-se a técnica da Potenciometria direta. Cartas
hidrogeoquímicas foram confeccionadas por meio da utilização do ArcGis 9.0, objetivando demarcar e
estabelecer o Valor Máximo de Referência (VMR) de flúor do contexto investigado, considerando-se os efeitos
sobre a saúde bucal. De acordo com os cálculos que se utilizam das temperauturas médias regionais, orientados
pelo Ministério da Saúde, os teores de 0,6 mg/L são considerados ideais, não devendo ultrapassar 0,8 mg/L.
A análise dos mapas hidrogeoquímicos permitiram assinalar concentrações de flúor acima do VMR em três
amostras. Todas situadas localmente em cursos d’água da bacia hidrográfica do Rio das Cinzas, indicando
respectivamente como áreas de risco à saúde coletiva os municípios de Santo Antônio da Platina, no qual se
obteve teores de 1,10 e 1,19 mg/L e Ribeirão do Pinhal com 1,15 mg/L.
Ao contrário dos padrões hidrogeoquímicos anteriores, as anomalias identificadas são puntuais, destoando da
configuração local. Consultas realizadas com dentistas e odontopediatras nos municípios de Santo Antônio
da Platina e Ribeirão do Pinhal não propiciaram uma destacada correlação positiva, mas possibilitaram a
articulação de hipóteses. Contudo, restou nítida a geração de um “cinturão” alinhavado pela sequência de picos
das anomalias de flúor, que coincidem com as bordas de ocorrência das rochas vulcânicas da Formação Serra
Geral em relevo escarpado, as quais por sua vez alojam no sub-solo o Aquífero Serra Geral. Adicionalmente,
se observa uma correlação entre casos de neoplasias ósseas e distribuição espacial do cinturão de anomalias de
flúor, cujo espaço geográfico se traduz em importante área de risco a saúde da população da Bacia Hidrográfica
do Rio Cinzas.
Palavras-chave: Anomalia, flúor, bacias hidrográficas, riscos, saúde coletiva.
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RESUMO
O ambiente praial é um sistema em equilíbrio dinâmico cujo dinamismo é representado por fases de erosão e
deposição, controladas por diversos agentes. Os processos que incidem sobre este ambiente ganham a denotação
de perigosos quando da possibilidade de geração de danos, quase sempre existentes, tendo em vista a tendência
ao elevado grau de antropização dos espaços costeiros. Para o caso do sistema praial, os eventos perigosos estão
associados basicamente às ondas, aos ventos, às inundações e à erosão. Dentre estes destaca-se a erosão costeira,
resultante das modificações naturais do balanço sedimentar das praias. Em um sentido mais amplo a erosão
costeira é considerada um risco natural, salvo quando a ação antrópica atua como indutor desse processo por
conta de determinadas alterações na linha de costa.
Inserido nesse contexto destaca-se o município de Aracaju, localizado no litoral central do estado de Sergipe/
Brasil, que nas últimos décadas vem sofrendo com eventos erosivos recorrentes, com destaque para a margem
direita da desembocadura do rio Sergipe.
Esta porção da costa aracajuana, primeira porção da frente litorânea do munícipio a ser efetivamente ocupada
no pós-década de 1960, passou por episódios erosivos severos que resultaram em recuos de até 400 m entre
as décadas de 1960 e 1980. Ao tempo que este setor era erodido, os sedimentos eram carreados para as praias
localizadas mais ao sul, com destaque para praia de Atalaia, ocasionando progradação de até 300 m no mesmo
período. Em razão do risco iminente de destruição das ocupações adjacentes ao setor em erosão, foram
construídos na década de 1990 molhes de contenção recobrindo cerca de 3 km da margem da desembocadura.
A implantação destas estruturas alterou consideravelmente a dinâmica natural da movimentação da linha de
costa e induziu a ocorrência de processos erosivos nas praias contíguas à área protegida pelos molhes.
O resultado desta interferência foi detectada poucos anos depois, dado que entre os anos de 2003 e 2008 a praia
da Atalaia, que sempre se caracterizou pela tendência à progradação, passou a ser afetada pelo recuo da linha de
costa. Esta conjuntura foi originada pela redução de sedimentos provindos das margens da desembocadura que
passaram a ficar retidos nos molhes de contenção, não mais carreados para as praias. A decorrência foi o recuo
da linha de costa em até 100m, a qual culminou na destruição parcial de bares, restaurantes e estruturas de lazer.
Destarte, da contínua intervenção antrópica em um ambiente extremamente dinâmico, sobreveio a alteração do
balanço sedimentar e consequente processo erosivo. O que se observa para a área investigada é a inexistência de
uma politica voltada à gestão dos riscos associados ao sistema costeiro, haja vista que as obras que intentavam
conter a erosão, acabaram por desencadear este evento em outros setores, (mais especificamente ao sul – praia da
Atalaia) em razão da ausência de conhecimento acerca dos processo costeiros e de suas prováveis consequências.
Palavras-chave: Riscos costeiros, intervenção antrópica, linha de costa, transporte de sedimentos.
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RESUMO
As sociedades contemporâneas dependem criticamente de uma rede complexa de plataformas tecnológicas
espaciais e terrestres, de reconhecida vulnerabilidade aos impactos da actividade solar e da sua interação
com o campo magnético terrestre. Os eventos solares mais energéticos, como as explosões de luz branca e as
ejeções de massa coronal, podem alterar drasticamente o nível de radiação eletromagnética e corpuscular do
espaço interplanetário, com consequente perturbação dos estados de equilíbrio da magnetosfera, ionosfera
e termosfera terrestres. As explosões mais intensas são normalmente acompanhadas de fluxos relativísticos
de partículas (essencialmente protões) que podem atingir a Terra em menos de uma hora, constituindo
um elevado risco de radiação para os astronautas e ocupantes de aeronaves em rotas polares. O cenário de
risco complica-se quando as explosões solares são acompanhadas por ejeções coronais (nuvens de plasma
magnetizado) de excecional velocidade (~3000 km/s), que podem chocar com a magnetosfera terrestre em
menos de 24h, produzindo violentas tempestades geomagnéticas que rompem o funcionamento dos sistemas
de navegação, comunicações e redes de energia. O estudo do “estado do tempo” e dos seus efeitos, assim
descrito, diz respeito à meteorologia espacial.
Coincidindo com o início da era espacial, o termo “meteorologia espacial” (space weather) foi usado pela primeira
vez em 1957, tendo o seu uso vindo a crescer exponencialmente desde a década de 1990. Este crescimento
não terá sido alheio à grande tempestade geomagnética de 13 março de 1989, que causou o colapso da rede
elétrica do Quebeque (Canadá) em menos de um minuto, à medida que os relés de proteção disparavam em
cascata. A tempestade foi acompanhada por brilhantes auroras que “escondiam” correntes geomagneticamente
induzidas que deixaram a província canadiana submersa na escuridão por mais de nove horas. Recentemente,
a lendária agência de seguros Lloyd’s estimou os riscos associados à provável ocorrência de um evento de
intensidade semelhante ao da tempestade de Carrington de 1859, observando que deixaria cerca de 30 milhões
de americanos sem energia por um período mínimo de duas semanas, e um custo económico que ascenderia a
mais de 600 mil milhões de dólares.
Mesmo as regiões de baixa latitude magnética não estão completamente livres dos riscos associados às tempestades
solares, e este reconhecimento tem levado as instituições governamentais e científicas de vários países a investir
em programas de vigilância, investigação e previsão de fenómenos extremos da meteorologia espacial. Em
Portugal, parte deste esforço tem sido realizado no Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade
de Coimbra (CITEUC), tendo por base os dados solares e geomagnéticos do respetivo Observatório Geofísico
e Astronómico (OGAUC).
Palavras-chave: Meteorologia espacial, tempestades geomagnéticas, riscos naturais.
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RESUMO
A falta de planejamento condizente com a dinâmica do ambiente físico tem acarretado sérios danos
socioeconômico e ambiental, principalmente nos centros urbanos. No Brasil, os riscos advindos dos processos
climáticos são observados pela queda da qualidade do ar, enchentes, deslizamentos, inundações e por longos
períodos de estiagem. Em especial a cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, situada no centro do país,
apresenta características climática marcada por forte sazonalidade. O longo período de estiagem associado a
elevadas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, devem ser considerados no processo de urbanização e
das atividades desenvolvidas ao ar livre. Durante a estação seca, que ocorre no inverno e início da primavera
(hemisfério setentrional), a temperatura do ar pode atingir até 41°C e a umidade relativa do ar 8%.
A partir de dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meterorologia (INMET) foi realizado teste de
tendência para série temporal (48 anos), a partir do método não-paramétrico de Mann-Kendall, com o objetivo
de analisar as tendências da temperatura máxima e mínima do ar e da umidade relativa do ar. A partir de
informações coletadas em campo, foram obtidas medidas de temperatura e umidade relativa do ar, por meio de
Thermohigrometros analógicos, ao longo do ano em feiras livres da cidade de Goiânia, com o objetivo de obter
o Índice de Conforto Térmico (ICT).
Observou-se tendência positiva para as médias das temperaturas máximas e mínimas em detrimento do
decrescimento da umidade relativa do ar, como consequência do processo de crescimento da cidade, o que
implica em considerar o aumento e acúmulo de energia à troposfera, refletindo em variações positivas dos
valores da temperatura do ar. O aumento das temperaturas médias máximas ocorreu em torno de 2°C e para a
temperatura média mínima, entre 2 e 2,4°C. As elevações mais significativas foram observadas para a primavera,
o outono e o inverno, o que implica em registros com menores amplitudes térmicas e as temperaturas tendem a
se manter mais elevadas por mais tempo ao longo do dia. Esse aspecto é acentuado no final do inverno e durante
a primavera e, a queda da temperatura depende do retorno das chuvas, na primavera. A umidade relativa do
ar indicou tendência negativa, em média de 6,9%. O acréscimo da temperatura associada à queda da umidade
relativa do ar e aos fatores de natureza socioeconômicos potencializam os problemas de saúde, devido à queda
da qualidade do ar. Observou-se que a qualidade do ambiente das feiras livres da cidade é comprometida, pois
ao longo do ano, a partir das 9h da manhã o ambiente se torna propenso ao estresse ao calor, sendo mais crítico
entre 13h e 15h. Durante o mês de outubro, mediante retardo das chuvas, a situação da qualidade do ar nesses
ambientes se agrava, pois a temperatura atinge 40°C e a umidade relativa do ar, nos momentos mais críticos,
em torno de 10%.
Palavras-chave: Tendência climática, riscos, índice de conforto térmico, feiras livres.
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RESUMO
Esta pesquisa analisa os riscos ambientais decorrentes da exploração mineral no Maciço do Espinhaço-BA, e da
exploração do minério de ferro na Mina Pedra de Ferro localizada no município de Caetité-BA. Analisa também
as alterações socioambientais decorrentes da implantação da mina.
Foram analisados os aspectos físicos e socioeconômicos da área foi feito um levantamento de informações sobre
as famílias e moradores direta e indiretamente afetados pelo empreendimento mina, bem como as comunidades
envolvidas e as atividades de uso dos bens naturais tais como o uso dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, assim como, a disponibilidade hídrica da área de estudo.
A pesquisa teve como base, uma investigação sistematizada dos principais danos ambientais, por meio de visitas
técnicas nos diversos pontos de exploração do minério de ferro, seguida por um mapeamento sistemático com
a utilização de imagens de satélite para diagnosticar as áreas degradadas pela mineração bem como a realização
de entrevistas junto aos moradores e junto aos órgãos ambientais para detectar os problemas advindos da
implantação da mina e dos processos decorrentes da prospecção do minério de ferro. Sendo assim, os resultados
mostram que são muitas as alterações socioespaciais na extensão da Mina Pedra de Ferro, principalmente,
quanto à disponibilidade de águas nas nascentes dos córregos e riachos que compõe as bacias e microbacias do
entorno da área de estudo.
O território e toda a população que margeia a área da exploração mineral sofreram transformações que
modificaram a paisagem e o cotidiano das pessoas que nele habitam, mesmo sendo uma atividade que está na
fase inicial já provocou a alteração da disponibilidade de recursos hídricos aos habitantes da área, modificou
a paisagem natural local e regional, e interfere no cotidiano das famílias do entorno do empreendimento.
Nesse contexto, a pesquisa procura apresentar os riscos ambientais decorrentes da exploração mineral e
as transformações ocorridas na paisagem e no território, avaliar as interferências da mineração na vida das
populações que residem próximas a mina e as alterações socioespaciais decorrentes da atividade mineradora bem
como as alterações dos espaços de vivências dos moradores, e os danos ambientais promovidos pela exploração
do minério de ferro.
Palavras-chave: Risco ambiental, danos ambientais, mineração de ferro.
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MAPPING FOREST FIRE RISK IN ROMANIA AT REGIONAL AND LOCAL SCALES.
A CASE STUDY
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ABSTRACT
Wildfire is a new and an emerging natural hazard in Romania. Forest fires are recorded as a distinct event
after the year 2000, by the National Inspectorate for Emergency Situations (IGSU), because of its increasing
recurrence in the climate change context. The SIAFIM project (2012-2015) financed by the European Space
Agency and the Romanian Space Agency (http://www.intergraph.ro/siafim/index.htm), produced the first
forest fires susceptibility map for the entire Romanian territory at 100 m pixel size, with the help of a special
GIS analysis. This map coverage was validated with the help of the IGSU records from all over the country
and by integrating high resolution satellite imagery at local scale (Pleiades ortho imagery from August 2013).
One of the objectives of our paper is to search for a solution for forest fire hazard and risk mapping, as a continuity
of our previous approaches. In this respect we tested the method at regional scale (groups of administrative units
- NUTS 5) and to local scale. A case study from one of the most affected area with protected forest stands (Pinus
nigra ssp banatica) and a mountain resort (Băile Herculane, Southern Carpathians, Cerna Valley) was used as a
test area for model development and mapping (1: 20000).
The main issue was to map the temporal dimension of forest fire hazard, as a recurrence of fire events in time
and in relationship with the distance from the built-up areas. In Romania, the anthropogenic factor - the
agricultural activities - is the main ignition factor of the forest fires. IGSU statistics show a total number of
2512 events (between 2000-2014), but only 15 of them had natural origin. Risk was estimated with the help
of a dedicated GIS analysis, as a product of forest fire susceptibility, temporal recurrence and forested area value
(economical and ecological values).
The paper proposes a forest fire risk map as a tool to be used by forest managers, by emergency services as well
as by environmental planners and regional developers.
Keywords: Forest fire, hazard, risk, GIS, mapping.
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ABSTRACT
The growing impact of wildfires in Greece has stimulated research on new mitigation strategies to improve the
resiliency of both natural and human systems. Catastrophic wildfires are increasingly overwhelming government
capacities for fire suppression, and resulting wildfire losses suggest that existing risk governance policies may be
inadequate. Large wildfires create a complex risk management problem, since fire behavior and containment
success is influenced by large-scale landscape patterns of fuel loadings in terms of amount and arrangement.
These patterns result from the collective land management behavior of the many landowners and respective land
parcels, thus complicating a coordinated risk management approach to large fire risk.
In this research, we advance methods to understand the spatial scale of wildfire risk and exposure to communities
and cultural monuments in northern Greece (Chalkidiki). We use new concepts and tools to decipher how the
spatial diversity of ecological/fuel conditions and management direction in and around private and public
tracts of land contribute to risk. Cross-boundary fire transmission within and among land tenure systems was
estimated by wildfire simulation. Communities’ exposure (housing units affected and area burned) was also
estimated, while firesheds around communities were mapped.
We found that simulated fires ignited in protected, agricultural, unmanaged lands and community wildland
urban interface (WUI) caused the highest housing units’ exposure per event. Most outgoing fire was observed
for chaparral, olive tree plantations, reforestations, unmanaged forests and permanent crops. Exposed
communities are located close to the coastline and have extensive WUI formed by the tourist industry and
summer housing development. Simulations revealed that most monuments have low exposure, but increased
potential to experience fires with moderate to high intensity.
These findings suggest that there are opportunities to reduce wildfire risk and cross boundary transmission with
fuel treatments on unmanaged lands. The large portion of transmitted fires from agricultural lands highlights
the need to increase the adaptive capacity of adjacent communities. Finally, risk reduction treatments should
be extended to protected lands such as scenic areas, reforestations and monuments. The proposed analytical
framework can be used to map wildfire risk in fragmented landscapes and inform policies and practices aimed
at large fire mitigation.
Keywords: Fire Behavior Simulations, Minimum Travel Time (MTT), transmission networks, communities’
exposure, firesheds.
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ABSTRACT
The goal of this study was to develop a system to monitor and alert soil moisture conditions applied to
agriculture (SIMAGRI) for the Brazilian territory, using a water balance model.
The methodology integrates radar rainfall information, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and
Palmer Drought Severity Index (PDSI). To calculate the water balance, daily rainfall data were extracted from
rainfall radar data of the National Centre for Monitoring and Early Warning of Natural Disasters - CEMADEN.
The potential evapotranspiration was estimated by Penman-Monteith and transformed into actual
evapotranspiration, according to the methodology of the crop coefficient (Kc), proposed in the FAO-56
(Food and Agriculture Organization of the United Nations – number 56) report, and transformed into actual
evapotranspiration from Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) data.
The soil water storage was obtained from the estimated field capacity and wilting point using pedo-transfer
function (PTF). These functions allow the estimation of hydraulic properties from basic soil data, such as the
percentage of sand, silt, clay and organic matter, carbon content and specific mass. In order to check the soil
moisture content (wet/dry), the PDSI was calculated from the soil water storage data.
For the analysis of this study, the period applied was November 2015 until February 2016 at the Minas Gerais
region. The results showed excess water in the soil for the areas of greater precipitation rates, obtaining PDSI
values classified as moderately to severely humid (month with floods register at Lagoa Formosa/MG).
Thus, we concluded that the SIMAGRI can monitor and issue warnings in case of dry and/ or flooding in
different agricultural regions. This new system also allows help to overcome problems caused by extreme
weather events.
Keywords: Soil moisture, monitoring and early warning, radar, NDVI, Brazil.
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RESUMO
O desenvolvimento deste trabalho tem como objetivo analisar a evolução temporal de episódios extremos de precipitação
e identificar variações atmosféricas significantes e associações com a crise hídrica vivenciada atualmente no semiárido
brasileiro. As análises foram feitas com base em séries de dados pluviométricos da estação climatológica de Bebedouro PE,
cedidos pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) coletados entre os anos de 1975 a 2014. Os índices
SPI (“Standardized Precipitation Index”) e RAI (Rainfall Anomaly Index), calculados nas escalas mensais e anuais, foram
utilizados na identificação de períodos críticos do ponto de vista climatológico e hidrológico.
Na avaliação da frequência de episódios extremos, o período de 2011 a 2014 destacou-se claramente por
constituir anos consecutivos de estiagem severa na região de estudo. Particularmente, o ano de 2012 apresentou
valores de anomalias negativas significativas detectadas simultaneamente com a aplicação dos índices RAI e SPI.
Este ano se distingue por representar o início de uma das maiores secas registradas na região Nordeste do Brasil
e que se estende até os dias atuais. Verificou-se que apesar da influência do fenômeno La Niña no início do
período, o Oceano Pacífico apresentava condições neutras de temperatura.
A última grande seca registrada na região foi no período de 1979-1983. Ao contrário, o ano de 1985 caracterizouse como extremamente úmido. Chuvas intensas e inundações foram registradas em várias localidades situadas no
semiárido da bacia hidrográfica do rio São Francisco.
Esta região se destaca por representar um dos mais importantes polos de produção e exportação de frutas (polo
agroindustrial) no cenário nacional. Os danos foram severos principalmente no setor do agronegócio. Chuvas
provenientes de sistemas convectivos organizados causaram alagamentos e prejuízos à economia regional.
A alta correlação verificada entre os valores dos índices RAI e SPI na escala anual validam a técnica como
ferramenta importante no gerenciamento de recursos hídricos em situações críticas. Na escala mensal (RAI-1 e
SPI-1), a comparação dos índices mostrou uma correlação um pouco menor, porém, bastante significativa para
a série analisada. O comportamento dos índices na escala mensal também foi observado separadamente para os
anos de 1985 e 2012. Nos meses que compreendem o período chuvoso na estação de Bebedouro, os resultados
mostraram consistência e apresentaram comportamento satisfatório em situações distintas. A correlação diminui
em relação aos meses do período seco. O uso do SPI e RAI permitiu detectar de forma eficiente a intensidade,
duração e extensão de severas ao longo dos anos.
Palavras-chave: Eventos extremos, semiárido brasileiro, índices de precipitação, sistemas convectivos organizados.
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RESUMO
Os processos erosivos consistem na desagregação, transporte e deposição de partículas do solo, subsolo e rocha
em virtude da atuação de agentes como água, vento e geleiras. Estes afetam tanto áreas rurais como urbanas.
Em Goiânia, capital do Estado de Goiás - Brasil estima-se que existam mais de 120 processos erosivos instalados
em área urbana.
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o processo erosivo pluvial denominado “Fonte Nova”, que recebeu
este nome por estar localizada no bairro Fonte Nova na região metropolitana de Goiânia – GO, e apontar os
impactos e riscos envolvidos, assim como propor medidas mitigadoras. A erosão Fonte Nova corresponde a
uma voçoroca, que é caracterizada por incisões profundas que atingem o nível freático e demostram o processo
erosivo em subsuperfície com a presença de piping por exemplo.
Para tanto realizou-se levantamentos bibliográficos a respeito da temática abordada, elaborou-se produtos
cartográficos e foram realizados trabalhos de campo ao local.
Em 2009 com a pavimentação do bairro, o córrego Fonte Nova foi parcialmente aterrado e canalizado, passando
assim a receber todo o escoamento superficial do seu entorno. Porém, como o volume de água era muito
elevado, a rede de escoamento superficial apresentou-se insuficiente e a capacidade de suporte do canal foi
excedida, o que deu origem a uma voçoroca que chegou a atingir 1,5 Km de extensão.
O fator agravante desse processo foi a quantidade de água que chegava das galerias pluviais sem nenhuma
estrutura para diminuir o impacto do escoamento superficial no solo, que apresenta textura arenoso e de fácil
remoção. Essa erosão gerou impactos locais como a desvalorização do terreno, visto que não se tratava de uma
área pública, mas sim de uma propriedade privada cujo intuito de utilização era o loteamento; formação de áreas
de risco; remoção de pessoas do entorno; perda de patrimônio público (como postes e arruamentos); danos ao
patrimônio privado (perda de cercas, etc.), a saúde pública, entre outros.
É possível perceber que as problemáticas que envolvem processos erosivos têm início com a falta de
planejamento, estando intimamente ligadas a questões sociais, uma vez que a ocupação urbana alterou o meio
físico, principalmente no que diz respeito à impermeabilização do solo, que é um agravante para tais processos.
As medidas de recuperação de processos erosivos são um desafio tanto para o poder público quanto para o
privado, considerando que tais medidas são na maioria das vezes onerosas, e a estabilização do processo erosivo
é necessária para readequação de vazio urbano e mitigação de impactos correlacionados a erosão.
Palavras-chave: Fragilidades ambientais, suscetibilidade à erosão, planejamento urbano.
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RESUMO
Os bombeiros e demais profissionais ligados às operações de socorro e emergência médica estão intrinsecamente
e inevitavelmente expostos a situações indutoras de stress e potenciadoras no desenvolvimento de psicopatologia
em teatro de operações complexos. Existe um elevado grau de incerteza e pressão, longos períodos no terreno e
repercussões negativas perante eventuais erros.
A regulação emocional surge como motivo de investigação eminente na medida em que nos permite aferir
fatores de proteção e de risco nalgumas perturbações psicológicas, designadamente, depressão, ansiedade e stress,
bem como stress pós traumático, com implicações sérias a nível da saúde mental. A fadiga pode surgir pela
excessiva e continua preocupação com os outros, conduzindo, a longo prazo, a maior desgaste emocional e
psicopatologia.
Este estudo tem como objetivos identificar os níveis de fadiga de compaixão, stress e burnout em bombeiros.
Os dados foram recolhidos entre Setembro e Novembro de 2016, após autorização das respetivas
corporações, junto de 190 bombeiros voluntários ou assalariados dos distritos de Aveiro e Alentejo, usando
um questionário sociodemográfico, a escala de satisfação e fadiga de compaixão ProQOL 5 e a Escala de
Ansiedade, Depressão e Stress.
As idades dos inquiridos variaram de 18 a 62 anos, sendo 79% do sexo masculino, 49% casados e, no que se
refere à escolaridade, 42% possuíam até ao 9º ano, e 46% possuíam o ensino secundário (apenas 12% tinham
licenciatura ou habilitações superiores a esta). A média de anos como bombeiro foi de 14 anos e prestavam cerca
de 128 horas mensais de serviço (variando entre 4h e 358h).
Os resultados revelaram baixos níveis de stress, ansiedade e depressão (médias entre 0,36 para a depressão e 0,65
para o stress numa escala de 0 a 3). Apesar da satisfação por compaixão ser elevada (média de 4,05 numa escala de
1 a 5), o stress traumático secundário e o burnout apresentam já níveis moderados (respetivamente 2,39 e 2,15).
Verificou-se que o sexo feminino experiencia mais stress, mas também mais satisfação por compaixão. Contudo,
a idade faz diminuir a satisfação por compaixão e as horas mensais como bombeiro fazem aumentar o burnout.
Apesar de a amostra revelar bem-estar psicológico, tendo a recolha sido efetuada após o período de Verão
numa zona afetada por inúmeros incêndios, recomenda-se nova monitorização do estado psicológico destes
inquiridos, atendendo aos valores moderados de trauma e burnout. Além disso sugere-se atenção à influência
negativa da idade e das horas mensais de serviço no estado emocional dos inquiridos, contribuindo para locais
de trabalho saudáveis e para a prevenção dos riscos psicossociais no trabalho, tal como a Agência Europeia para
a Segurança e Saúde no Trabalho tem vindo a alertar nas suas campanhas de 2014 e de 2016.
Palavras-chave: Fadiga de compaixão, stress, burnout, bombeiros, questionários.
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RESUMO
A legislação brasileira vem passando por modificações ao longo da história, assim como o Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil - SINPDEC. A Constituição Federal de 1988 é um marco da redemocratização do país
e de fomento à participação social na gestão pública.
Buscou-se analisar no presente estudo como a sociedade vem sendo inserida no SINPDEC, e em especial as formas
de participação na fase da prevenção de riscos ambientais. Foram selecionadas para análise cinco Leis relacionadas
ao referido Sistema, promulgadas nos anos de 1988, 1993, 2005, 2010 e 2012. Elegeram-se quatro categorias de
análise: 1) formas de inserção da sociedade civil no sistema em instâncias deliberativas; 2) mobilização comunitária;
3) difusão da educação preventiva no ambiente escolar; e 4) capacitação de recursos humanos.
Verificou-se que no Decreto Federal No. 97.274/1988, a composição do SINDEC está voltada somente aos
órgãos governamentais, não havendo representação direta da sociedade civil.
No Decreto Nº. 895/1993 o termo comunidade é apresentado no Art. 1º, que trata da composição geral do
Sistema, não sendo especificado, no entanto como se dá essa participação.
Quanto ao Decreto Federal No. 5.376/2005, verifica-se em seu Art. 1º, que trata da constituição geral do
Sistema e no Art. 5º, que versa sobre os integrantes do Sistema, a inclusão da comunidade por meio de grupos
organizados. Essa lei apresenta bastante detalhamento sobre a participação social na gestão de riscos.
No Decreto Federal Nº. 7.257/2010, o termo comunidade não aparece no texto do Artigo 5º, que trata da
nova composição do SINDEC. Porém, no § 1º abre-se espaço à participação das entidades da sociedade civil
no Sistema.
A recente Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC (Lei Nº 12.608/2012) não arbitra somente
sobre o Sistema, mas legisla sobre a ampla área da Proteção e Defesa Civil. No Art. 4º verifica-se que uma das
seis diretrizes da PNPDEC corresponde à ‘participação da sociedade civil’. Observa-se que por um lado há
presença positiva de termos ligados à participação da comunidade tanto no SINPDEC, porém não se verifica
um detalhamento sobre o funcionamento da participação social nessas instâncias.
Dentre as categorias estudadas, a difusão da educação preventiva no ambiente escolar é a que alcançou grande
avanço na legislação recente com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº.
9394/1996, acrescentando-a um inciso, que trata de incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação
ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios dos currículos do ensino fundamental e médio,
contudo atualmente está suspensa pela Medida Provisória 746/2016.
Observam-se vários avanços e alguns retrocessos ao longo das últimas décadas. Contudo, a legislação ligada a essa
temática acompanha as tendências nacionais e internacionais, com destaque para o Marco de Ações de Hyogo.
Palavras-chave: Participação social, gestão de risco, legislação brasileira.
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RESUMO
Para a gestão e planejamento das bacias hidrográficas é de grande importância selecionar os locais que podem
potencializar o processo de onda de cheia gerado por rupturas de reservatórios, evento bastante complexo,
considerando o número de variáveis envolvidas e a dificuldade na coleta de dados para a seleção de cenários
futuros. São informações importantes em estudos de simulação da onda de cheia para o reconhecimento do
seu potencial.
Dessa forma esse trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia que está sendo utilizada na Bacia
Hidrográfica do Ribeirão do Roque, estado de São Paulo, Brasil, para a seleção de áreas alvo.
Foram integradas informações obtidas a partir da compartimentação fisiográfica do terreno; morfologia fluvial;
histórico de ruptura; susceptibilidade de rupturas em cadeia; volume total; obstáculos (pontes) e processos
geológicos pela extensão dos rios tributários do Roque com o (DPA) Dano Potencial Associado.
Os reservatórios menores estão concentrados principalmente em drenagens de 1°e 2°ordem hierárquica, onde
é possível constatar processos de corridas de massa e erosões como sulcos, ravinas e voçorocas que podem
contribuir com a ruptura, intensificar o processo de onda de cheia e afetar os reservatórios de maior porte
localizados em drenagens de 3°e 4° ordem. Quanto aos rios tributários constatou-se que, as sub-bacias Ribeirão
do Moquem e Descaroçador possuem áreas urbanas, grande número de obstáculos (pontes), canais estreitos,
faixas sem mata ciliar e maior volume acumulado pelos reservatórios. Dessa forma, essas duas bacias irão compor
as principais áreas alvo para a simulação das ondas de cheia.
Palavras-chave: Bacia hidrográfica, ruptura de barragens, onda de cheia, classificação, área alvo.
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RESUMO
A influência da pluviosidade na deflagração de movimentos de massa vem sendo estudada por diversos
pesquisadores, na busca de gerar informações técnicas que possam ser utilizadas no planejamento, monitoramento
e na tomada de ações preventivas, cujo objetivo principal é minimizar os impactos causados por desastres naturais
dessa natureza. Dessa forma, esse trabalho apresenta os resultados de um estudo de correlação entre pluviosidade
e movimentos de massa ocorridos entre os anos de 2007 e 2016, nos municípios de Barra Mansa, Piraí, Resende,
Quatis e Volta Redonda, localizados no sul do Estado do Rio de Janeiro, na região sudeste do Brasil.
A porção do território estudada é constituída majoritariamente por gnaisses e granitoides intrusivos, que
influenciam o padrão de relevo dominantemente constituído por morros e colinas de topos aplainados. O
clima da região é caracterizado como subtropical úmido e apresenta volume médio anual de chuvas de 1.600
mm, distribuídas principalmente entre os meses de dezembro a março. As cicatrizes de movimentos de massa
observadas indicam que na região predominam ocorrências de deslizamentos planares rasos, deflagrados
principalmente nas porções superiores das encostas. Deslizamentos complexos, que apresentam características
de processos planares e rotacionais, ocorrem de maneira menos frequente e parecem estar relacionados a taludes
de corte, nos quais afloram espessos perfis de latossolo ou maciços rochosos fragmentados.
A elaboração desse trabalho consistiu inicialmente no registro de informações relacionadas aos processos de
movimentos de massa ocorridos na região e no levantamento dos dados pluviométricos locais. Essas informações
foram organizadas em um banco de dados, por meio do qual foram calculados os acumulados de chuva de 2 a
10 dias. Esses resultados foram então utilizados para a elaboração de diagramas de dispersão, que correlacionam
a quantidade de chuva acumulada em n dias e a pluviosidade registrada no dia da deflagração do deslizamento.
Dessa forma, o número de dias de chuva que mais influencia no desencadeamento desses processos é obtido por
meio do gráfico que apresenta a linha de tendência que melhor define a separação entre os pontos com e sem
registro de movimentos de massa.
Os resultados indicam que as chuvas acumuladas de 4 dias são as que mais contribuem para a deflagração de
movimentos de massa na região. A relação numérica entre a precipitação acumulada (PA) de 4 dias e a precipitação
diária (PD) no quinto dia possibilita estimar a pluviosidade mínima suficiente para causar deslizamentos e pode
ser expressa pela equação PD=221,04 e-0,061PA para deslizamentos esparsos e PD=300,8 e-0,027PA para deslizamentos
generalizados. Entretanto, as chuvas torrenciais, cuja precipitação é intensa e normalmente restrita a pequenas
áreas, também devem ser consideradas como importantes deflagradores de movimentos de massa, especialmente
quando ultrapassam os 40 mm em 24 horas.
Palavras-chave: Movimentos de massa, pluviosidade, chuvas, deslizamentos.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi o de ajustar funções densidades de probabilidades aos dados das variáveis Severidade
e Duração de secas em três sub-regiões do Semiárido do Brasil (SAB).
Para realizar essa tarefa, foram utilizados dados de totais mensais precipitados de 320 postos pluviométricos, no
período de 1984 a 2014, gentilmente cedidos pela Agência Nacional de Águas (ANA).
Utilizou-se o método “RUN” para se obter os dados de Severidade e Duração de secas, a partir dos totais mensais
precipitados. Em seguida, foi utilizada a técnica de Análise de Agrupamento (Cluster Analysis) para regionalizar
os dados de Severidade e Duração de secas.
Com a aplicação dessa técnica foram obtidas três sub-regiões homogêneas para as variáveis Severidade e Duração
de secas, seis sub-regiões no total. O passo seguinte foi obter o ajuste dos dados empíricos à função distribuição
de probabilidades para cada uma dessas sub-regiões.
As funções distribuição de probabilidades: Gama com 2 parâmetros, Generalized Extreme Value (GEV)
e Logística foram as que melhor se ajustaram à variável Severidade de secas, para as sub-regiões 1, 2 e
3 respectivamente.
Já os modelos probabilísticos: Generalized Extreme Value (GEV), Weibull com três parâmetros e Gama com
dois parâmetros se ajustaram melhor aos dados de Duração de secas para as sub-regiões homogêneas 1, 2 e
3 respectivamente.
As sub-regiões de Severidade de secas não guardam muitas semelhanças com as sub-regiões de Duração de secas.
Isso significa que podem ocorrer secas muito severas de curta duração ou secas menos severas de longa duração.
Esse trabalho é parte dos resultados de um projeto de pesquisa em andamento. No futuro próximo serão
realizados os ajustamentos de funções distribuição de probabilidades marginais para as variáveis Severidade e
Duração de secas.
Em seguida será utilizada uma função cópula para se obter modelos bivariados de distribuição de probabilidades
capaz de representar e prever a variabilidade conjunta dessas duas variáveis no âmbito da SAB.
Palavras-chave: Secas, análise de agrupamento, distribuição de probabilidade, severidade de secas e duração de secas.
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RESUMO
Os eventos de escorregamento no Brasil estão cada vez mais frequentes, e mais intensos. Nos últimos anos o
Brasil tem vivido um aumento no número de eventos com um alto índice de mortalidade, o mais desastroso
foi o ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro no ano de 2011. Devido ao aumento desses episódios
também aumentaram os estudos relacionados a riscos naturais, mas poucos são os trabalhos que envolvem uma
abordagem de campo.
Para os trabalhos que envolvam análises de risco a escorregamentos, o trabalho de campo se torna de grande
importância. A maioria dos trabalhos para identificação de áreas de risco de escorregamentos são realizados por
modelos matemáticos e mapeamentos que levam em consideração dados observados por imagens espaciais,
como, presença ou não de vegetação e inclinação das vertentes. Dados como propriedades dos solos e
profundidade são estimados. E muitas vezes de forma equivocada.
Decorrente do fato que as áreas mais susceptíveis a movimentos de massa encontram-se em elevadas declividades,
supõe-se que os solos sejam pouco desenvolvidos, normalmente sendo mapeados como Neossolos Litólicos ou
Cambissolos. Entretanto o fato dessas áreas estarem em climas tropicais muito úmidos e sob uma floresta densa,
nem sempre a suposição de solos rasos nestas condições é confirmada.
Em trabalhos de campo a variação da profundidade ao longo da mesma vertente pode ser bem diversificada
como foi observado nos municípios de Santos e Ubatuba no Brasil. Ambos municípios se encontram na grande
barreira da Serra do Mar no litoral de São Paulo, área com vegetação de Mata Atlântica, e que se caracteriza
por ter suas vertentes íngremes próximas a linha de costa. Esta proximidade influencia diretamente no regime
pluviográfico da região, sendo muito elevado, tornando esta uma das regiões mais propensas aos movimentos
de massa no Brasil.
Este estudo tem como objetivo mostrar a importância o trabalho de campo para a compreensão de
escorregamentos, evidenciando os resultados de profundidade de perfis de alteração encontrados nas respectivas
áreas, e suas diferenças ao serem mapeadas. Em Ubatuba foram encontradas profundidades de variaram de 50cm
a 240cm com declividades que variaram de 22º a 40º. No município de Santos as profundidades encontradas
foram ainda maiores chegando a 700cm. Neste campo também foi usado o trado holandês, mas foi analisada
toda a encosta e não somente uma linha vertical.
A profundidade de solo é um elemento importante quando analisamos os movimentos de massa, mais
especificamente os escorregamentos pois estes podem ter diferentes comportamentos relacionados com a
espessura do solo, indicando o tipo de movimento e assim o poder de destruição que este pode causar, por esse e
outros fatores o trabalho de campo se torna de grande relevância para o estudo dos escorregamentos.
Palavras-chave: Escorregamentos, profundidade de solos, trabalho de campo.
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RESUMO
A precipitação é uma variável meteorológica determinante na definição das condições hídricas de uma região,
em face desta importância, tem sido bastante estudada em diferentes regiões do mundo. O Estado do Maranhão
situa-se numa zona de transição entre o semiárido nordestino, a Amazônia quente e úmida e os chapadões do
Brasil central. Embora o Estado não se encontre no contexto do polígono das secas, por apresentar condições
climáticas bem definidas, a distribuição espacial e temporal das chuvas são bastantes irregulares, o que submete
o sistema agrícola da região a sérios problemas, com impactos econômicos e sociais significativos. Diante dessas
particularidades, o objetivo deste estudo foi analisar a variabilidade espacial e temporal da precipitação em
diferentes escalas, em distintas regiões do Estado e relacioná-las com a Temperatura da Superfície do Mar (TSM)
nas áreas monitoradas do Oceano Pacífico Equatorial. Assim como, enfatizar os mecanismos atmosféricos
geradores de chuvas na região.
Para isso, empregou-se o método da Transformada de Ondeletas (TO) para identificar em diferentes escalas
de oscilações o sinal da precipitação e da TSM, no período de 1972 a 2013, e assim apontar os sistemas
meteorológicos que contribuem na produção das chuvas.
Os resultados da aplicação da TO a precipitação mostraram que o ciclo anual é o dominante em todas as regiões
analisadas. Além da escala anual, observaram-se interações com escalas de tempo (intrasazonal, semianual,
bianual e decenal). No tocante a TSM do Pacífico Equatorial, a escala anual é mais intensa no setor leste do
oceano, decrescendo no sentido leste-oeste, onde a escala decenal se torna mais acentuada. A TO também
mostrou que nem todas as regiões possuem o mesmo regime de chuva. A relação entre a chuva nas regiões
homogêneas do Maranhão e a TSM do oceano Pacífico Equatorial mostrou que existe correlações importantes
entre as mesmas.
Grande parte das chuvas da parte Norte do Estado é influenciada pela atuação da Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT) que tem sua posição modulada pela TSM do Oceano Pacífico Equatorial, e pelos Vórtices
Ciclônicos de Altos Níveis. Já a parte Sul e sudoeste, as chuvas são mais intensas de novembro a abril, e
apresentam características amazônicas, as quais são associadas Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS),
Vórtice Ciclônicos (VCAN) e Frentes Frias.
Palavras-chave: Regiões homogêneas, TSM, oscilações.
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RESUMO
O presente estudo traz uma análise dos aspectos relacionado à área da planície de inundação do rio Aquidauana
na cidade de Aquidauana-MS, buscando elucidar como a dinâmica climática produz variações temporais e
espaciais do elemento chuva na bacia hidrográfica bem como sua repercussão no ambiente urbano.
Assim, ancorado na geografia do clima enfatiza o extremo climático representado nos episódios de inundações
excepcionais materializadas no espaço, ressaltando a vulnerabilidade a qual a sociedade encontra-se exposta.
Dessa forma, partiu do método hipotético dedutivo para enfatizar a dinâmica atmosférica e os índices de chuva
no contexto da bacia prosseguindo com uma abordagem dialética sobre a repercussão dos episódios extremos
materializados na cidade, analisando as implicações sociais e econômicas na vida dos atores sociais direta e
indiretamente envolvidos no processo, de acordo com o Subsistema Hidrodinâmico: insumo, transformação,
produção, percepção, ação.
Os resultados apontam que no quantitativo dos 7 episódios extremos analisados, teve atuação de uma faixa
de umidade que atravessou a região Sudeste, parte do Centro-Oeste, interagindo com outros fatores como a
atuação de circulação anticiclonica Pós Andes, denominada Alta da Bolívia e o contraste com um cavado quase
estacionário sobre o Nordeste do Brasil.
A configuração da dinâmica atmosférica regional em conjunto com os fatores relativos à própria organização
espacial da área interfluvial; a morfometria da rede de drenagem; as condições de infiltração do solo
principalmente nos divisores; os aspectos físicos principalmente o geológico e o geomorfológico concernentes à
estrutura de erodibilidade da superfície; a vegetação e prática do uso da terra foram os agentes que sobressaíram
na materialização de episódios climáticos extremos e através da representação social no espaço, enfatizou os
relatos de experiência da comunidade local e o desencadeamento de uma educação geográfica com os atores
sociais para compreender a ameaça, a severidade e a vulnerabilidade na fluidez da água na planície de inundação
do rio Aquidauana na cidade de Aquidauana-MS/Brasil.
Palavras-chave: Clima, inundação, vulnerabilidade, resiliência.
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RESUMO
A cobertura vegetal de um determinado local ou região está intimamente relacionada com as condições
climáticas e solo predominante, que pode ser influenciada por um conjunto de fatores meteorológicos atuantes
na região. Estudos vêm sendo desenvolvidos a partir de dados extraídos de imagens de satélites para estimar
parâmetros biofísicos da vegetação, visando monitorar a evolução ou degradação da mesma. Este trabalho tem
por objetivo avaliar o desempenho do tempo de resposta do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e
EVI (Enhanced Vegetation Index) ás precipitações em regiões de diferentes regimes pluviométricos do estado
da Bahia.
Situado ao Sul do Nordeste Brasileiro, o Estado destaca-se por sua extensão territorial, que corresponde a
36,41% da área total da região. Possui uma cobertura vegetal bastante diversificada que vai desde Caatinga a
Floresta Atlântica.
Utilizaram-se médias mensais de NVDI e EVI provenientes de imagens do sensor MODIS/TERRA, com
resolução espacial de 1km e médias mensais de precipitação oriundas de 104 postos pluviométricos distribuídos
ao longo do Estado, para o período de 2001-2015.
Empregou-se a técnica estatística multivariada ACP (Análise de Componentes Principais) para obter os padrões
de variabilidade espacial e as correlações sazonais das variáveis. Em seguida determinou-se as regiões homogêneas
dos índices de vegetação e precipitação a partir da análise de agrupamento hierárquico proposta por Ward. O
Estado foi dividido em 6 regiões homogêneas do ponto de vista de precipitação e índices de vegetação.
A análise quantitativa conjunta dos padrões mensais do IVDN e EVI em relação as precipitações indicam
uma forte dependência dos índices com o regime pluviométrico nas distintas regiões. Para ambos os índices à
medida que as precipitações vão diminuindo durante os meses do ano os valores de NVDI e EVI decrescem
em função da cobertura ao estresse hídrico. Salienta-se que, embora tenha se obtido o mesmo número de
grupos homogêneos para ambos os índices o tempo de resposta do NDVI e EVI não são os mesmos. A
resposta da vegetação a maior precipitação para o EVI ocorre de 1 a 2 meses, enquanto que para o IVDN
variou de 1 a 5 meses.
Palavras-chave: IVDN, EVI, precipitação.

Panel 4 - Prediction, prevention and mitigation of consequences from disasters

373

IV Congresso Internacional de Riscos
“Riscos e Educação“
Coimbra, 23 a 26 de maio de 2017

DETERMINAÇÃO DE FLUXOS DE SUPERFÍCIE A PARTIR DE IMAGENS DO MODIS/TERRA
PARA REGIÃO CERRADO E EUCALÍPTUS SP NO AMAPÁ (BRASIL)
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RESUMO
A dinâmica climática e o bioma de uma determinada região são responsáveis pelo comportamento da vegetação,
a qual exerce influência direta sobre clima.
Este trabalho tem como objetivo analisar as características dos fluxos de superfície sobre a região do cerrado
e Eucalíptus sp, no Amapá (Brasil). O Cerrado do Amapá encontra- se na região conhecida como “savana das
guianas”, que é caracterizada por um ecossistema tropical dominado por uma cobertura herbácea constituída,
principalmente, de gramíneas e ciperáceas. A principal pressão antrópica sobre o cerrado sensu sctricto
amapaense são as extensas plantações de Eucaliptus sp.
Para a estimativa do saldo de radiação (Rn), o fluxo de calor no solo (G0), fluxo de calor sensível (H), o fluxo
de calor latente (LE) e o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN) utilizaram-se as imagens
do MODIS/Terra, produto MOD09A1 e MOD11A2, com resolução espacial de 1000 m, para o período de
imagens capturadas de 8 dias, para os dias 13-08/08/2002, 29-05/09/2006 e 21-28/08/2015. Para o cálculo H
e LE foi utilizado o algoritmo S-SEBI. Essa metodologia propõe que um conjunto de pixels quentes e frios seja
obtido automaticamente a partir de um conjunto de características da superfície.
Nessa época do estudo, as áreas de silvicultura de eucalipto e pinus passaram por vários estágios de plantio, desde
o corte raso, descanso da terra, semeadura, rebrota até a floresta adulta. Por este motivo foram observadas as
maiores variações interanuais do IVDN. Observa-se que os maiores valores de R , correspondem às áreas com
cobertura vegetal usualmente mais densa, áreas com boa disponibilidade hídrica. As áreas com pouca vegetação,
apresenta os valores mais baixos. A variabilidade G é inversa ao R , os menores se encontram áreas mais úmidas
(floresta ombrófila densa e silviculturas) e maiores nas áreas urbana e regiões desprovidas de vegetação. O
comportamento do H é relativamente baixo na floresta e nas regiões de silviculturas quando em fase de floresta
adulta. Como se espera o LE apresentou valores mais elevados nas áreas mais úmidas e mínimos na área urbana
e cerrado, os maiores valores médios se verifica área de floresta.
Observa-se que bom comportamento da vegetação em seu processo de evapotranspiração pode estar relacionado
com a umidade da planta e quantidade de radiação solar. Com isso, a substituição de cerrado sensu stricto por
floresta de eucalipto ocasionou uma redução do G e H, aumento do R e do LE. O IVDN, H e LE variaram de
acordo com a cobertura/tipo do solo e responderam às alterações biofísicas nas regiões.
Palavras-chave: IVDN, sensoriamento remoto, saldo de radiação.
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ENCLOSURE FIRE ANALYSIS FOR DETECTING HAZARDOUS EVENTS
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ABSTRACT
In collaboration with SDIS76 firefighters, we develop a project to look on operational ways to fight fire in
enclosed structures. We have design a full scale structure, based on modular containers currently used by
firefighter to train in operational conditions for our tests. This experimental structure is designed as a long
narrow corridor and instrumented with thermocouples and weighting scale.
Our purpose was to study hazardous phenomena and to try to characterize them only with few data which can
be easily acquired in operational conditions.
In the first part of the project, the enclosed aspect of the experimental structure was defined and studied.
Isolation material was chosen to be as less radiative as possible, width and length ratio was chosen to represent a
corridor. The opening of the structure was designed to allow various ventilation conditions as well as the smoke
containment. This kind of structure was found to be efficient to reproduce the enclosure effect of a tiny small
room or a corridor. The fire is enough ventilated to ensure a good combustion without too many unburnt. The
enclosure effect causes higher temperatures and longer stable phase of burning. External conditions haven’t
many impacts and trials have very good reproducibility.
In the second phase we have started to study temperature evolution all along the corridor length. More specifically
we have chosen to study the variation of the temperature over time, theses variations are very representative of
smoke movement and really represent the smoke spread and the intensity of the smoke movement. A model
based on nonlinear physics was defined using only temperatures as variables in order to show up information
on state of the fire before and during hazardous events like rollover. Different configurations were tested with
single fire and less ventilation or with many combustible sources. Each time, temperatures were recorded and
the model applied.
Curves have showed up the smoke movement dynamic and were efficient to reveal hazardous events. With the
appropriate technical means, these results could represent essential information for firefighters at the beginning
of an intervention.
Keywords: Firefighting, detection, hazardous evens.
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RESUMO
O desenvolvimento científico e técncico observados durante o século XX permitiram a reunião e organização
de dados e metodologias que representaram um grande avanço nos estudos da vulnerabilidade. Graças a esse
desenvolvimento é possível a realização de pesquisas capazes de identificar em diferentes escalas a vulnerabilidade
de um determinado local utilizando variadas fontes de dados e tecnicas de análise. O objetivo do estudo
proposto é determinar a vulnerabilidade do município de Campos do Jordão – SP (Brasil) utilizando dados do
censo (2011) por meio da utilização da análise fatorial exploratória, espera-se que com esse processo seja possível
identificar dentro da escala municipal quais são as áreas mais vulneraveis, para que assim esses resultados possam
ser utilizados pelos órgãos responsaveis pela gestão de risco.
O município de Campos do Jordão está localizado na região leste do estado de São Paulo (Brasil) possuindo uma
área de 290km2 e a uma altitude de 1.628 metros do nível do mar, considerado o município com sede urbana
de maior altitude do estado. Localizado na divisa com Minas Gerais possui um releveo com alta declividade
e um clima temperado, com média de temperatura anual de 14ºC, característica que consiste na principal
fonte de renda do município: o turismo de inverno. A população de pouco mais de 40 mil habitantes chega a
abrigar durante os meses mais frios do ano (junho a agosto) mais de 500 mil turistas. Em termos económicos
e sociais, Campos do Jordão é considerado um município com altos níveis de riqueza mas que não apresenta
bons indicadores sociais.
Para a determinação da vulnerabilidade socioambiental do município foram analisados dados dos setores
censitários do município, sendo coletados um total de 55 variáveis divididas em duas dimensões: a Criticidade
contendo 31 variáveis, e a Capacidade de Suporte contendo 24 variávies, essas duas dimensões separadaemente
foram submetidas a análise fatorial exploratória para que fossem identificados os seus fatores latentes e a partir
da sua conjugação serem obtidos os valores finais da vulnerabilidade socioambiental.
Os resultados do estudo mostraram que Campos do Jordão apresentou valores de vulnerabilidade socioambiental
mais ou menos homogêneos, dos valores de vulnerabilidade obtidos 74% dos setores censitários estão
localizados nos intervalos entre a média e o desvio padrão, ao passo que 13% dos setores censitários analisados
apresentaram um valor de vulnerabilidade menor do que o desvio padrão obtido e 13% apresentaram um
valor de vulnerabilidade maior do que o desvio padrão, vale ressaltar ainda que 7% dos setores censitários
apresentaram valores de vulnerabilidade muito acima do desvio padrão, que podem ser considerados como
setores de vulnerabilidade crítica. Com base nesses resultados, os valores de vulnerabilidade serão cartografados
para que possam ser melhor visualizados, com o intuito de indentificar os locais mais frageis do município do
ponto de vista da vulnerabilidade.
Palavras-chave: Campos do Jordão, vulnerabilidade sociambiental, análise fatorial exploratória.
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MOTIVAÇÃO E STRESS NO TRABALHO EM VOLUNTÁRIOS DA CRUZ VERMELHA DA MADEIRA:
UM ANO DE SENSIBILIZAÇÃO
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RESUMO
Tal como outros profissionais de socorro, os voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa são frequentemente
envolvidos no socorro em acidentes, sofrendo, tal como esses, de estados emocionais negativos, mas também, de
motivação para o trabalho, resiliência, altruísmo e capacidade de ajuda. Ao longo do tempo a sua saúde mental
e psicológica pode ser prejudicada pela preocupação constante com quem socorrem, devendo por isso estar
atentos a si próprios e monitorizar os seus estados emocionais pois têm maior risco de adoecimento psicológico.
Pretendem-se conhecer os níveis de motivação para o trabalho (engagement) e os estados emocionais negativos
(stress, depressão e ansiedade) de voluntários da Cruz Vermelha da Delegação da Madeira, em dois momentos
diferentes separados por quase 1 ano de diferença, no qual foram sendo regularmente monitorizados os
voluntários e sensibilizados para a prevenção do stress e riscos psicossociais no trabalho.
No âmbito da parceria entre a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa e a FPCEUP, foram
inquiridos em Abril de 2015 e em Março de 2016, respetivamente 76 e 92 voluntários das equipas de emergência
da CVP Madeira (56% do sexo masculino), com idades entre 19 e 51 anos (Média = 29,4) e com 1 a 31 anos
de voluntariado (Média = 6,5). Efetuou-se a aplicação anónima e auto-preenchida dos questionários Utrecht
Work Engagement Scale (UWES) e Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) aos mesmos membros das
equipas que aceitaram colaborar, embora em número diferente nos dois momentos. Dado o anonimato nos dois
momentos, foram apenas comparados os dois grupos sem análises intra-sujeito.
Verificou-se que os valores de motivação são elevados (entre 4,6 e 5,3 numa escala de 0 a 6) e os estados
emocionais negativos são baixos (entre 0,32 e 0,67 numa escala de 0 a 3), sem diferenças significativas entre os
dois momentos anuais. O sexo masculino e os voluntários trabalhadores (por oposição aos estudantes) apresentam
respetivamente mais vigor e absorção, ambos dimensões da motivação para o trabalho. A idade aumenta a
motivação para o trabalho e faz diminuir a ansiedade, não existindo influência dos anos de voluntariado.
Os resultados parecem evidenciar o investimento efetuado na sensibilização da amostra para os temas do stress
e riscos psicossociais no trabalho e para a monitorização regular, sensibilizando para a necessidade de cuidar de
si antes de estar apto a cuidar dos outros, o que pode constituir o primeiro passo da educação para o risco e da
tomada de consciência da fadiga emocional associada a este tipo de atividade.
Palavras-chave: Motivação no trabalho, stress, depressão, voluntários cruz vermelha, estudo anual.
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA REDUCIR LOS RIESGOS
DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE MASKABAMBA YEL ÁREA CIRCUNDANTE, EN EL DISTRITO
DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA – CUSCO – PERU
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RESUMEN
En el Perú, el turismo es una de las grandes industrias del estado, después de la pesca y la minería. El turismo
se direcciona principalmente hacia los monumentos arqueológicos, pues cuenta con más de cien mil sitios
de valor histórico-arquitectónico, con el ecoturismo en la Amazonía Peruana, áreas culturales principalmente
en las ciudades de carácter colonial, el turismo gastronómico, turismo de aventura y turismo de playa. Las
zonas arqueológicas por su importancia en el desarrollo y la economía de las poblaciones que las poseen,
representan lugares potenciales de visita por parte de turistas nacionales y extranjeros y deben presentar las
medidas de seguridad adecuadas para los visitantes, para los pobladores del lugar, así como para la protección
misma del monumento.
Cusco es la región que más desarrollo logró turísticamente, y actualmente es el principal destino turístico del
Perú para ciudadanos nacionales y extranjeros.
Es así que el trabajo propuesto para este congreso es la “Elaboración del Plan de Operaciones de Emergencia para
reducir los riesgos de la Zona Arqueológica de Maskabamba y el área circundante, en el distrito de Ollantaytambo
- Urubamba – Cusco” y este tiene como fin proponer un Plan de Operaciones de emergencia en dicha zona
arqueológica la cual se presenta como solución a los resultados obtenidos a partir de su estimación del riesgo y
que sirva de modelo para su aplicación en otras zonas arqueológicas.
El objetivo de este trabajo es elaborar con las leyes y normativas vigentes en Perú, el Plan de Operaciones de
Emergencia para la zona arqueológica de Maskabamba que permita una adecuada y efectiva respuesta ante
situaciones de emergencia o desastres favoreciendo la preservación de la vida, la mitigación y la reducción de
los efectos sobre los bienes, la economía y el ambiente en el monumento luego que este haya sido restaurado,
recuperado y puesto en funcionamiento por el Ministerio de Cultura Cusco.
A partir de los datos históricos y longitudinales recopilados de condiciones geográficas y ambientales de la zona
como son: geológicos, tectónicos, geomorfológicos, geodinámicos, hidrográficos, atmosféricos, biológicos y los
efectos nocivos generados por la mano del hombre; los principales peligros resultantes de la estimación de riesgo
hecho son: sismos, flujo de lodos y detritus, precipitaciones fluviales extremas, mal uso de suelos y aguas en un
grado de Alto a Medio, así mismo se determina las condiciones de vulnerabilidad con un grado de exposición,
fragilidad y resiliencia Medio, razón por la cual la zona arqueológica de Maskabamba y el área circundante
enfrenta un riesgo medio.
El Plan de Operaciones de Emergencia servirá de herramienta para su implementación en los proyectos de
inversión pública de recuperación de monumentos arqueológicos que realiza el Ministerio de Cultura Cusco,
dentro de la planificación como un instrumento de la Gestión del Riesgo de Desastres, haciendo dicho proyecto
sostenible en el tiempo.
Palabras clave: Zona arqueológica, restauración, gestión del riesgo de desastres, estimación de riesgo, plan de
operaciones de emergencia.
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UTILIZANDO IMAGENS LANDSAT
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RESUMO
O tema mudanças climáticas há muito têm ocupado a pauta de cientistas ao redor do mundo, em busca de
respostas à problemática resultante. Um destes problemas é a degradação do meio ambiente, ocasionada tanto
por questões de ordem natural, quanto pelo ritmo da produção cada vez mais intenso, cujos impactos poderão
levar à diversas modalidades de riscos. Quando estas agressões ocorrem sob condições de secas, como é comum
no Semiárido brasileiro, os danos se agravam potencialmente, por tratar-se de uma área ambiental e socialmente
frágil, devido a falta de alternativas à produção agropastoril, ainda que precária.
Em face dessa realidade, é premente a realização de estudos de parâmetros climatológicos como forma de
subsidiar a produção, sintonizada com o potencial existente. Uma das formas mais eficaz de se diagnosticar
a problemática ambiental é o estudo de uma bacia hidrográfica, pois nesta unidade natural ocorre a interação
homem/meio ambiente de forma plena.
A bacia aqui em análise está localizada no leste do Semiárido brasileiro. Nela, habita uma diversidade
populacional, que vai desde pequenos até grandes agropecuaristas. O estudo utilizou o processamento digital
de imagens de satélite dos últimos trinta anos, determinando parâmetros que auxiliassem no entendimento de
questões relativas a degradação do solo e as transformações ocorridas, atravéz dos procedimentos: classificação,
albedo de superfície, temperatura de superfície e índices de vegetação. Para a análise, também foram empregadas
técnicas de fotointerpretação, Sistemas de Informação Geográfica e trabalho de campo.
Os resultados mostraram que há uma forte relação entre as atividades humanas, a severidade do clima e
a dinâmica da vegetação. Pôde-se observar que o albedo cresceu sempre que se registrou períodos estios
longos. A classificação supervisionada mostrou a dinâmica das classes de cobertura do solo, com aumento e
redução das áreas de ocorrência das classes ao ritmo do clima e puderam ser validadas pelos dados fornecidos
pelo índice de vegetação. Outro aspecto relevante foi o registro da temperatura de superfície, que mostrou
acréscimos acentuados em períodos secos, influenciados pela redução da cobertura vegetal e a consequênte
exposição do solo.
Conclui-se, portanto, que a área da bacia do rio Serra Branca – PB, Brasil, carece de manejo adequado e
ações de conservação, sob pena de tornar-se, em poucos anos, uma unidade natural totalmente degradada,
comprometendo o equilíbrio ambiental e trazendo riscos à biodiversidade faunística, florística e a segurança
alimentar de sua população humana.
Palavras-chave: Rigores do clima, degradação, bacia hidrográfica.
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RESUMO
A variabilidade climática é um fator importante na agricultura e bem conhecido pelo agricultor no que diz
respeito às variações naturais. Diante do aumento da ocorrência de eventos extremos no Brasil, é relevante
que os agricultores reconheçam os riscos advindos da intensificação da variabilidade do clima, para que
possam se adaptar por meio de planeamento prévio e técnicas inovadoras, de modo a reduzir vulnerabilidades
e construir resiliências.
Esta comunicação apresenta os resultados de pesquisa sobre os possíveis impactos e alterações da vulnerabilidade
na produção agrícola causados pelo aumento da temperatura considerando um aquecimento de 3°C ou mais
da temperatura, até o final do século para o cultivo de duas culturas permanentes: café e uva. A área de estudo
localiza-se na Serra da Mantiqueira entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, no sudeste do Brasil. Trata-se de
uma região montanhosa, entre 800 e 1.600 metros de altitude, temperaturas amenas e precipitações abundantes.
A metodologia de pesquisa baseou-se na revisão bibliográfica a partir do relatório AR5 do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para o cenário RCP 8.5, mais pessimista com
aquecimento superior a 3°C, e as tendências nas séries climáticas e índices agroclimáticos para a cultura da
videira e do café na região da Serra da Mantiqueira.
O cultivo de uva de altitude na Serra da Mantiqueira surge como alternativa a perda de produtividade do
café devido ao abortamento de flores em consequência de temperaturas limite da planta atingirem patamares
maiores à 34°C. Na região da Serra da Mantiqueira a colheita da uva se realiza no inverno pela inversão do ciclo
da videira, com dias ensolarados, baixas temperaturas à noite e pouca chuva. Sendo para isso preciso investir
na inversão do ciclo da videira, fazendo um manejo de podas diferenciado, para que a planta possa maturar e
ser colhida no inverno. Baseado na média mensal e anual entre 1961-1990, classificadas por nível com aptidão
para a produção de café, o impacto do aumento da temperatura no risco de perda de produção do café passa de
um risco de perda de produção de 38% no cenário atual para 60% em 2020, 69% em 2050 e 77% em 2070.
A componente climática será sem dúvida uma importante variável que determinará o perfil agrícola da região.
Deverão ocorrer casos em que as limitações térmicas não permitirão a alterar o ciclo da videira e/ou colheitas
precoces, por outro lado regiões cafeeiras passarão por uma reconfiguração geográfica da área produtiva, com um
aumento de áreas de alto risco climático, migrando para as áreas de maior altitude. Ressalta-se a importância de
diagnósticos locais de riscos naturais baseados nos saberes populares alinhados com necessidades da comunidade,
que podem apoiar o Plano e a Política Nacional sobre Mudança do Clima no ambiente rural.
Palavras-chave: Riscos naturais, agricultura, temperatura, fenómenos extremos.
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RESUMO
O túnel do Joá, entre São Conrado e Barra da Tijuca na Cidade do Rio de Janeiro teve alguns dos traçados
iniciais previstos, abortados, pois atravessariam rochas alteradas e falhas geológicas secundárias. O escolhido
atravessa um maciço granítico-gnáissico geologicamente favorável e, entendido à época, sem necessidade de
que o túnel fosse internamente revestido. Passadas mais de quatro décadas desde sua abertura ao tráfego, o
túnel começou a apresentar problemas de instabilidade em seu teto e laterais, que deram margem a um estudo
detalhado do maciço rochoso escavado. A realização de levantamento geológico estabeleceu uma relação entre as
áreas de acidentes com as fraturas mapeadas. Entendeu-se que as variações das propriedades físicas e mecânicas
das rochas, associadas às estruturas geológicas, eram determinantes no problema, devendo ser consideradas
quando do estabelecimento da recuperação do túnel.
O estudo permitiu, então, discutir a compatibilização entre geologia, geometria, acidentes e definição de risco.
O registro de acidentes associados a quedas de blocos começa em 1995. Desde então, outros acidentes foram
registrados até que em 2013 ocorreu a queda de um bloco de 5kg, que vitimou uma pessoa e interrompeu o
fluxo de veículos. Investigações geológicas foram iniciadas com o mapeamento geológico-estrutural da abóboda
e paredes laterais do túnel para a determinação do grau de alteração das rochas e dos fragmentos instáveis para
o trabalho de “chôco”, além da coleta de amostras para estudos e ensaios envolvendo descrição petrográfica,
caracterização de microestruturas, identificação de processos de alterações hidrotermais e classificação.
Mesmo com predomínio de rocha gnáissica sã, observou-se a presença de material de alteração preenchendo
descontinuidades estruturais. Estes materiais têm aspecto sedoso e bordejam fragmentos de tamanhos diversos e
modificam substancialmente o perfil de rugosidade das fraturas, conferindo-lhes uma resistência ao cisalhamento
muito baixa. Nestas faixas, ocorreram as quedas de blocos e lascas associadas aos acidentes relatados. Ao
microscópio, a rocha apresenta textura milonítica, com intensa recristalização do quartzo e presença de minerais
secundários (carbonato, muscovita, sericita, epidoto, clorita, óxidos, hidróxidos e argilominerais) formados por
alteração hidrotermal, que preenchem fraturas e planos de descontinuidades estruturais dos minerais principais
observados (de microclina, plagioclásio e biotita).
Palavras-chave: Aleteração hidrotermal, risco geológico, petrografia, microscopia.
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RESUMO
No Brasil, questões ambientais e de segurança do trabalho na mineração, atendem à norma ABNT–9653,
controladora dos parâmetros de avaliação dos impactos provocados pelo uso de explosivos na mineração em
área urbana. A estabilidade dos taludes e as avalições de risco nas áreas exploradas, se inserem no contexto de
segurança operacional e nos mecanismos de produção da jazida. A garantia da estabilidade e da segurança, passa
pelo conhecimento das características lito-estruturais das rochas que formam a jazida e, por consequência, dos
taludes montados para produção.
A pedreira ESAM – Empresa de Mineração Santo Antônio - explora e comercializa agregrados para construção
civil desde 1949. Localizada no município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, ocupa uma área total de
1.598.000 m², na borda norte do Maciço do Mendanha. Para o atendimento das necessidades de compreensão
das condições de estabilidade dos taludes da jazida realizou-se uma série de trabalhos de campo e laboratório
que visaram à obtenção de informações sobre a estrutura geológica do maciço, da litoestratigrafia e do
comportamento mecânico das rochas exploradas. Para isso, realizou-se um mapeamento de detalhe das frentes
de produção, com a identificação dos litotipos e de suas estruturas. A união e interpretação dos dados permitiu
a caracterização do conjunto e uma avaliação precisa do geomecânica do maciço explorado.
O trabalho foi realizado pela necessidade de avaliação de risco de uma área na mina, paralisada há 10 anos, devido
a um movimento de massa de grande porte que colocou em risco a atividade de toda a mina. O movimento
aconteceu na parte superior da mina, com um grande volume de material atingindo os níveis inferiores da área
de produção, paralisando a produção por 10 dias. Entretanto, boa parte do material movimentado continua
exposto e em condições de risco iminente.
O estudo realizado apontou para uma importante contribuição da geologia para a dinâmica e tamanho do
evento. Definiu-se que a combinação de características litoestruturais, em associação a processos hidrotermais e
intempéricos, condicionaram fortemente o movimento de massa. A combinação de três direções preferenciais
para grupos de fraturas, com planos de foliação de caimento suave, criaram rampas facilitadoras para a descida
do material. Processo intempérico de grande intensidade, produzido em clima úmido e quente, atua ao longo
dos planos das fraturas que, por sua vez, encontram-se preenchidos por material hidrotermal e por material
basáltico sob a forma de diques.
Palavras-chave: Movimento de massa, risco geológico, pedreira, escorregamento.
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RESUMO
Eventos extremos de precipitação no Nordeste brasileiro (NEB) ocorrem com maior frequência em anos nos
quais a Zona de Convergência Intertropical atinge latitudes extremas no hemisfério sul. No entanto, também
podem ocorrer fora do período chuvoso e/ou sob a influência do fenômeno El Niño. Neste contexto, este
estudo teve como objetivo investigar condições atmosféricas que levaram à ocorrência de um evento extremo
de precipitação na cidade de Petrolina (Pernambuco), em 26 de outubro de 2009, que choveu 72 mm, em um
período de 24 horas. A média climatológica para o mês é de 11,9 mm.
Petrolina (9,38°S; 40,48°W; 370m) está inserida em uma região de clima semiárido e engloba um dos maiores
polos agroindustriais do país, que surgiu com a construção da Hidrelétrica de Sobradinho, no final da década de
1970. No entanto, no período pós-represa, a disponibilização de água em abundância motivou a implantação
da agricultura irrigada e o crescimento do agronegócio, transformando a região em um dos maiores exportadores
de frutas do país.
Neste estudo foram utilizadas dados horários de mensagens de aeroporto METAR/SPECI; dados de superfície,
coletados em estação meteorológica; dados de ar superior, provenientes de sondagens atmosféricas, além de
imagens do Satélite GOES-10 e do Satélite GOES-12, estas combinadas com o aplicativo Forecast and Tracking
the Evolution of Cloud Clusters (FORTRACC). Foi aplicada a Análise por Componentes Principais (ACP) para
avaliar a contribuição de variáveis meteorológicas, relacionadas à temperatura, umidade, vento e intabilidade
atmosférica, que propiciaram a ocorrência do evento extremo de precipitação.
Os resultados obtidos com a aplicação da ACP mostraram que um modelo com apenas duas componentes, retém
76% da variabilidade total dos dados. Foi observado que mecanismos dinâmicos e termodinâmicos atuaram
nos processos de liberação/supressão da atividade convectiva no período analisado. O grau de instabilidade
atmosférica, o teor de umidade do ar e o desenvolvimento de convecção profunda foram determinantes para
a ocorrência do evento extremo de precipitação analisado. Por fim, o estudo evidenciou que em anos sob
influência do El Niño podem ocorrer eventos extremos como esse, se houver condições atmosféricas favoráveis
ao desenvolvimento de nuvens convectivas profundas.
Palavras-chave: Evento extremo, precipitação, El Niño, ACP.
384

Painel 5 - Estudos de caso de risco e de plenas manifestações (acidentes graves e catástrofes) de riscos naturais,
antrópicos (tecnológicos e sociais) e mistos (ambientais)

IV International Congress on Risks
“Risks and Education“
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

MAPEAMENTO DE INUNDAÇÃO EM AMBIENTE URBANO EM ABAETETUBA-PARÁ-BRASIL:
UMA ANÁLISE BASEADA EM GEOTECNOLOGIAS E ANÁLISE PARTICIPATIVA

Érika Renata Farias Ribeiro
Programa de Pós-Graduação em Geografia
Universidade Federal do Pará (Brasil)
erikadearies@yahoo.com.br
Carlos Alexandre Leão Bordalo
Programa de Pós-Graduação em Geografia
Universidade Federal do Pará (Brasil)
carlosbordalo@oi.com.br

Pedro Aníbal Beaton Soler
Rede Cooperação Amazônia Caribenha do
Núcleo de Meio Ambiente da Univ. Federal do Pará
Universidad do Oriente de Cuba (Cuba)
beaton@uo.edu.cu
Carlos Eduardo Pereira Tamasauskas
Divisão de Sensoriamento Remoto
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia (Brasil)
carlos.tamasauskas@sipam.gov.br
Walber Lopes de Abreu
Diretoria de Ensino, Pesquisa, Extensão,
Pós-Graduação e Inovação
Instituto Federal do Pará (Brasil)
walberlopesabreu@gmail.com

RESUMO
As inundações caracterizam-se como consequência de um processo natural, podendo ser intensificadas por
causas antrópicas. Portanto, esses eventos, principalmente em áreas urbanas, são reflexos tanto da dinâmica da
natureza como da ação humana, sendo a urbanização um dos aspectos de grande relação com tais fenômenos.
Na Amazônia Brasileira, várias cidades tiveram seu processo de ocupação ligado aos cursos fluviais, como
exemplo temos a cidade de Abaetetuba que originou-se às margens dos rios Maratauíra e Abaeté e tem seu núcleo
urbano instalado sob a planície de inundação dos referidos rios. É na planície de inundação que encontram-se
os bairros do Algodoal, Centro, São João e São José que formam a área de estudo do presente trabalho. Apesar
dos referidos bairros terem sofrido aterramento de suas áreas limítrofes com os rios, eventos de inundações ainda
ocorrem nos mesmos.
Deste modo, visando identificar e mapear as áreas de inundação que ocorrem na área de estudo, fez-se uso de
dados e técnicas de geotecnologias, trabalhos de campo, entrevistas e análises participativas com a comunidade
local, o que possibilitou a elaboração e correção/validação das áreas inundáveis mapeadas.
Como resultados alcançados temos: o bairro do Algodoal é o que apresenta a situação mais crítica, pois 52% do
seu território apresenta ocorrência de inundação e os rios de primeira ordem que o permeia estão ocupados por
população de baixa renda sem acesso a saneamento básico. Em relação aos demais bairros, as áreas de inundações
foram menores, atingindo 8% no São José, 18% Centro e 22,72% no São João. Deste modo, destaca-se que
devido à presença de solos antropizados nesses bairros, aconteceram eventos de colapso nas margens do rio
Maratauíra, sendo o bairro do São João o mais impactado. Além disso, destaca-se que as inundações expõem
a população a doenças de veiculação hídrica, visto que nos locais mais atingidos os efluentes domésticos são
lançados diretamente sobre os cursos d’água.
Palavras-chave: Inundação, Abaetetuba, geotecnologias, análise participativa.
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RESUMO
As cheias, e consequente inundação das áreas baixas que ladeiam os cursos de água, constituem, historicamente,
o desastre natural mais frequente e que mais pessoas afecta em todo o mundo, de acordo com a base de dados
EMDAT (The International Disaster Database). A grande imprevisibilidade espacio-temporal deste fenómeno
hidrológico extremo, juntamente com a ocupação antrópica de áreas de elevada susceptibilidade a inundações,
são responsáveis pela afectação, por vezes com grande gravidade, de pessoas e edificações.
A sede do município de Pacoti, na serra de Baturité, configura uma área de elevado risco de inundação pela sua
localização no fundo de um vale, ocupando o leito de cheia do rio Pacoti. A realidade hidromorfológica deste
aglomerado urbano é particularmente preocupante, dado que a sua expansão se continua a verificar ao longo
do curso do rio Pacoti e dos seus afluentes, em pleno leito de cheia, agravando, assim, o risco de inundação.
A elevada susceptibilidade destas áreas baixas a inundações bem como a enorme vulnerabilidade da população
ribeirinha vêm-se materializando nos sucessivos episódios ocorridos nas últimas décadas, com graves prejuízos
causados à população, forçando, inclusive, a retirada de famílias das suas residências. Para além da susceptibilidade
topográfica da área, intervenções antrópicas como a impermeabilização de vastos espaços e o encanamento de
algumas linhas de água contribuiram para o agravamento do problema.
No trabalho, agora apresentado, procedeu-se à inventariação minuciosa e à caracterização das áreas atingidas por
inundações resultantes de eventos meteorológicos adversos, tendo sido possível referenciar e mapear os lugares
afectados recorrentemente, em particular durante os eventos ocorridos nos anos de 1985 e 2009, os mais graves
de que há registo. Tendo por base esta informação georreferenciada, procurar-se-á desenvolver cartografia que
revele, de forma inequívoca, os lugares de maior susceptibilidade à ocorrência de inundações.
Os resultados obtidos neste estudo evidenciam, assim, a necessidade do conhecimento e análise pormenorizados
das áreas com risco de inundação como base e suporte para o desenvolvimento de um conjunto estruturado de
ferramentas de acção, que envolva a população e o poder político, para a mitigação do risco nesta área. Impõe-se,
pois, a implementação quer de medidas interventivas como a melhoria da rede de drenagem urbana e a limpeza
e desobstrução do canal principal do rio Pacoti e dos seus principais afluentes, quer de medidas regulamentares
de ordenamento territorial, como por exemplo as restrições no uso do solo.
Palavras-chave: Inundações, risco de inundação, susceptibilidade, vulnerabilidade, município de Pacoti.

386

Painel 5 - Estudos de caso de risco e de plenas manifestações (acidentes graves e catástrofes) de riscos naturais,
antrópicos (tecnológicos e sociais) e mistos (ambientais)

IV International Congress on Risks
“Risks and Education“
Coimbra, 23th to 26th of May of 2017

ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE VENDAVAIS EM ÁREAS URBANAS:
ESTUDO DE CASO NA REGIÃO DE SÃO PAULO, BRASIL

Rodrigo Rudge Ramos Ribeiro
Instituto de Geociências e Ciências Exatas
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Brasil)
rodrigo.rudge@gmail.com
RESUMO
Os vendavais em ambientes urbanos são fortemente influenciados por condições meteorológicas e topografia
urbana. O presente trabalho foi conduzido com o objectivo de estudar a ocorrência de ventos fortes/vendavais
na região de São Paulo - Brasil. Este tipo de fenómeno é relativamente frequente nessa zona, dependendo da
estacão do ano e situação atmosférica. Os vendavais são provocados pelo deslocamento violento de uma massa de
ar. Enquanto como desastres, provocam grandes efeitos adversos como danos em habitações, queda de árvores,
derrubada das fiações eléctricas e telefónicas, produzem danos estruturais em edificações e, ocasionalmente
danos humanos com feridos e mortos.
As cidades são particularmente vulneráveis às alterações climáticas, por concentrarem grande população,
infraestruturas e actividades. O espaço urbano também cria o seu próprio clima, originando condições
específicas de riscos naturais. A alta densidade demográfica do estado de São Paulo faz com que sua população
sofra com muita intensidade às adversidades atmosféricas. Os desfiladeiros urbanos, também chamados de
“cânions urbanos”, em consequência ao processo de urbanização causam a canalização e alteração das condições
de padrões dos ventos.
Nesse estudo foi utilizada uma metodologia qualitativa e quantitativa de análise de dados para chegar aos
resultados finais. Com análise de dados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais referentes ao número de pessoas
afectadas, frequência e locais, e dados da estação meteorológica da IAG/USP das rajadas horárias máximas de
vento. Foram analisados dados horários num período de 30 anos, entre Janeiro de 1985 a Dezembro de 2015.
De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, em cada região do Brasil há percentuais distintos para
as tipologias de desastres mais recorrentes. A ocorrência de desastres causados por vendaval nas décadas de
1990 e 2000 representam 7% dos casos no Brasil e 5% dos casos para o estado de São Paulo. Os resultados da
análise de rajadas máximas de vento horário entre 1985-2015 na estação meteorológica na cidade de São Paulo
revelam que os meses de novembro a fevereiro apresentaram os ventos mais fortes, com maior probabilidades
de ocorrência que as dos outros meses. Observou-se também uma tendência de queda da ocorrência no número
absoluto de ventos fortes (igual ou superior a 15m/s). Entre 1985 e 1993 ocorreram em média quatro eventos/
ano, entre 1994-2005 quatro eventos/ano e entre 2006-2015 dois eventos/ano.
A transformação do espaço urbano modifica o comportamento dos vendavais e seus impactos, devido factores
como alteração da rugosidade de solo, cânions urbanos e ilhas de calor. Foi observado uma mudança de
comportamento de ventos urbanos na região de São Paulo, com uma diminuição da velocidade média e rajadas
nos últimos anos.
Palavras-chave: Riscos naturais, vendavais, climatologia, fenómenos extremos.
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Timofeeva et al. (2016) have offered a method of assessment of ecological damage to the atmosphere from the
industrial and natural fires. The mass of the burned-down trees and LGM was calculated by formulas:
1
(1)
�� � � � � � � ��
(1)
3
(2)
(2)
���� � �� � � � � � � � ��� � �,
SF – area covered by fire, ha | ST – area covered by threes, ha; | αT, αLGM –mass of wood and LGM on unit
ofSFthe
forestcovered
territory, by
tones/ha;
– area
fire, ha;| К – the coefficient of incomplete burning.
– area covered
by threes,
ha;
InSTcalculations
the coefficient
of incomplete
burning is accepted as 0,7 for the wood and 0,9 for the forest
αT, αLGM –mass
of wood
and LGM on unit of the forest territory, tones/ha;
combustible
materials
(FCM).
К –offer
thetocoefficient
of incomplete
burning.
We
use coefficient
of forest combustible
material losses, which should be measured taking into account

the
FCM,
separate types
of the fires features
andis aaccepted
specific density
of for
the the
separate
type
of the
In composition
calculationsofthe
coefficient
of incomplete
burning
as 0,7
wood
and
0,9
wood.
Theforest
coefficients
of the losses
of the wood
depending on a breed of the tree and a fire type are specified
for the
combustible
materials
(FCM).
in Table I.
We offer to use coefficient of forest combustible material losses, which should be measured
taking into account the composition
of FCM,
types of the fires features and a
Table 1 - Losses
of the separate
wood at the fire.
specific density of the separate type of the wood. The coefficients of the losses of the wood
of the wood,
depending on a breed of the tree and a fire type Losses
are specified
in %
Table I.
Breed of the tree

Larch
Breed of the tree
Pine
Larch
Cedar

able 1fire
- Losses of Local
the wood
the fire
Local T
fluent
steadyatfire

5
Stable10
ground fire

Peat fire

Losses
25 of the wood, % 70
Local steady
fire
35

Pine
Fir-tree

5
15
10
20

25
5
35
60

Cedar
Fir
Fir-tree
Birch

15
30
20
20

5
85
60
55

Crown fire
15

Peat
75fire
70
80

Crown
90 fire
15
75

75
95

90
95

80
100
95
95

75
95
95
55

Fir
30
85
100
Aspen
7
30
95
Birch
20
55
95
These coefficients rather precisely show force and specifics of each concrete fire type and detail discharged.
Aspen
7
30
95

95
30
55
30

These coefficients
rather
showdam
forcesafet.
and specifics of each concrete fire type and detail discharged.
Keywords:
Methods,
tools,precisely
risk analysis,
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Résumé
A l’instar des pays méditerranéens, l’Algérie est soumise à des incendies qui restent très fréquents où chaque
année plus de 30 000 hectares de forêts sont détruits par les feux. En effet, depuis 1962 à nos jours la forêt
algérienne, enregistre un chiffre de 1.321.995 ha de superficie incendiée. Seul l’été 2012, a été soldé par
une catastrophe tridimensionnelle écologique, économique et social suite aux incendies ayant parcourus des
superficies considérables après ceux enregistrés en 1994, en 2000 et en 2007.
Nous présentons les principaux travaux effectués ces dernières années sur les zones incendiées de l’Atlas blidéen
qui portent essentiellement sur les conséquences des incendies sur les systèmes écologiques, sur l’étude phytoécologique et dynamique de la végétation après incendie, en recensant les premières espèces qui colonisent les
espaces en servant de relais à celles qui ont des difficultés à réapparaître rapidement à cause des changements
survenus dans le mileu.
D’autre part la proposition un modèle d’estimation de risque d’incendie a été établi pour l’élaboration d’une
carte de sensibilité aux incendies appliquée au massif forestier de Chréa permettant d’intégrer les différents
facteurs ou paramètres qui caractérisent une situation à risque et de calculer un indice pour cartographier le
risque feux de forêt.
Différentes méthodes ont été utilisées: échantillonnages mixtes, réalisation des relevés phytoécologiques,
traitements de données informatiques (AFC, CAH), traitements d’images satellitaires, approche SIG etc.
Les résultats obtenus sont nombreux les plus pertinents ont permis de constater que presque la totalité du
massif forestier de Chréa est soumis à un risque moyen mais lié à l’existence de facteurs défavorables : climat
très sec en été, des formations forestières très inflammables et très combustibles, interface forêt-habitat, qui
induit à de nombreuses infrastructures au contact des forêts, et une forte présence humaine en forêt, ce qui
amplifie la probabilité d’éclosion des incendies.
Les résultats de ces travaux permettront de gérer rationnellement la lutte contre les incendies du Parc National
de Chréa mais la prévention reste le seul moyen efficace pour protéger notre patrimoine.
Mots clés: Perturbation, incendie, forêt, dynamique de la végétation.
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RESUMO
Numa sociedade em que os incêndios florestais constituem uma das principais manifestações de risco, o
conhecimento das causas que lhes estão subjacentes é, no nosso entender, um conhecimento imprescindível
para a delineação correta de estratégias preventivas e mitigadoras, como também, para a formação de cidadãos
mais conscientes.
Em Portugal Continental temos assistido a uma aposta crescente na determinação das fontes de ignição
responsáveis pelos incêndios florestais que, desde 2006, é da estrita competência da Guarda Nacional
Republicana.
De entre as causas que estiveram na origem dos incêndios pretendem-se analisar aquelas que foram investigadas
durante o período de 1996 a 2015, bem como a sua distribuição espacial e, ainda, a importância relativa que
assumem em cada um dos distritos.
Para a realização deste estudo, começámos por compilar os dados dos incêndios registados entre 1996 a 2015,
disponibilizados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Depois de reunidos, procedemos
à respetiva análise, tendo-se agrupado as ignições em função dos tipos de causa, considerando como: (i) atos
negligentes, as causas identificadas como uso do fogo, acidentais e estruturais; (ii) atos intencionais, as causas
classificadas como incendiarismo; (iii) naturais; (iv) desconhecidas, as causas cuja investigação foi inconclusiva;
e (v) reacendimentos.
Os resultados obtidos mostram que, nas últimas duas décadas, tem havido uma tendência crescente no nº de
incêndios alvo de investigação, com ênfase, a partir de 2011, ano a partir do qual mais de 60% das situações
ocorridas têm sido investigadas.
Contudo, a nível nacional, o valor percentual que essas investigações assumiram é baixo, correspondendo apenas
a 27,5% do total das ignições registadas. Das 131 167 ignições investigadas, 59% das causas apuradas foram
atos negligentes, com destaque no distrito da Guarda onde, das 7 067 ignições investigadas nesse distrito, mais
de metade (54%) resultaram desses atos. Em contrapartida, no distrito de Viana do Castelo, ressaltou os atos
intencionais (em 42%).
Ora, a partir deste estudo é possível retirar algumas ilações sobre a incidência regional dos diferentes tipos
de causa que sendo negligente na maior parte dos distritos, desde logo se justificará o desenvolvimento de
programas educativos, ao mesmo tempo também, de programas especiais, em função das causas apuradas,
dirigidos a públicos-alvo específicos.
Palavras-chave: Causalidade, incêndios florestais, atos negligentes.
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RESUMO
O fogo é responsável pela perda do coberto vegetal do solo, bem como da possível perda do horizonte 0 do solo,
que tem como principais funções a retenção da humidade, controlar a infiltração de água e proteger os agregados
do impacto das gotas de chuva.
A metodologia aplicada visou a quantificação dos efeitos no solo de duas queimas experimentais, em Eucalyptus
globulus e em matos, realizadas na Bouça de Samoça (Reguenga – Santo Tirso). A queima experimental tinha
como objetivo a diminuição da matéria vegetal na área, de forma a reduzir o combustível
Na referida queima foram utilizadas duas técnicas de condução do fogo. Enquanto na área da Parcela P
(Povoamentos de Eucalyptus globulus) o fogo foi conduzido de flanco/lateral, na área da Parcela M (matos), a
condução foi feita a favor do vento e do declive. Com a aplicação deste tipo de técnicas de condução de fogo
pretendeu-se alcançar diferentes tipos de intensidade e, consequentemente, de severidade do fogo.
Com a realização da queima experimental em povoamento de Eucalyptus globulus e em matos, procurou-se
também avaliar as perdas e alterações de solo verificadas após incêndio, concretizando com recolhas de dados e
solo, e aplicando técnicas laboratoriais.
Neste sentido, a queima experimental foi antecedida por um conjunto de trabalhos que visaram a caraterização
(solo, vegetação e relevo) da área de estudo, tendo-se procedido a novas recolhas de solos após a realização do
fogo. A posteriori instalaram-se duas “parcelas de erosão” (método de Gerlach modificado) para a avaliação da
erosão verificada no solo ardido.
Os dados da precipitação e da escorrência são preponderante para a compreensão das perdas de erosão no solo,
pelo que foram sistematicamente monitorizadas, através do recurso a dois pluviómetros (de fabrico artesanal)
e a tanques de retenção da água da escorrência. Deste modo, com recurso a técnicas laboratoriais (“Método de
crivagem” e “lost on iginition”) e de métodos estatísticos (Folk e Momentos) obteve-se o resultado da componente
mineral e orgânica erodidos.
Os dados recolhidos e analisados correspondem ao período de Maio de 2014 a Outubro de 2015, período onde se
verificou uma precipitação total acumulada de 2400 mm. Da matéria mineral erodida do solo, pode-se observar
um solo com caraterísticas principalmente franco-areno-argiloso. Ao observa-se as várias recolhas verificou-se uma
perda de mineral fino com relevância significativa de “Areia” e uma perda relevante de “Silte e Argila”.
Em suma, pretendeu-se compreender a importância de diferentes técnicas de fogo experimental como medida
para redução dos combustíveis e consequente mitigação dos incêndios, tendo em consideração os seus impactes
nos processos de erosão subsequentes.
Palavras-chave: Erosão hídrica, parcelas de erosão, fogo controlado.
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RESUMO
Embora em Portugal não haja memória recente de grandes eventos sísmicos catastróficos, é um facto que o
continente e as ilhas se encontram numa zona do planeta propensa a tais eventos. Disso são exemplo para o
continente os ocorridos nos anos 1531, 1722, 1755 e, já no séc. XX, 1909 e 1969 este ainda na memória das
gerações mais velhas e, para os Açores, os de 1522, 1757, 1841, 1926, 1980 e 1998.
A modelação de risco sísmico é um processo que assenta na previsão da capacidade do solo em vibrar. Modelar
danos de risco sísmico difere da anterior, uma vez que implica analisar o comportamento do edificado, em
função dessa mesma acção vibratória e, consequentemente importa estimar os efeitos sobre a população.
Assim, propõe-se um modelo de simulador de efeitos de risco sísmico, que permite definir (ou escolher)
um epicentro e magnitude e de seguida obter resultados sobre os danos no edificado e população, de forma
transparente para o utilizador.
Como dados, utilizam-se os dados do Censos de 2011 para a habitação e população e estima-se o tipo de solo a
partir do relevo topográfico. São calculadas as intensidades sísmicas para cada subsecção estatística, com base nas
leis de atenuação e de seguida os danos no edificado são estimados recorrendo a funções de fragilidade baseadas
na vulnerabilidade de cada tipologia do parque edificado, num total de 150 diferentes classes (elementos
recolhidos da literatura existente).
O simulador corre em ambiente webSIG (computador pessoal, tablet ou smartphone) e baseia-se em grande parte
numa base de dados relacional espacial e numa arquitectura cliente-servidor. São utilizadas diversas linguagens
de programação de forma a optimizar processos e tempos de processamento. Desde a definição do epicentro
até à obtenção de resultados (representação geográfica, estatísticas ou exportação para Excel) o tempo médio é
inferior a 1 minuto, para uma determinada região do País (cenário).
Uma vez que a validação de um modelo como este não é possível (nem desejável) realizar com um evento real,
foram comparados resultados com estudos já realizados nomeadamente para eventos tipo 1755 e 1722.
Palavras-chave: Risco sísmico, Sistema de Informação Geográfico, Modelação de danos, webSIG.
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RESUMO
A população da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, revela uma peculiar relação com o território de vivência, uma vez
que a eminência de risco vulcânico é uma realidade com que se deparam no quotidiano.
As erupções de 1951 e 1995 foram particularmente marcantes nesta geografia insular, uma vez que deixaram
em várias gerações de cabo-verdianos a marca do ciclo da criação-destruição-recomeço, assim como uma atitude
de simbiose com a natureza.
Nesta comunicação pretende-se apresentar e discutir resultados de um trabalho de investigação científica
realizado na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, em Fevereiro de 2016, onde se procurou perceber a resposta da
população local à última erupção vulcânica (de Novembro de 2014 a Fevereiro de 2015), numa lógica de
desterritorialização-reterritorialização, nomeadamente em termos de resiliência comunitária e territorial.
Por isso o foco analítico será sobre o retorno ao espaço da erupção e as formas de ocupação do território.
A metodologia de análise baseou-se na observação direta, com registo das impressões num diário de campo,
assim como na narrativa biográfica de populares afetados, através de questionários por entrevista livre.
Palavras-chave: Riscos, erupção vulcânica, reterritorialização, resiliência, Cabo Verde, Ilha do Fogo.
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RESUMO
A umidade do solo é um parâmetro muito importante no ciclo hidrológico podendo exercer grande influência
nos fatores hidrológicos, ecológicos e agrícolas. Esse parâmetro pode ser utilizado para o monitoramento de
secas e estiagens. Para essa realização em grandes áreas a obtenção de dados de umidade in situ se torna onerosa
e pode apresentar dificuldades para a sua operacionalidade.
Diante disso, o sensoriamento remoto é um instrumento fundamental para estimar a variabilidade da umidade
do solo em função do tempo e do espaço. O sensor MIRAS abordo do satélite SMOS (Soil Moisture Ocean
Salinity) da Agência Espacial Europeia é utilizado na coleta remota desse parâmetro.
Diante do exposto, esse trabalho teve por objetivo validar os dados de umidade do solo do Miras/SMOS com
dados in situ por meio de estações da Agência Pernambucana de Águas e Climas e comparar os dados SMOS
na resolução espacial de 25 km e 40 km, disponibilizados pelo SMOS Barcelona e o CATDS, respectivamente.
A área estudada foi a bacia do Una localizada no Estado de Pernambuco, região nordeste do Brasil, com área
de 6.740 km2, onde estão situadas três estações de umidade do solo: São Bento do Una, Cupira e Barreiros.
A metodologia fez uso de produtos in situ, orbitais e de software de SIG (Sistema de Informação Geográfica) que
possibilitaram um estudo multitemporal da umidade do solo, no período de maio de 2013 a março de 2016.
Para a realização da validação foram selecionados três pixels referentes à localização espacial dessas estações e
verificada a correlação dos dados observados com os produtos SMOS em diferentes resoluções espaciais fazendo
essa análise com dados diários e média de oito dias.
Os resultados obtidos mostraram que os dados observados e satelitários seguem a mesma tendência, mas que
os dados SMOS possuem uma subestimação em relação aos dados in situ. Verificou-se uma baixa correlação
dos dados diários observados com os obtidos por sensoriamento remoto. No entanto, os dados com média de
8 dias apresentaram valores corroborados acima de 50%, para a estação de Cupira. Quando comparados os
dados diários do SMOS na resolução de 25 km e 40 km observou-se que eles apresentaram um bom ajuste, com
valores corroborados acima de 50% para todas as estações, obtendo melhores resultados para a média de 8 dias.
Palavras-chave: Umidade do solo, SMOS L3, validação.
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RESUMO
O Processo APELL- CE (Alerta, Preparação, Emergência, Nível, Local), que foi criado a partir de uma resolução
da ONU – UNEP( em 1987, com o objetivo de atuar em situações de emergência agravada, tem como principal
diretriz o alerta à comunidade acerca dos possíveis riscos existentes na fabricação, manuseio e utilização de
materiais perigosos. Em Duque de Caxias, o Processo APELL- CE tem a sua sede no bairro de Campos Elíseos
desde 1999, onde se localiza o Polo Petroquímico.
Com o objetivo de promover a interação entre as empresas ligadas ao Polo Petroquímico e as comunidades
vizinhas, o Processo APELL realiza o seu trabalho de conscientização através de palestras a respeito dos riscos
de desastres naturais e tecnológicos, as suas ameaças e compreensão da vulnerabilidade e ações de treinamento
e capacitação de voluntários. Através dos NUDECs (Núcleo Comunitário de Defesa Civil, que funciona como
uma liderança na comunidade), realiza-se um trabalho com impacto direto na minimização de danos e na
cultura de prevenção de risco da população.
Esta comunicação pretende refletir sobre a atuação do Processo APELL no município de Duque de Caxias (Rio
de Janeiro, Brasil), numa área populosa suscetível a desastres, além de abordar a importância da participação
dos moradores e voluntários nos eventos de simulação de desocupação, entre outras estratégias traçadas pelo
Processo a fim de preparar a população para qualquer evento que venha a ocorrer.
Palavras-chave: Processo APELL, Duque de Caxias, voluntários.
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RESUMO
O presente resumo tem o intuito de evidenciar alguns resultados de pesquisa acerca do processo de implantação
do Sistema Viário Oeste (SVO), na Ilha de Itaparica, Brasil, Bahia, iniciada em agosto de 2014 e concluída
em agosto de 2016. O estudo perpassa pela compreensão de que forma a população da Ilha de Itaparica tem
acessado a informação acerca deste empreendimento. Com o advento das novas tecnologias e o aprimoramento
da construção civil, as pontes passaram a ser construídas como forma de interligar povos e mercadorias.
A compreensão acerca do projeto de implantação do SVO requer um delineamento de alguns caminhos teóricometodológicos. A leitura de autores clássicos e contemporâneos foi relevante para a identificação das categorias
de análises, bem como a identificação das fontes primárias e secundárias.
A escolha da trajetória teórico metodológica e a definição das técnicas de pesquisa foram significativas para o
entendimento da realidade em estudo, uma vez que oportunizou a relação teoria e prática, possibilitando a
compreensão dos possíveis impactos que este empreendimento poderá causar, assim como a necessidade da
população ter acesso à informação.
A implantação deste projeto possibilitará a interligação entre as regiões do Recôncavo, do Baixo Sul e da Região
Metropolitana de Salvador, mas, também, poderá acentuar as vulnerabilidades ambientais, caso não leve em
consideração os anseios da população.
A pesquisa tem demonstrado que existe um confronto de interesses políticos e econômicos planejados de cima
para baixo, cujos principais problemas são responsáveis pelo alto grau de vulnerabilidade ambiental da Ilha
de Itaparica. As observações diretas no campo de estudo evidenciam um padrão urbano desordenado e um
processo de favelização decorrente de vários anos de abandono. Essa análise é confirmada a partir dos relatos nas
Audiências Públicas e dos questionários que foram aplicados. A maioria da população nunca ouviu falar, não
conhece o projeto, mas gostaria de participar e ser informada acerca das discussões sobre o Sistema Viário Oeste.
Ao considerar todos os elementos abordados nos diferentes momentos de participação ativa na área de estudo,
notamos os diversos discursos e interesses, uma baixa participação da população, o aumento das ocupações
irregulares e o alto grau de vulnerabilidade social e ambiental na Ilha de Itaparica. Problemas como precariedade
na assistência médica, escolas, violência, lixo, esgotamento sanitário, água, alcoolismo, entre outros, impregnados
na paisagem, foram identificados no transcorrer da pesquisa. Ao final do estudo elaboramos um blog onde
reunimos documentos, entrevistas e resultados da pesquisa.
Palavras-chave: Sistema Viário Oeste, educação, informação, Ilha de Itaparica.
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TRAGÉDIA DA BOATE KISS:
ACIDENTES ANTRÓPICO OU (DES)EDUCAÇÃO PARA O LAZER?

Ney Roberto Váttimo Bruck
Grupo de Pesquisa em Psicologia das Emergências CNPq
Universidade Federal de Pelotas (Brasil)
neybruck@gmail.com
RESUMO
O incêndio da Boate Kiss da cidade de Santa Maria é considerado um dos incêndios mais graves do Brasil,
somando 242 pessoas mortas e mais de 600 feridas. Entendemos este “acidente” como um tema de angústia
pública, sentimento difuso de mal-estar que se origina dos acontecimentos públicos traumáticos, chamados
estressores, tais como os acidentes de trânsito com vítima, assim como os provenientes dos incidentes críticos de
toda a violência urbana, dos desastres, das calamidades naturais e das emergências.
A angústia pública é uma espécie de trauma permanente. É uma ferida aberta que não tem cura e não sabemos
ainda onde encontrar o remédio. A tragédia da Boate Kiss ocorreu em 27 de janeiro de 2013, causada pelo
disparo de um sinalizador por um dos integrantes da banda que se apresentava no local. Acidente antrópico ou
(des)educação para o lazer ?
A festa na Boate foi promovida por alunos e alunas do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal
de Santa Maria. Nos dias seguintes foi realizado um trabalho de primeiros auxílios psicológicos às vítimas da
tragédia, estudantes que sobreviveram e colegas dos jovens que morreram asfixiados. Uma crise se manifesta pela
inversão de uma experiência de paralisação da continuidade do processo da vida. Nós nos sentimos confusos e
sós, o futuro se nos apresenta vazio e o presente congelado. Assim considerando foram realizadas intervenções
junto às turmas. Foram trabalhos corporais na perspectiva de Wilhelm Reich, de EMDR e de Psicodrama com,
aproximadamente, 300 estudantes.
A escuta das demandas da sociedade, a receptividade à heterogeneidade e uma permanente atitude frente ao
nosso tempo, exigem uma disposição de desenvolver métodos de superação como condição de possibilidade
para compreendermos o intricado/instigante presente/futuro que vivemos, particularmente considerando os
desafios frente as contradições entre os exageros de recursos tecnológicos performativos e os questionamentos
sobre os parâmetros atuais das atividades de lazer, os dispositivos oferecidos nos ambientes educativos e os
significados atuais da educação para o lazer. Ou seria (des)educação para o lazer?
A proposta do Grupo de Psicologia das Emergências é de produzir análises teóricas e também de implementação
de ações através de grupos operativos dentro da Universidade que discutam a prevenção de riscos considerando
o uso de espaços públicos e a educação para o tempo livre. A principal conclusão é a de que a redução de riscos,
consciência e prevenção, também é possível através de atividades de educação para o lazer e a recreação.
Palavras-chave: Tragédia da boate kiss, angústia pública.
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THE RISK OF INFLUENZA TRANSMISSION ON THE WORLD

Cristina S. Pereira
CHUC - Coimbra Hospital and Universitary Centre (Portugal)
crisilvapereira@gmail.com
Carla G. Soares
University of Coimbra (Portugal)
soares.carla69@gmail.com
J. V. Silva Pereira
University of Coimbra (Portugal)
jvsilvapereira@sapo.pt
ABSTRACT
The Influenza transmission can be associated with the impact of the changing weather and population behaviour
and vaccination.
Many countries suffering this pandemic in the XX sec. Influenza, commonly known as “the flu”, is an infectious
disease caused by an influenza virus. Symptoms can be mild to severe. The most common symptoms include:
a high fever, runny nose, sore throat, muscle pains, headache, coughing, and feeling tired. Complications of
Influenza may include viral pneumonia, secondary bacterial pneumonia, sinus infections, and asthma or heart
failure. Death occurs mostly in the young, in the old and those with other health problems. Larger outbreaks
known as pandemics are less frequent.
The objective of this paper is a meta-analysis review about the incidence of this disease in the world, to provide
evidence for decision-making and further research on Avian Influenza prevention through identifying the risk
factors associated with Influenza infection in humans.
The results from 24 selected studies on risk factors and prevalence of Influenza infection on human around the
world were analyzed quantitatively by meta-analysis.
The first results demonstrated that in 13 countries have a correlation with weather (OR=2.89) and with
vaccination (OR=4.54).
The threat of the new pandemic Influenza depends on created a heavy burden to the public health systems
worldwide. Urban health authorities have been charged with developing plans for providing the infrastructure
necessary in the case of the epidemic disease. Principal about vaccination.
Keywords: Influenza, vacination, pandemic, epidemic disease.
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RISCO À SAÚDE BUCAL EVIDENCIADA PELA HIDROGEOQUÍMICA DO FLÚOR EM ÁGUAS
SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DE LONDRINA, PARANÁ, BRASIL

José Paulo Peccinini Pinese
Depto. de Geociências – Fund. Araucária
Universidade Estadual de Londrina (Brasil)
pinese@uel.br
Aline Ross
Departamento de Geociências
Universidade Estadual de Londrina (Brasil)
alinea.rgeo@gmail.com
João Carlos Alves
Departamento de Química
Universidade Estadual de Londrina (Brasil)
jcalves@uel.br
RESUMO
A delimitação dos espaços de risco à saúde bucal por exposição a teores de flúor na água de consumo humano e
animal, representa uma ferramenta importante no planejamento da saúde coletiva. Essa premissa aplicada para
o município de Londrina, a partir de 1.080 pontos amostrais de águas superficiais tratadas (666), subterrâneas
tratadas (109) e subterrâneas “in natura” (305), tem favorecido a investigação multidisciplinar desse tema,
bem como contribuido atualmente para seu avanço. Tais espaços de risco à saúde bucal por teores de flúor
correspondem ao conjunto de hábitos e costumes (fluoretação da água), que adicionados às características
naturais do ambiente (teores naturais de flúor) podem expor a população a determinados agravos de saúde, por
reunir concentração de flúor em água maiores que 0,8 mg/L (excesso) ou menores que 0,6 mg/L (insuficiência),
conforme Ministério da Saúde brasileiro.
O presente trabalho, cujo objetivo geral é o de delimitar áreas de risco à saúde bucal (cárie e fluorose) em
Londrina, obdeceu procedimentos metodológicos tradicionais investigando-se inicialmente, o intervalo
de teores mais adequado para o consumo (entre 0,6 e 0,8 mg/L), aplicação de estatística com percentis e a
confecção de mapas de risco. As análises químicas das amostras foram realizadas aplicando-se a técnica da
Potenciometria direta.
Verificou-se trinta e um espaços de risco à saúde bucal por exposição a teores de flúor superiores a 0,8 mg/L,
três por águas subterrâneas “in natura” do Sistema Aquífero Serra Geral (Centro Histórico e bairros Petrópolis
e Champagnat), com a maior concentração (2,04 mg/L), e os demais por águas superficiais tratadas localizados
nos bairros Cinco Conjuntos, Parigot de Souza, Antares, Lindóia, Leonor, União da Vitória, entre outros.
Alguns espaços de risco por teores de flúor menores que 0,6 mg/L foram identificados (eg Centro Histórico).
Os espaços que não apresentam riscos da manifestação da fluorose dentária como também à cárie dental,
são predominantemente espaços em que a água superficial ou subterrânea foi fluoretada na dosagem ideal
respeitando-se o valor máximo de referência (VMR).
Embora as águas superficiais tratadas sejam as mais adequadas em relação ao consumo de flúor, 25% das
amostras apresentaram teores superiores à 0,8 mg/L de flúor, que ao longo do tempo, pode comprometer a
saúde bucal da população.
Os altos valores de flúor em águas subterrâneas naturais do Aquífero Serra Geral podem estar associados a
rochas basaltícas da Formação Serra Geral, enquanto aquelas águas superficiais tratadas se deve a baixa eficácia
na dosagem e monitoramento da empresa responsável pelo abastecimento e saneamento público em Londrina.
Palavras-chave: Abastecimento público, risco, saúde, flúor, Londrina.
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